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Aktualności

Głos wójta

Trzec ie  wydanie  „Głosu Gminy” 
trafia do Państwa domów w okresie 
szczególnym, jakim jest czas Świąt 
Bożego Narodzenia. 

W listopadzie 2015 minął rok od 
wyborów samorządowych. Jest to zatem odpowiedni czas na krótką 
refleksję i podsumowanie. Szczegółowej oceny dokonam tuż po 
zakończeniu roku i taki raport oczywiście Mieszkańcom przedstawię. Dziś 
śmiało mogę powiedzieć, że miniony rok był bardzo udany. Miarą sukcesu 
dla każdego samorządu jest to, czego udało się dokonać zwłaszcza w 
zakresie inwestycji, bo to one mają bezpośredni wpływ na jakość życia 
mieszkańców. W tym miejscu podam dwie ważne liczby, które najlepiej 
przedstawiają skalę podjętych inwestycji: ok. 4 mln złotych przeznaczone 
w budżecie gminy w roku 2015, co łącznie z środkami pozyskanymi  
z różnych innych źródeł dało kwotę ponad 11 mln złotych.    

I choć zbliża się koniec roku, my nieustannie jesteśmy w trakcie 
realizacji ważnych społecznie zadań inwestycyjnych, rozpoczętych 
latem tego roku. Co prawda niektóre z nich są zadaniami realizowanymi  
w cyklu dwuletnim 2015/2016, ale skoro sprzyja pogoda, wykonawcy 
wykorzystują czas, by w tym roku wykonać jak najwięcej prac. 
Szczególnie sprawnie realizowane są prace w Słupicy przy budowie sali 
gimnastycznej. To bardzo cieszy, kiedy słyszę  pozytywne głosy osób 
podziwiających bardzo sprawną  budowę tego długo oczekiwanego 
obiektu. Jak tak dalej pójdzie zostanie on ukończony przed wyznaczonym 
terminem.  Sam bywam na budowie niemal codziennie i cieszę się, że 
spełnia się marzenie wielu pokoleń mieszkańców Słupicy i okolic. Piękny 
obiekt zostanie oddany do użytku w 200-lecie edukacji w Słupicy, które 
przypada na rok 2017. Już niebawem rozpoczniemy przygotowania do 
tego wyjątkowego jubileuszu. Również w oczach rośnie budowa jadalni  
w Myśliszewicach. Udało nam się wyremontować kilometry dróg i oświetlić 
wiele ulic na terenie całej gminy. W listopadzie oddaliśmy do użytku 

najmłodszym nowoczesny plac zabaw wybudowany przy przedszkolu  
w Jedlni-Letnisku, a w Gzowicach przystąpiliśmy do poważnych remontów 
pomieszczeń, co pozwoli na  organizację  przedszkola na poziomie nie 
odbiegającym od innych placówek na terenie naszej gminy. Trwają również 
prace na stadionie na Kolonce. W chwili obecnej miejsce to w żadnym 
razie nie przypomina obiektu sportowego, ale w lipcu przyszłego roku 
będzie to piękny i nowoczesny obiekt sportowy. Udało nam się również 
wyasfaltować kilka dróg - ulicę Jasną w Jedlni-Letnisku, drogi w Sadkowie, 
Cudnowie, ulice Pallotyńską i Akacjową we Wrzosowie. Te dwie ostanie 
ułatwiają dojazd do Domu Opieki Społecznej „Wrzos” we  Wrzosowie 
oraz do miejscowej kaplicy. W ramach budowy targowiska postawiliśmy 
nowe ogrodzenie w granicach działki należącej do gminy. Wykonaliśmy 
kanalizację - Enklawa A, Enklawa B, etap VII oraz dodatkowe przyłącza 
etapu VI. Zleciliśmy wykonanie dokumentacji przebudowy kilometra 
drogi wraz ze skrzyżowaniem w Siczkach. To jest również inwestycja 
obiecywana mieszkańcom od lat. Dokumentacja będzie ukończona do 
lipca 2016 roku i przekazana przez projektanta do Urzędu Gminy wraz  
z pozwoleniem na budowę. 

Kolejną bardzo ważną dla Mieszkańców informacją, jest to, 
iż z dniem 1 stycznia 2016 rozpoczyna pracę filia ośrodka zdrowia  
w Groszowicach.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, młodzieży  
i przy aktywnej współpracy rodziców wiele dobrego dzieje się również 
w naszych placówkach oświatowych. Wspomnę tylko świetnie 
przygotowaną wieczornicę  w ZSO w Natolinie ˝Polaków Drogi do 
Niepodległości˝ z okazji 11-go Listopada, uroczystości pasowania uczniów 
na pierwszoklasistów w naszych szkołach  oraz spotkania z książką  
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

O tym wszystkim szczegółowo w dalszej części. Mam nadzieję, że 
trzecie wydanie naszego biuletynu dostarczy Państwu ciekawej lektury. 

Drodzy Mieszkańcy !
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Przychodnia w Groszowicach rozpoczyna pracę

Od 1 grudnia 2015 roku można składać deklaracje do filii 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Jedlni-Letnisku otwartego w Groszowicach. Zapisy mieszkańców 
przyjmowane są w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 
11.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 18.00 w siedzibie 
filii w Groszowicach, a także w przychodni w Jedlni-Letnisku 
codziennie w godz. 8.00 – 18.00. Pacjenci będą przyjmowani od 
1 stycznia 2016 roku. W Groszowicach pracować będzie lekarz 
rodzinny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna oraz położna 
środowiskowo-rodzinna.

Przychodnia w Groszowicach powstała z inicjatywy Wójta Piotra 
Leśnowolskiego. Pierwotnie budynek był własnością parafii  
w Jedlni-Letnisku, po wybudowaniu kościoła w Groszowicach 
został odkupiony przez gminę i utworzono w nim bibliotekę, 
która do dziś mieści się w tylnej części budynku. Przednia część 
obiekt została rozbudowana i adaptowana na potrzeby filii SP ZOZ  
w Jedlni-Letnisku. Budynek jest przystosowany do obsługi dwóch 
i pół tysiąca pacjentów. Na prawie 150 metrach powierzchni 
użytkowej znajdują się: recepcja z poczekalnią, gabinet lekarski, 
gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz pokój 
socjalny personelu, sanitariaty oraz pomieszczenie na odpady 
medyczne. Wartość inwestycji wyniosła 293 338,98 zł.
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Inwestycje

W Słupicy będzie nowa sala 
gimnastyczna

Modernizacja  boiska sportowego na Kolonce to zadanie 
współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w ramach programu Modernizacja Infrastruktury 

Sportowej .

Mariusz Ruszkowski

W skrócie
Drogi w gminie

Powierzchnia użytkowa parteru wyniesie 837,05 m2, 
powierzchnia zabudowy 932,7 m2, a wysokość maksymalna 

9,90 m.

Mariusz Ruszkowski

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy rozpoczęła 
się budowa sali gimnastycznej. Umowa z wykonawcą została 
podpisana 15 października. Do końca tego roku wykonane zostaną 
fundamenty oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2016 
roku. Wartość robót budowlanych wyniesie 1 949 999 złotych.

W ramach inwestycji Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Słupicy zostanie rozbudowana o łącznik i salę gimnastyczną 
z boiskami do koszykówki, siatkówki, tenisa i piłki ręcznej wraz 
z zapleczem z dwoma węzłami szatniowymi i umywalkami. 
W budynku będą dwa ogólnodostępne sanitariaty: damski  
i męski oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. Obok pokoju 
nauczycielskiego zlokalizowany będzie podręczny magazynek  
i łazienka. Dla potrzeb gimnastyki korekcyjnej zaprojektowano 
dodatkowe pomieszczenia oraz magazyn sprzętu sportowego  
z wyjściem na boisko zewnętrzne.

Warto dodać, że po oddaniu sali do użytku, będzie ona 
mogła służyć nie tylko uczniom, ale także wszystkim mieszkańcom 
Słupicy i okolicznych miejscowości. Sala będzie mogła być 
wynajmowana prywatnym osobom, na przykład na treningi 
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej itp. Więc jeśli kochacie sport, 
taniec, fitness, to może czas pomyśleć o zebraniu większej grupy 
fascynatów i po wakacjach ruszyć z treningami.      

Drugie życie  
"Stadionu Kolonka"

W ostatnim czasie we Wrzosowie wybudowane zostały dwie 
drogi Pallotyńska i Akacjowa. Ulica Pallotyńska ma 260 metrów 
długości i 3 metry szerokości, nawierzchnię jezdni z betonu 
asfaltowego. Ulica Akacjowa ma ponad 455 metrów długości,  
4 metry szerokości, nawierzchnia jezdni wybudowana jest  
z betonu asfaltowego. Przy obu drogach wybudowano 
odwodnienie powierzchniowe.  W Jedlni-Letnisko wybudowano 
ponad 200 metrów ulicy Słupickiej oraz I etap budowy 414 metrów 
ulicy Leśnej. W Cudnowie oddano do użytku 360 metrów drogi z 
włączeniem do drogi powiatowej oraz wykonaniem nawierzchni na 
placu manewrowym z betonu asfaltowego. Zakończyła się budowa 
ul. Jasnej w Jedlni-Letnisko, zyskała ona nową nakładkę na odcinku 
600 metrów bieżących.
Kończy się budowa drogi w Lasowicach, jest ona przebudowywana 
na odcinku 500 mb (od włączenia do drogi krajowej nr 12  
w kierunku m. Mysliszewice).

1. Siczk i  –  u l .  Tul ipanowa  /zabudowano 17 s łupów 
oświetleniowych z lampami typu LED/

2. Jedlnia-Letnisko ul.  Lelewela  /zabudowano 4 słupy 
oświetleniowe z lampami typu LED/

3. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka /zabudowano 8 słupów 
oświetleniowych z lampami typu LED/

4. Jedlnia-Letnisko ul.  Lelewela  /zabudowano 4 słupy 
oświetleniowe z lampami typu LED/

5. Jedlnia-Letnisko ul. Traugutta /zabudowano 6 słupów 
oświetleniowych z lampami typu LED/

6. Jedlnia-Letnisko ul .  Ciemna  /zabudowano 4 słupy  
oświetleniowe z lampami typu LED/

7. Miejscowość Cudnów – wybudowano 3 nowe obwody 
oświetleniowe gdzie zabudowano łącznie 40 słupów 
oświetleniowych z lampami typu LED/

8. Miejscowość Antoniówka  przy drodze powiatowej 
zabudowano 8 słupów oświetleniowych z lampami typu LED/

Nowe oświetlenie

Trwają prace przy przebudowie istniejącego boiska piłkarskiego  
w miejscowości Kolonka. Założeniem inwestycji jest dostosowanie 
wymiarów do przepisów rozgrywkowych oraz budowa 
infrastruktury umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie obiektu 
sportowego.
W zakresie robót jest wykonanie przebudowy boiska do wymiarów 
71,00x115,00 m w tym pola gry boiska o wym. 65,0x105,0. Co 
się jeszcze zmieni?  Przebudowana zostanie płyta boiska, pojawi 
się nowe wyposażenie czyli trybuny, bramki, piłkochwyty i wiaty.  
Wykonane zostanie nawodnienie płyty boiska, ogrodzenie oraz 
chodniki.
Boisko sportowe na Kolonce jest wykorzystywane przez flagową 
jedleńską drużynę sportową, czyli Gminny Klub Sportowy „Jodła”, 
którego początki sięgają 1949 roku, a sportowe tradycje jeszcze 
wcześniej – okresu dwudziestolecia międzywojennego.

A jakie były początki „stadionu Kolonka”?
22 lipca 1954 roku to dzień, w którym oddany został do 
użytku nowy, wybudowany w znacznej mierze siłami 
mieszkańców, stadion na Kolonce. Znajdowało się na nim 
boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, wszystkie urządzenia 
do uprawiania lekkiej atletyki: bieżnia, skocznia i rzutnie. 
Było na nim również lodowisko – duma klubu, oświetlone, 
wybudowane dzięki ogromnej pasji działaczy, zawodników 
i kibiców.

Prace modernizacyjne na obiekcie sportowym w Kolonce powinny 
zakończyć się w maju.
 Wartość zakontraktowanych robót wynosi 572 995,50 zł brutto 
a wykonawcą robót jest firma INTERBUD sp. z o.o. z siedziba  
w Radomiu.
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Inwestycje

Wydarzenia

Relacja z Mistrzostw Koła Szachowego przy Stowarzyszeniu 
Jedlnia Dzieciom

Monika Ciupińska

Kolorowy plac zabaw dla przedszkolaków
Choć za oknami już coraz częściej 
zimowy krajobraz, a dzieci liczą na 
to, że będą lepić bałwana i rzucać się 
śnieżkami, to jeszcze kilka tygodni 
te m u  ws z ys t k i e  p r ze d s z ko l a k i  
z Publicznego Przedszkola w Jedlni-
Letnisko marzyły by wspinać się na 
zjeżdżalnie, czy huśtać na huśtawkach. 
A to wszystko za sprawą nowych 
urządzeń na przedszkolnym placu 
zabaw.

Dla przedszkolaków z Jedlni-
Letnisko, 10 listopada był wyjątkowy.  
W tym dniu dokonano uroczystego 
otwarcia placu zabaw.

Uroczystość otworzyła Elżbieta 
Wołos dyrektor Publicznego Przedszkola  
w Jedln i -Letn isku ,  która  powitała 
przybyłych gości: Wójta Gminy Jedlnia-
Le t n i s ko  P i o t r a  Le ś n o w o l s k i e g o , 
ks .  proboszcza Andrzeja  Margasa , 

Przewodniczącą Rady Gminy Bożenę 
Grad wraz z grupą radnych, Kierownika 
Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Emilię 
Romanowską oraz grupę rodziców.

Dyrektor placówki skierowała 
słowa podziękowania do Wójta Piotra 
Leśnowolskiego za realizację inwestycji 
służącej najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy. Przypomniała również o wsparciu 
jakie otrzymała od Rady Rodziców. 
Gospodarz Gminy Piotr Leśnowolski 
podkreślił, że rozwój gminnych placówek 
o ś w i a t o w yc h  j e s t  j e d ny m  z  j e go 
priorytetów, a nowy obiekt w Jedlni-
Letnisku będzie bezpiecznym miejscem 
zabawy i integracji.  Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi, ks. proboszcz Andrzej 
Margas dokonał poświęcenia placu, 
który szybko zapełni ł s ię  dz iećmi ,  
a uśmiech na ich twarzach był najlepszym 
podziękowaniem.

W ramach inwestycji zamontowano 
sześć  urządzeń zabawowych wraz 
z  towarzyszącymi obiektami małej 
architektury. Koszt zadania wyniósł 59 
785,63 złotych.

Niespodzianką dla uczestników 
spotkania był program artystyczny  
w wykonan iu  przedszko laków.  Za 
prezentację piosenek i wierszy maluchy 
nagrodzono słodkimi upominkami.

W dniu 28 listopada 2015 r. zakończyły się mistrzostwa 
Koła Szachowego przy Stowarzyszeniu ”Jedlnia dzieciom”. 

Mistrzem został Antoni Ciupiński uzyskując 7 punktów. 

Wicemistrzem został Cezary Rębiś, który również uzyskał  
7 punktów, ale miał gorszą punktację pomocniczą. Trzecie 
miejsce zajął Kamil Kowalski z dorobkiem 6 punktów. Na dalszych 
miejscach uplasowali się: 4 - 6 miejsce Adrian Ciepiela, Jan 
Porochnenko i Oskar Adameczek, po 4 punkty. 7 miejsce zajął 
Wiktor Porochnenko. 8 miejsce - Kacper Wdowski i 9 miejsce - 
Maksym Porochnenko. Zawodnicy rozegrali po 8 partii z tempem 
10 minut dla zawodnika. Za trzy pierwsze miejsca zawodnicy 
uzyskali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Natomiast 
wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, słodycze oraz drobne 
gadżety.

Kolejny turniej odbędzie się w dniach od 9 stycznia do  
27 lutego. Będzie to turniej klasyfikacyjny Mistrzostwa Jedlni 
Letnisko na 2016 rok. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w turnieju oraz do doskonalenia swojej formy przed 
mistrzostwami. Spotkania odbywają się w soboty od godziny 10.45 
do 11.45 w Gminno Parafialnym Domu Kultury w Jedlni Letnisko 
przy ul. Wojciechowskiego.

Mariusz Ruszkowski

4



Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wydarzenia

Tegoroczne uroczystości w Jedlni-Letnisku rozpoczęły się 
o godz. 10.00 w kościele parafialnym. Mszę świętą poprzedził 
montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach. Młodzież 
w bardzo sugestywny sposób przedstawiła inscenizację tragicznych 
losów naszej Ojczyzny podzielonej przez trzech zaborców, 
przeplatając występ patriotycznymi pieśniami, wprowadzającymi 
widzów w wyjątkowy nastrój. Postacią, której młodzi artyści 
poświęcili najwięcej uwagi był Józef Piłsudski, wielki patriota, 
twórca legionów, człowiek, który stanął na czele Państwa biorąc 
odpowiedzialność za naród, gdy zakończyła się długa droga ku 
niepodległości. 

Uczestników uroczystej Mszy świętej powitał ks. proboszcz 
Andrzej Margas, wśród nich gospodarza gminy – wójta Piotra 
Leśnowolskiego wraz z małżonką, radnych gminy z Przewodnicząca 
Bożeną Grad na czele, dyrektorów szkół, wychowawców 
i licznie przybyłych mieszkańców. Oprawę i szczególny charakter 
nabożeństwa nadawała obecność pocztów sztandarowych 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlni-Letnisku, Gminnego Klubu Sportowego Jodła 
oraz wszystkich szkół z terenu gminy Jedlnia-Letnisko.

Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny celebrował ks. dr Michał 
Kowalczyk. Jedną z najważniejszych myśli homilii było nawołanie 
do pielęgnacji wolności, którą dziś możemy się cieszyć, do ciągłego 
rozwoju duchowego i dbałości o nieprzemijające wartości, których 

nie powinno wypierać dążenie do zaspokajania jedynie własnych 
potrzeb materialnych. Osobą, która wskazuje nam właściwą drogę 
i konkretne wskazówki jak nie zatracić daru wolności był i jest 
Święty Jan Paweł II, który podczas swoich pielgrzymek do Polski 
stale przypominał znaczenie tradycji, języka i kultury oraz ich roli 
w zachowaniu tożsamości naszego narodu. 

Po zakończeniu Mszy św. jej uczestnicy przeszli pod 
pomnik Ofi ar Terroru Hitlerowskiego na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, w obecności 
pocztów sztandarowych złożone zostały wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze. Wieniec od mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko 
złożył Wójt Piotr Leśnowolski w asyście Jerzego Chrzanowskiego 
Społecznego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w gminie 
Jedlnia-Letnisko. Wiązanki złożyli przedstawiciele rady gminy 
z Przewodniczącą Bożeną Grad, strażacy z jednostki OSP w Jedlni-
Letnisku, reprezentanci Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni-Letnisko 
i Wrzosowa, Klubu Żeglarskiego IKAR, Gminnego Klubu Seniora 
w Jedlni-Letnisku oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

Następnie głos zabrał Wójt Piotr Leśnowolski, który 
podziękował mieszkańcom Jedlni-Letnisko za patriotyczną 
postawę i bardzo liczne przybycie. Słowa podziękowania skierował 
również do dyrektorów i nauczycieli, którzy zaangażowali się 
w przygotowania pięknego montażu słowno-muzycznego. 
Nawiązując do słów homilii gospodarz gminy pokreślił znacznie 
codziennej pracy każdego człowieka, której nadrzędnym celem 
powinna być dbałość o zachowanie niepodległości naszej Ojczyny, 
z tak wielkim trudem wywalczonej  przez naszych przodków.

11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości jest 
jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez 
Polaków. Po 123 latach niewoli w dniu 11 listopada 1918 
roku nasz kraj odzyskał niepodległość.

RED.
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Z tej okazji na zaproszenie wójta 
Piotra Leśnowolskiego do Jedlni-Letnisko 
p r z y by ł  Le s ze k  Ru s zc z y k  – o b e c n i e 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
wówczas Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, Zbigniew Ostrowski - 
Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie oraz Andrzej 
Łuczycki - Dyrektor Radomskiego Rejonu 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Wśród uczestników uroczystości byli radni 
powiatu radomskiego, Marzena Wiosna – 
Michałek i Włodzimierz Ćwil, radni gminy 
Jedlnia-Letnisko z przewodniczącą Bożeną 
Grad na czele, sołtysi oraz liczna grupa 
mieszkańców. Poświęcenia drogi dokonał ks. 
Andrzej Margas - Proboszcz Parafii św. Józefa 
w Jedlni-Letnisku.

Wójt Piotr Leśnowolski podziękował 
w s z y s t k i m ,  k t ó r z y  w s p i e r a l i  j e g o 
inicjatywę podkreślając, że realizacja tej 

niezmiernie ważnej  dla mieszkańców 
inwestycji była możliwa wyłącznie dzięki 
współpracy i życzliwości bardzo wielu 
osób.  W pierwsze j  ko le jnośc i  s łowa 
podziękowania skierował do radnych  
i przewodniczącego Rady 
Gminy Jedlnia-Letnisko 
minionej kadencji Jerzego 
Chrzanowskiego, który 
w  2 0 1 1  r o k u  p o p a r ł 
inicjatywę modernizacji ul. 
Radomskiej. Szczególne 
w y r a z y  w d z i ę c z n o ś c i 
wójt Piotr Leśnowolski 
s k i e r o w a ł  d o  P o s ł a 
R P Le s z k a  Ru s z c z y k a 
o r a z  p r z e d s t a w i c i e l i 
Mazowieckiego Zarządu 
D r ó g  Wo j e w ó d z k i c h , 
z a r z ą d c y  d r o g i 
wojewódzkiej 699.

J a k  p o d k r e ś l i ł 
wójt  Piotr Leśnowolski 
d l a  g m i n y  J e d l n i a -
Le t n i s ko  p r z e b u d o w a 
ulicy Radomskiej to jedna  
z kluczowych inwestycji, 
a  n a  j e j  w y k o n a n i e 
mieszkańcy czeka l i  od 
k i l k u n a s t u  l a t .  B r a k 
kanal izac j i  deszczowej 
powodował,  że nawet w 
czasie niewielkiego deszczu, 
u l i c a  b y ł a  z a l e w a n a ,  
a  p r z e j a z d  b y ł 

zdecydowanie utrudniony . Po modernizacji 
można się po niej poruszać bezpiecznie  
i  komfortowo.  W sposób zasadniczy 
inwestycja ta poprawiła wizerunek stolicy 
gminy.

Zadanie zostało wykonane na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Jedlnia-Letnisko, a Mazowieckim Zarządem 
Dróg  Wojewódzk ich .  Dokumentac ja 
techniczna przebudowy ulicy Radomskiej 
wykonana została przez Gminę Jedlnia-
Letnisko jako wkład własny, a jej wartość to 
65 559,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 
dwóch etapach w latach 2014-2015. Łącznie 
powstało 1156 metrów bieżących asfaltowej 
nawierzchni o szerokości 7 metrów wraz 
z chodnikami oraz parkingiem do obsługi 
cmentarza i targowiska. W ramach inwestycji 
zbudowano 1400 metrów b ieżących 
kanalizacji z pompownią wód opadowych 

Wydarzenia

Radomska w błysku fleszy i stylowych latarni
16 października br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 699 stanowiącego ul. Radomską w Jedlni-Letnisku.
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wraz urządzeniami podczyszczającymi oraz 
rowem otwartym o długości 400 metrów, 
odprowadzającym wodę do rzeki Gzówki. 
Dzięki porozumieniom zawartym przez Gminę 
Jedlnia-Letnisko z PGE Dystrybucja S.A. oraz 
Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
udało s ię ułożyć kable energetyczne  
i oświetleniowe we wspólnym wykopie w 
czasie trwania głównych robót budowlanych. 
Inwestycja objęła przebudowę oświetlenia 
ulicznego. Postawiono 80 nowych ozdobnych 
słupów oświetleniowych z lampami typu 
LED wzdłuż ulicy Radomskiej i 7 słupów na 
przylegającym Placu Wolności o wartości  

437 706,50 złotych.  Łączna wartość 
inwestycji zrealizowanych na ulicy Radomskiej 
wyniosła 4 697 702,03 złotych.

Wój t  gminy P iot r  Leśnowolsk i 
wielokrotnie podkreślał, że inwestycja jest 
dobrym przykładem dla innych samorządów, 
przykładem właściwej współpracy samorządu 
lokalnego z samorządami wyższego szczebla 
oraz  innymi  instytuc jami  w zakres ie 

prowadzenie wspólnych zadań w trakcie 
realizacji tej samej inwestycji.

Podczas  uroczystośc i  otwarc ia 
drogi wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr 
Leśnowolski i dyrektor MZDW w Warszawie 
Zbigniew Ostrowski, podpisali porozumienie 
dotyczące realizacji kolejnej inwestycji 
drogowej, polegającej na przebudowie 
drogi wojewódzkiej nr 737 z w Siczkach w 
celu poprawy bezpieczeństwa i lepszego 
skomunikowania tej miejscowości z centrum 
gminy. 

W  k o n s e k w e n c j i  z a w a r t e g o 
porozumienia  został z lecony projekt 
przebudowy odcinka drogi Wojewódzkiej nr 
737 o dł. 998 mb - firmie YLE Inżynierowie 
z Warszawy - za kwotę brutto 149 445,00 
złotych. W ramach zadania zmodernizowane 
zostanie około 1 km drogi,  wykonany 
zostanie remont mostu na rzece Gzówce, 
powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową, 
p lanowana jest  również przebudowa 

niebezpiecznego skrzyżowania ul. Radomskiej 
z drogą wojewódzką nr 737. W miejscu 
skrzyżowania powstanie prawdopodobnie 
rondo, które znacznie spowolni ruch w tym 
rejonie, a wyjazd z Siczek czy Jedlni-Letnisko  
w kierunku Radomia lub Kozienic stanie się 
bardziej bezpieczny. 

Realizacja planowanych zamierzeń 
wynikających z zawartego porozumienia 
będzie możliwa po przekazaniu przez Gminę 
Jedlnia-Letnisko uzgodnionego projektu 
technicznego do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Termin 

przekazania dokumentacji uzgodniono do 
września 2016 r, a więc możliwe było by 
wprowadzenie przez Województwo zadania 
inwestycyjnego na rok 2017. Władze Gminy 
będą mocno zabiegały, by planowane terminy 
zostały dotrzymane, a co za tym idzie, by 
realizacja zadania została wprowadzona do 
budżetu Województwa Mazowieckiego na 
rok 2017.

Mariusz Ruszkowski

Nowa Radomska

Radomska przed remontem

Radomska w trakcie przebudowy
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Kultura

Nowoczesny system obsługi czytelników

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku, jako 
pierwsza w powiecie radomskim wdrożyła i uruchomiła 
komputerową obsługę czytelników. Biblioteka korzysta z 
systemu bibliotecznego MAK+, który jest elektronicznym, 
zintegrowanym systemem, stworzonym i rozwijanym przez 
Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1850 
bibliotekach, co stanowi ok. 22% spośród wszystkich bibliotek 
publicznych w Polsce. Z MAK+ korzystają również biblioteki  
w Europie, w obydwu Amerykach oraz Azji. Wg stanu na dzień  
9 listopada 2015 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 
14 597 886 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa 
ich 11 255. Jest to największy taki serwis w Polsce. System 
MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. 

MAK+ oferuje czytelnikowi:
• dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem 

Internetu,
• sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we 

wszystkich bibliotekach (np. termin wypożyczenia  
i oddania książki),

• korzystanie z systemu MAK+ z poziomu jednej strony 
internetowej,

• przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich 
bibliotek jednocześnie (wszystkich, które są w systemie 
MAK+ w Polsce i za granicą),

• zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej 
bibliotece,

• elektroniczną obsługę wypożyczeń,
• przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających  

z systemu MAK+,
• sprawdzanie stanu konta bibliotecznego,
• zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń 

przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod 
systemem Android.

Aby były możliwe te powyższe czynności, oczywiście 
konieczne jest założenie sobie konta w bibliotece. Do tego 
celu potrzebny jest dokument tożsamości z numerem PESEL. 
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 16 konieczna jest zgoda 
rodziców lub opiekunów oraz nr PESEL dziecka. W celu skorzystania 
ze swojego bibliotecznego konta, należy wejść na blog biblioteki 
pod adres: biblioteka-jedlnia.blogspot.com, kliknąć ikonkę: Katalog 

Zbiorów Biblioteki MAK+ (w prawym górnym rogu strony),  
następnie zarejestrować się (numer czytelnika stanowi całe 
wyrażenie znajdujące się pod kodem kreskowym na karcie 
czytelnika np. „GBP0010”), wybrać sobie nazwę użytkownika 
oraz hasło. Książki można wyszukiwać trzema sposobami, poprzez: 
tytuł, autora lub hasło przedmiotowe (np. polityka, powieść polska 
itp.). Istnieje opcja przeszukiwania tylko katalogu naszej biblioteki 
i jej filii (w Groszowicach, Słupicy, Gzowicach), jak również 
katalogów wszystkich bibliotek w Polsce należących do systemu 
MAK+.

Zachęcamy do korzystania z katalogu on-line i swoich kont 
bibliotecznych. 

Zapraszamy również na wystawę w bibliotece pt. „Jodła 
– historia sportem pisana…”, która jest kontynuacją plenerowej 
wystawy zorganizowanej przez GKS „Jodła” z okazji festynu 
„Weekend z JODŁĄ – kolorowo i sportowo”.

W dniu 30 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Natolinie miało miejsce niezwykłe spotkanie z książką 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”.

Uczniowie klas 0-3 mieli przyjemność wysłuchania 
fragmentów baśni, które pięknie  przeczytali zaproszeni goście: 
p. Piotr Leśnowolski - Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko,  p. Emilia 
Romanowska - Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 
Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, p. Leszek Pożyczka - Dyrektor 
ZSO w Natolinie, p. Beata Baryłka - Wicedyrektor ZSO  
w Natolinie,  p. Barbara Arak -Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni – Letnisko, p. Paweł Lenarcik -  przedstawiciel Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu, p. Paweł Fliszkiewicz - Naczelnik 
Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach,  
p. doktor Ewa Czerwińska i p. Elżbieta Krawczyk - babcia 
jednej z uczennic szkoły. Uczniowie klas 0a, 3a i 1a gimnazjum 
wykazali się niezwykłym talentem aktorskim, prezentując widzom 
przedstawienie pt. „Niesamowity sen Hani” oraz recytując wiersze 
o treści czytelniczej. Podczas spotkania Wójt Piotr Leśnowolski 
skierował do uczniów ważne słowa na temat korzyści płynących  
z czytania i wyraził aprobatę i potrzebę przeprowadzania takich 
akcji w szkołach. Wręczył również  nagrody uczniom, którzy 
zwyciężyli w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona baśń”.
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W dniu 10 listopada 2015 roku o godzinie 17:00 odbyła 
się wieczornica "Polaków Drogi do Niepodległości”. Młodzi 
wykonawcy w montażu słowno-muzycznym uczcili pamięć 
Polaków, którzy walczyli o wolność i tożsamość narodową.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski, Przewodnicząca Rady Gminy 

Bożena Grad wraz z radnymi, Kierownik Referatu Edukacji Kultury  
i Sportu Emilia Romanowska, Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej Jerzy Chrzanowski, Dyrektor Wydziału Edukacji  
w Radomiu Anna Ostrowska, sołtysi oraz rodzice.

Wieczornica była okazją do integracji środowiska lokalnego 
oraz niezapomnianą lekcją historii i świadectwem wychowania 
patriotycznego dzieci i młodzieży. Kanwą widowiska były 
wydarzenia historyczne na przestrzeni dziejów związane z naszą 
ojczyzną. Przez przedstawienie prowadziły nas wspaniałe pieśni.

Za scenariusz i reżyserię wieczornicy podziękowania należą 
się paniom Edycie Wiośnie i Marii Trzos. Scenografia to zasługa 
pani Małgorzaty Szpak. Oprawa muzyczna byłaby niemożliwa 
bez pani Małgorzaty Marglewskiej. Pozostali nauczyciele  
i Dyrekcja Szkoły również włączyli się w organizację uroczystości, 
wiele godzin pracy poświęcono na dekorację sali gimnastycznej, 
wykonanie zaproszeń i śpiewników patriotycznych.

Wieczornica „Polaków Drogi do Niepodległości”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

Konferencja „Dopalacze zagrożeniem życia - profilaktyka uzależnień”
W dniach 9-10 listopada w Urzędzie Gminy Jedlnia-
Letnisko odbyły się spotkania informacyjno- szkoleniowe 
poświęcone problemowi uzależnień od dopalaczy i innych 
środków psychoaktywnych.

Zajęcia prowadził Tomasz Kołodziejczyk, znany trener 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta pracujący 
z osobami uzależnionymi, współautor wielu renomowanych, 
ogólnopolskich programów profilaktycznych. W poniedziałek, 
w godzinach 15.00-18.00 podczas ogólnodostępnej konferencji 
zorganizowanej we współpracy z Mazowieckim Samorządowym 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu słuchacze 
zapoznali się z:

• rodzajami nowych substancji psychoaktywnych (NPS – 
potocznie zwanych dopalaczami) i związanymi z nimi 
zagrożeniami,

• aktualnymi wynikami badań i danymi statystycznymi, 
związanymi z problematyką dopalaczy,

• możliwością oddziaływań terapeutycznych,
• dylematami stojącymi przed osobami pomagającymi  

i terapeutami.

Konferencja miała formułę otwartą: uczestniczyli w niej 
rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, 
pracownicy GOPS, policji, poradni uzależnień. Po części 
wykładowej nastąpiła ożywiona dyskusja i odpowiedzi na pytania 
nurtujące zebranych.

Część uczestników szkolenia wzięła również udział  
w zajęciach warsztatowych we wtorek 10 listopada, podczas 
których była okazja do aktywnego doskonalenia umiejętności 
prowadzenia indywidualnych rozmów z osobą uzależnioną i 
rodzicem. Szczególnie przydatną w takich sytuacjach metodą jest 
dialog motywujący, czyli wydobywanie od osoby uzależnionej 
jej własnej chęci i motywacji do zmiany. Korzystając z obecności 
wielu specjalistów zebrani zastanawiali się jak budować system 
lokalnego wsparcia i ograniczać szkody związane z uzależnieniami 
w naszej gminie. 

Izabela Wrzesińska

Udział w konferencji, oraz materiały w formie poradnika 
informacyjnego były bezpłatne. Więcej o problemie dopalaczy 

i uzależnień na stronie: http://dopalaczeinfo.pl/
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Pasowanie pierwszoklasistów

J a ko  p i e r w s i  ś l u b o w a n i e  n a  s z t a n d a r  s z ko ł y  
w dniu16 października 2015r. uczniowie w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Myśliszewicach. Po uroczystym 
ślubowaniu wszyscy pierwszoklasiści, zgodnie z tradycją szkoły, 
zostali pasowani na uczniów. Następnie na szkolną scenę zostali 
zaproszeni młodzi aktorzy i wokaliści, którzy zaprezentowali 
program artystyczny. Uroczystość uświetnili swą obecnością 
zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
pan Leszek Ruszczyk, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko pan Piotr 
Leśnowolski, Radni z terenu gminy Jedlnia-Letnisko Kierownik 
Referatu Edukacji Kultury i Sportu pani Emilia Romanowska, 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” pan Adam Słomka , Prezes 
Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Elżbieta Borowiecka, 
Ksiądz Proboszcz Wojciech Waniek. 

W tym jakże uroczystym dniu popłynęło wiele życzeń 
z głębi serc ludzi zatroskanych i jednocześnie dbających  
o oświatę w naszym kraju, a szczególnie w gminie Jedlnia-
Letnisko. Jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego pan Leszek Ruszczyk, który złożył życzenia  
i przekazał komplet piłek do zajęć sportowych na ręce pani 
dyrektor, następnie Wójt gminy Jedlnia-Letnisko pan Piotr 
Leśnowolski, po złożonych życzeniach, wspomniał o rozbudowie 
szkoły, budowie nowej jadalni i remoncie sali gimnastycznej.

Wszystkie szkoły w naszej gminie równie uroczyście przyjęły 
w poczet społeczności szkolnej swoich najmłodszych uczniów.  
W dniu 22 października pasowanie na ucznia odbyło się  
w Publiczne Szkole Podstawowej w Gzowicach. 28 października 
ślubowali najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Natolinie, a 30 października w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Słupicy. Ostatnia teka uroczystość miała miejsce w dniu  
30 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisku. 

Październik był miesiącem niezwykle miłych uroczystości 
w szkołach. Wszystkie placówki w naszej gminie przyjęły  
w poczet swojej społeczności szkolnej najmłodszych 
uczniów- pierwszoklasistów. 

W skrócie
XXXII Biesiada Gawędziarzy, 
Poetów i Śpiewaków Ludowych- Zwoleń 2015

W dniu 25 października odbyła się w Zwoleniu już XXXII Biesiada 
Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych, która kultywuje 
tradycję ludową, szczególnie tradycje Subregionu Radomskiego, 
pozwala zachować tożsamość narodową. Naszą gminę 
reprezentowała Pani Krystyna Kołtun, która zaprezentowała swój 
dorobek artystyczny i wyroby rękodzielnicze. Nagrodę dla Pani 
Krystyny ufundował Wójt Gminy Piotr Leśnowolski.

VII Powiatowy Dzień Animatora Kultury

20 listopada 2015r. w Miejskim Centrum Kultury w Pionkach 
odbył się VII Powiatowy Dzień Animatora Kultury. Zaszczytny 
tytuł Animatora Kultury 2015 Gminy Jedlnia-Letnisko otrzymała 
Pani Barbara Arak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-
Letnisku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Barbary Arak 
gminna biblioteka jest szczególnym miejscem, w którym realizuje 
się wiele imprez o charakterze kulturalnym. 

Emilia Romanowska
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Dzień Samorządności Młodych

Wojciech Ćwierz

W sobotę 17 października,  o godz.  10.00 w sal i 
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, na której powołana została 
Młodzieżowa Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.

Pomysł powstania rady składającej się z uczniów 
reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy pojawił 
się w środowisku młodzieżowym. Inicjatywa spotkała się  
z akceptacją wójta Piotra Leśnowolskiego i Rady Gminy czego 
bezpośrednim wyrazem jest uchwała podjęta na sesji rady. 
Głównym celem powołania Młodzieżowej Rady Gminy jest 
wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży 
poprzez działania wpływające na zwiększenie zainteresowania  
i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie 
lokalnym oraz kształtowania postaw społecznych, obywatelskich 
i patriotycznych.

Młodzież obecna na sesji złożyła petycję do Rady 
Gminy Jedlnia-Letnisko o ustanowienia dnia 1 czerwca „Dniem 
Samorządności Młodych” oraz odznaczenia „Serce za Serce” 
przyznawanego przez dzieci osobom dorosłym. Przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Grad przyjmując petycję wyraziła przekonanie, 
że wnioski w niej zawarte znajdą odzwierciedlenie w uchwałach, 
które zostaną wkrótce podjęte przez Radę Gminy.

W sesji wzięli udział uczniowie reprezentujący wszystkie 
szkoły z terenu gminy Jedlnia-Letnisko. Każda osoba dokonała 
swojej prezentacji i mogła przedstawić swoje pomysły do realizacji 
przez władze gminy. Młodymi uczestnikami sesji byli: Aleksandra 
Sikora, Bartłomiej Krok (PSP Słupica), Joanna Pielas (PSP 
Myśliszewice), Kinga Piaseczna, Mateusz Żyła (PG Myśliszewice), 
Anna Borkowska (PSP Gzowice), Julia Kłoda, Wojciech Czerwiński, 
Weronika Szczęsna (PG Natolin), Olga Brzezińska, Martyna Prygiel, 
Jakub Zawodnik (PSP Jedlnia-Letnisko), Bartosz Odzimkowski, 
Wojciech Piechota i Roksana Zawodnik (PG Jednia-Letnisko).

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski zabierając 
głos podczas sesji wyraził przekonanie, że Młodzieżowa Rady 
Gminy będzie ważnym wsparciem dla lokalnego samorządu,  
a przede wszystkim będzie upowszechniać ideę samorządności 
wśród młodych ludzi, którzy wkrótce wejdą w dorosłe życie  
i będą wybierać swoich przedstawicieli. Jak podkreślił - członkowie 
młodzieżowej rady będą mogli poznać zasady funkcjonowania  
i zadania samorządu, co pozwoli im na świadome podejmowanie 
decyzji i przygotuje ich do odpowiedzialnej pracy społecznej. Wójt 
zapewnił, że razem z radnymi będzie uważnie wsłuchiwać się  
w głos młodzieży i ma nadzieję, że wspólnie uda się zrealizować 
wiele pomysłów i inicjatyw służących dobru całej gminnej 
wspólnoty.

Po zakończeniu obrad ogłoszone zostały wyniki konkursu 
plastycznego „Od Solidarności do Samorządności”, konkursu na 
prezentację multimedialną oraz konkursu na hasło promujące 
gminę Jedlnia-Letnisko. Wójt Piotr Leśnowolski osobiście 
podziękował uczestnikom konkursów, a laureatom wręczył 
dyplomy i nagrody, których był fundatorem. Na zakończenie 
spotkania w Urzędzie Gminy dla wszystkich uczestników 
przygotowano niespodziankę w postaci słodkiego poczęstunku.

Warto dodać, że konkursy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem uczniów, czego dowodem była i lość 
zgłoszonych prac, z których zdecydowana większość stała na 
wysokim poziomie. Z pewnością jest to potwierdzenie, że pomysł 
organizacji konkursów o tematyce samorządowej był trafny,  
a zainteresowanie sprawami społecznymi wśród młodzieży jest 
bardzo duże.

Ostatnim punktem sobotnich uroczystośc i  było 
rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej oryginalny latawiec, 
którego hasłem było 25-lecie polskiej samorządności

Edukacja
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Sport

Weekend z JODŁĄ - było kolorowo i sportowo
Gminny Klub Sportowy „Jodła” zapisał 
kolejną ważną kartę w swojej bogatej 
66-letniej historii. 

W  d n i u  2 0  w r z e ś n i a  2 0 1 5  
w kościele w Jedlni-Letnisko nastąpiło 
poświęcenie sztandaru klubowego. Ta 
doniosła uroczystość była główną częścią 
dwudniowego festynu pt. „Weekend 
z  JODŁĄ -  ko lorowo i  spor towo” 
zorganizowanego przez GKS „Jodła”  
w ramach realizacji zadania publicznego 
zleconego i sfinansowanego przez Urząd 
Gminy Jedlnia-Letnisko.

Program festynu był bardzo bogaty. 
W sobotę 19 września na stadionie  
w Kolonce odbył się turniej piłkarskich 
szóstek „Let’s Move Jodełka Cup 2015”. 
Udział w nim wzięło 12 zespołów,  
a rywalizacja była bardzo zacięta i stała na 
wysokim poziomie sportowym. Puchary  
i medale wszystkim uczestnikom wręczył 
Wójt Gminy Piotr Leśnowolski oraz 
Prezes GKS Jodła Artur Prasek. Impreza 
choć przebiegała pod kątem sportowej 
rywalizacji, miała rodzinny charakter. 
Wszyscy uczestnicy byli  zgodni,  że 
miejsce i atmosfera, w którym przyszło im 
rywalizować, są niepowtarzalne, a turniej 
powinien na stałe wejść do kalendarza 
tego typu imprez.  Sportowy dzień 
zakończyło wspólne ognisko.

W  n i e d z i e l ę  m i a ł o  m i e j s c e 
poświęcenie sztandaru klubowego. Jak 
w swoim wystąpieniu podkreślał Prezes 
Artur Prasek, uroczystość ta stanowiła 

okazję do podsumowania dorobku klubu, 
złożenia podziękowania jego założycielom 
oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni 
lat przyczynili się do jego rozwoju. Na 
awersie sztandaru umieszczone zostało 
logo GKS „Jodła”. Ma ono być znakiem 

rozpoznawczym sportowej rodziny, którą 
połączyła wspólna pasja i zamiłowanie 
do sportu. To znak ciągłości i trwania 
tradycji ,  której początek sięga roku 
1949. Na rewersie umieszczone zostało 
godło państwowe. Symbol orła białego 
ma podkreślać narodową tożsamość 
oraz przywiązanie do najważniejszych 
wartości dla każdego Polaka. GKS „Jodła” 
bowiem, jak mówił w swoim wystąpieniu 
Prezes klubu, to nie tylko sport, kopanie 
piłki i kibicowanie. Klub zawsze jest 
obecny podczas ważnych uroczystości 
patriotycznych i państwowych. Prezes 
zapewnił, że sztandar  będzie noszony 
przez sportowców i działaczy podczas tych 
ważnych uroczystości z należytą dumą  
i czcią.  

Po mszy zawodnicy, działacze  
i sympatycy Jodełki, wśród których oprócz 
Wójta Gminy byli także Radni na czele z 
przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Grad, 
udali się na stadion, gdzie rozpoczęła 
się dalsza część festynu. Poczet przy 
specjalnie dobranym akompaniamencie 
zespołu muzycznego IMPACTO DE 
RADOM wyprowadził sztandar na środek 
boiska, a następnie odegrano i odśpiewano 
wspólnie hymn państwowy. Wójt Gminy 
Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski wyraził 
radość z tej doniosłej dla klubu chwili, 
pogratulował wszystkim ich wspólnego 
sztandaru i życzył dalszych sukcesów. 
Prezes Artur Prasek otrzymał z rąk Jerzego 
Chrzanowskiego - Społecznego Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej pamiątkowy 
dyplom i podziękowanie za aktywny 
udział GKS „Jodła” w uroczystościach 
pat r iotycznych  i  państwowych 
organizowanych na terenie gminy 

Jedlnia-Letnisko. Miłym akcentem było 
przekazanie przez Panią Katarzynę Russ 
z firmy Auto-Gaz Centrum nowoczesnej 
tablicy świetlnej wykonanej specjalnie dla 
GKS „Jodła”, na której będą pokazywane 
czas i wyniki meczu.   

W dalszej części festynu, jeden 
z najstarszych zawodników Pan Marek 
Jasiński, otworzył wystawę „JODŁA 
- historia sportem pisana”. Na dużych 
planszach, umieszczonych w specjalnie 
p r z y g o t o w a n y c h  e k s p o z y t o r a c h , 
prezentowana była histor ia  k lubu, 
starym zdjęciom towarzyszyły opisy  
i wspomnienia zebranych. W pawilonie 
k l u b o w y m  k a ż d y  m ó g ł  o t r z y m a ć 
pamiątkowe wydawnictwo monograficzne. 
Wystawie towarzyszył quiz tematyczny,  
a wszyscy, którzy odpowiedzieli poprawnie 
na pytania z quizu, otrzymali pamiątkowe 
gadżety. Oprócz wspomnianych już 
plansz, na ekspozytorach wywieszone 
zostały prace plastyczne uczniów klas 
pierwszych ze szkół podstawowych 
znajdujących się na terenie gminy Jedlnia-
Letnisko. Prace na konkurs plastyczny 
„JODEŁKA sportem malowana” oddało 
152 dzieci. Konkurs polegał na wykonaniu 
pracy artystycznej o dowolnej tematyce 
sportowej, która została umieszona w 
obrysie symbolicznej jodełki. Kompozycje 
dzieci były piękne, zaskakujące sposobem 
przedstawienia  tematu i  doborem 
technik artystycznych. Wyróżnione prace 
zostały nagrodzone bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami rzeczowymi, a wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzymały 
upominki. Na boisku piłkarskim „Jodła” 
toczyła w drugiej połowie zacięty bój 
w meczu o ligowe punkty z zespołem 
Legionu Głowaczów. Zawodnicy Jodełki 
nie zawiedli i pewnym zwycięstwem 2:0 
uczcili święto swojego klubu. Na koniec 
festynu każdy z uczestników mógł sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie ze sztandarem, 
zjeść smaczną kiełbaskę i pobawić się 
w rytmach wesołej muzyki. Doskonała 
zabawa trwała do samego wieczora, 
a cały festyn na długo zapadnie w 
pamięci wszystkich sympatyków naszego 
Gminnego Klubu Sportowego.    
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