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Od 1 kwietnia 2017r. Gmina Jedlnia- Letnisko 
ma nowego skarbnika. Pani Agnieszka Zaręba 
została powołana na to stanowisko przez 
Radę Gminy w dniu 27.03.2017r. Wniosek  
w tej  sprawie złożył Wójt  Gminy,  gdyż 
poprzedni skarbnik - Pan Marcin Narożnik, 
złożył rezygnację i  Rada Gminy przyjęła 
prośbę Pana Narożnika o rozwiązanie umowy.

Pani Agnieszka Zaręba ma doświadczenie w sprawowaniu tej funkcji.  
Ukończyła studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość  
w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu a następnie 
studia magisterskie - kierunek ekonomiczny na Politechnice Radomskiej 

im. Kazimierza Pułaskiego. Dodatkowo  studia podyplomowe  
w zakresie rachunkowości. Doświadczenie zawodowe: Urząd Gminy 
w Garbatce - Letnisko na stanowisku – księgowa budżetowa w latach: 
1993-96; Urząd Gminy w Garbatce - Letnisko - na stanowisku skarbnik 
gminy: w latach 1996-99; Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach - główna księgowa - w latach: 1999- 
2005. Urząd Gminy w Osiecku - skarbnik w latach: 2005-2008r.; Urząd 
Gminy w Garbatce - Letnisko - skarbnik: 2007- 2011. Pani Agnieszka 
Zaręba pracowała również w ostatnich latach na stanowisku głównej 
księgowej w GOPS w Jedlni-Letnisku, gdzie dała się poznać jako 
rzetelny i sumienny pracownik. 
Życzymy Pani Agnieszce sukcesów w pracy zawodowej oraz sprawnego 
i dobrego zarządzania finansami naszej Gminy.

Agnieszka Zaręba nowym skarbnikiem  gminy

Kolejne, ósme wydanie „Głosu Gminy” 
trafia do Państwa domów w szczególnym, 
bardzo ważnym w naszej tradycji i religii 
okresie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
To pierwsze wydanie biuletynu w roku 

bieżącym, z którym wiążemy różne plany i zamierzenia, także takie, które 
dotyczą dalszego rozwoju naszej gminy. 

Rok 2017 rozpoczęliśmy kilkoma inwestycjami, bardzo ważnymi 
z punktu widzenia poprawy warunków życia mieszkańców, szczególnie 
młodego pokolenia - uczniów naszych szkół. 

Dobiegły końca prace w szkole w Myśliszewicach. Wykonana 
modernizacja poprawia nie tylko warunki lokalowe, ale także estetykę 
i funkcjonalność. Odnowione zostały ściany i położono nowe posadzki. 
Przede wszystkim korytarz szkolny na parterze został połączony z salą 
gimnastyczną. Uczniowie nie muszą już przechodzić na salę gimnastyczną 
górnym korytarzem lub wychodząc na zewnątrz szkoły. Dobudowane 
zostało także kolejne pomieszczenie z przeznaczeniem na pokój  
dla nauczycieli.

Okres zimowy nie spowodował wstrzymania prac przy budowie 
jadalni z funkcją świetlicy przy ZSO w Jedlni-Letnisko. Już niebawem  
uczniowie tej szkoły będą mogli się cieszyć nowym obiektem wraz  
z nowoczesnym zapleczem kuchenno-sanitarnym o łącznej powierzchni 
ponad 450 m2. Nowy obiekt szkolny zmieni całkowicie warunki 
spożywania posiłków przez uczniów oraz warunki, w jakich uczniowie 
będą oczekiwali na zajęcia lub powrót do domu. Uroczyste otwarcie  
i poświęcenie obiektu planujemy połączyć z mszą św. na zakończenie roku 
szkolnego. Zorganizowany zostanie także festyn z cyklu Czas na Rodzinę, 
który będzie jednocześnie symbolicznym otwarciem lata w naszej gminie. 
Już dziś bardzo serdecznie zapraszam na te uroczystości i spotkanie 
rodzinne wszystkich mieszkańców.  

Dużo dzieje się także w zakresie poprawy stanu dróg na terenie 
gminy. W części przygotowujemy się do wykonania podbudowy, niektóre 
ulice otrzymają nawierzchnie asfaltowe. Jedną z ważniejszych inwestycji 
drogowych jest zaplanowany gruntowny remont ulicy 1000-lecia w Jedlni-
Letnisko wraz z budową oświetlenia. Natomiast na ulicy Staroradomskiej, 
która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Piotrowice  
z Jedlnią-Letnisko, będzie wykonana podbudowa pod przyszłą 
nawierzchnię asfaltową. Szczegóły w dalszej części gazety. 

W marcu podpisałem z biurem projektowym umowę na 
wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej nr 699,  
od przejazdu kolejowego do ulicy Brzozowej. To bardzo ważna 
wiadomość, bo realizuje się oczekiwanie mieszkańców tej części gminy, 
a z mojej strony to realizacja kolejnej obietnicy danej mieszkańcom.  
Chcemy, by zaprojektowana, a następnie wykonana jezdnia, była w takim 
samym standardzie jak cała ulica Radomska. 

Z przyjemnością informuję mieszkańców, że dwie z czterech 
dokumentacji na wykonanie kanalizacji, w tym ta największa, obejmująca 
swym opracowaniem ponad 800 działek, otrzymały już  pozwolenie na 
budowę. Przypomnę tylko, że wszystkie dokumentacje obejmują swym 
zasięgiem część  gminy, na której brak jest kanalizacji. Łącznie ponad 
160 km sieci. To ogromne i trudne przedsięwzięcie, ale wszyscy mamy 
świadomość, że konieczne do wykonania w najbliższych latach.

Wiele ciekawych rzeczy działo się także w innych dziedzinach życia 
na terenie naszej gminy. O zrealizowanych i planowanych inicjatywach 
piszemy w dalszej części biuletynu.

Coraz ładniejsza pogoda zachęca natomiast do spacerów i ruchu 
na świeżym powietrzu. A jak wiemy, pięknych miejsc na terenie naszej 
gminy nie brakuje. Zachęcam zatem do aktywności, a w chwili wytchnienia 
do lektury naszej gazety. 
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Inwestycje

Inwestujemy w ulice

Mariusz RuszkowskiW skrócie

W okresie tym zrealizowano między innymi przebudowę 
nawierzchni ul .  15-go Grudnia /obecnie 11 l istopada/  
na odcinku około 315 mb, gdzie ułożono nawierzchnię asfaltową 
oraz wykonano pobocza z kruszywa drogowego. Nawierzchnią 
asfaltową mogą się cieszyć również mieszkańcy ulicy Zacisze, która 
została zrealizowana na odcinku około 700 mb od ul. Kolejowej  
do włączenia w drogę wojewódzką nr 699.

Mariusz Ruszkowski

Powol i  dob iega ją  końca  prace  na 
budowie  j ada ln i  w Zespo le  Szkół 
Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko. 
Na powierzchni użytkowej 475,06 m2 
powstaje jadalnia wraz z zapleczem 
kuchennym i  socjalnym oraz część 
przeznaczona na świetlicę. 
Termin wykonania prac budowlanych 
upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r.

W najbliższym czasie rozpoczynamy 
przebudowę nawierzchni ul. 1000-lecia 
(zakres to odcinek długości 716,30 m) 
oraz ul. Staroradomskiej (odcinek 966,84 
m)  w Jedlni-Letnisko.  Chęć uczestnictwa 
w inwestyc j i  zg łos i ł do  przetargu 
jeden wykonawca, niestety znacząco 
przekraczając zabezpieczone na ten cel 
środki. Przetarg został unieważniony oraz 
rozpisany ponownie. Na wykonanie prac 
budowlanych wykonawca dostanie termin 
120 dni (na wykonanie ul. 1000-lecia) oraz 
50 dni (na wykonanie ul. Staroradomskiej) 
od podpisania umowy.

W trakcie procedur przetargowych jest 
inwestycja budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Sadkowie dz. nr 331/2. Zakres 
budowy sieci obejmuje m.in. wykonanie 
wykopów pod  ru roc iąg i ,  s tudn ie , 
pompownię ścieków wraz z umocnieniem 
ścian szalunkiem, wykonanie podsypki 
z piasku, montaż rur, studni, pompowni, 
przeprowadzenie odpowiednich prób, 
zasypanie wykopów piaskiem wraz  
z zagęszczeniem oraz doprowadzenie 
nawierzchni drogi do stanu pierwotnego. 
Łączna długość sieci wyniesie 737,0 m.

Łagodna zima pozwoliła na realizację wielu zadań inwestycyjnych w zakresie dróg i ulic na terenie naszej Gminy.  

ul. 1-go Maja w Jedlni-Letnisko, długość ok. 800 mb (od 
ul. Chopina do ul. Staroradomskiej), 
ul. Kościuszki w Jedlni-Letnisko, długość ok. 475mb
ul. Wojciechowskiego w Jedlni-Letnisko, długość  
ok. 308 mb, (od kościoła do ul. Nadrzecznej) 
ul. Dzierżona w Jedlni-Letnisko, długość ok. 329 mb,
ul. Tartaczna w Jedlni-Letnisko, długość ok. 450 mb
ul. Chabrowa we Wrzosowie, długość ok. 270 mb, 
ul. Wesoła we Wrzosowie, długość ok. 990mb, 
droga w Myśliszewicach, długość ok. 650 mb.

W trakcie wykonywania jest ulica Aleksandrowska, gdzie 
do 15 maja br., na odcinku około 600 mb od włączenia  
z drogą wojewódzką do końca zabudowań, ma zostać ułożona 
nawierzchnia asfaltowa.

W ramach prac drogowych wykonano również podbudowy  
z kruszywa drogowego na ulicach:
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Inwestycje

Zakończenie wieloletnich inwestycji wodno - kanalizacyjnych

Mariusz Ruszkowski

Mariusz Ruszkowski

Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach zakończona

Przedmiotem  inwestycji była rozbudowa istniejącego budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach , którego 
głównym celem było połączenie korytarzem na poziomie parteru 
sali gimnastycznej z głównym holem, przebidowa sanitariatów do 
potrzeb niepełnosprawnych a przede wszystkim przystosowanie 
budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Zamówienie obejmowało m.in.:
• dobudowę pokoju nauczycielskiego,
• wydzielenie korytarza (180cm) łączącego salę gimnastyczną  

z holem głównym ,
• przebudowa sanitariatów na parterze i piętrze, 
• dostosowanie do przepisów pożarowych, m.in. poprzez 

wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne parteru  
i piwnicy, 

• dokonanie podziału budynku na strefy pożarowe,
• wymiana części stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,
• montaż wykładzin PCW w części komunikacji ogólnej parteru.

Wartość robót wykonanych w drugim etapie to około  
230 000 zł brutto.

Przypominjmy, że pierwszy etap rozbudowy ZSO obejmował 
dobudowę jadalni oraz zaplecza kuchennego dla dzieci 
uczęszczających do szkoły i zakończył się w lutym 2016 roku 
a wartość wykonanych robót wyniosła prawie 194 000 zł brutto.

Rok 2016 obf i tował zakończeniem wie lu  zadań 
inwestycyjnych związanych z budową lub rozbudową 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wiele zadań 
zakończonych w roku 2016, to zadania wieloletnie ze 
względu na zakres robót i mające swój początek nawet  
w roku 2013.

Zdecydowanie największą inwestycją kanalizacyjną zakończoną 
w roku 2016 było zadanie wieloletnie rozpoczęte w roku 
2013 dotyczące budowy kanalizacji grawitacyjnej po stronie 
południowej Jedlni-Letnisko (tzw. Etap VI), obejmujący swym 
zakresem ulice: Wąską, Czarneckiego, Brzozową, Asnyka, 
Traugutta, Staroogrodową, Orzeszkowej, Grunwaldzką, Tartaczną, 
Aleksandrowską, Żytnią, Bracką, Prusa, Ogrodową, Osiedlową, 
Różaną, Wjazdową, Kilińskiego, Średnią, Kwiatową, Sobieskiego. 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to około  
13 500 mb, w tym wykonano 301 szt. przyłączy. 
Łączny koszt robót zamknął się kwotą prawie – 4 000 000 zł 
brutto.

Równolegle do Etapu VI trwały prace na Etapie VII w Jedlni-
Letnisko, obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
w ulicach: Jana Pawła, Spokojnej, Piastowskiej, Letniskowej, 
Sosnowej, gdzie wykonano około 3 600 mb sieci kanalizacyjnej 
z 71 szt. przyłączy oraz w Enklawie „A”, gdzie zakres inwestycji 
obejmował ulice boczne od ul. Staroradomskiej w północnej 
części Jedlni-Letnisko, gdzie wybudowano około 1 000 mb sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z 19 szt. przyłączy, które 
zakończono przydomowymi przepompowniami ścieków. Wartość 
robót zrealizowanych w etapie VII to prawie 1 000 000 zł., 
natomiast przy Enklawie A to wartość ponad 200 000 zł.

W styczniu 2017 zakończono roboty związane z rozbudową 
sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice. 
Wybudowano sieć wodociągową o długości 437 mb, w tym  
11 szt. przyłączy wodociągowych, sieć kanalizacyjną grawitacyjną  
o długości 156 mb oraz odcinek sieci kanalizacji ciśnieniowej  
o dł. 217 mb z 11 szt. przyłączy. 
Zadanie to zrealizowano za kwotę 153 700,37 zł brutto.

W marcu br. zakończył się trwający cztery miesiące drugi 
etap rozbudowy ZSO w Myśliszewicach. 
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Wydarzenia

RED.

Sylwester pod gwiazdami

Mieczysław Kaim

Pani Aleksandra Szczodry była współzałożycielką Gminnego 
Klubu Seniora w 1992r. Zrezygnowała z funkcji pełnionej 
w Zarządzie w styczniu 2016r. Przez wiele lat swojej pracy 
społecznej  współpracowała z  innymi k lubami seniora  
z terenu powiatu radomskiego. We współpracy z ks. Andrzejem 
Margasem organizowała spotkania opłatkowe i Wielkanocne. 
Zawsze uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Pani Aleksandra 
była inicjatorką wielu wycieczek, zarówno zagranicznych, jak  
i krajowych, m.in. do Pragi, Bułgarii i Litwy oraz wyjazdów do 
miejsc kultu religijnego. Przez 6 lat była Prezesem Klubu. 
Dziękujemy Pani Aleksandrze za owocną pracę i życzymy dużo 
zdrowia.

Koło PZW nr 9 „ Źródełko” w Jedlni-Letnisko, jak co roku, czynnie 
uczestniczyło w zimowym sezonie wędkarskim. Jako organizator 
techniczny członkowie naszego koła przygotowali trzy duże 
imprezy wędkarskie:

• Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie podlodowym
• Mistrzostwa w wędkarskie podlodowym Koła nr 13 przy 

Starostwie Powiatowym w Radomiu
• Towarzyskie Zawody w wędkarstwie podlodowym o puchar 

sklepu WOBLER

W sumie w zawodach uczestniczyło około 160 zawodników. 
Naszym zadaniem było wytyczenie sektorów oraz stanowisk 
wędkarskich, zabezpieczenie miejsc parkingowych dla zawodników 
oraz przygotowanie ciepłych napojów, co nie było łatwe, gdyż 
stanica wędkarska, w której mieściły się biura zawodów nie jest 
wyposażona w bieżącą wodę. Dzięki współpracy koła z Wójtem 
Gminy, mogliśmy przygotować bardzo dogodny dojazd i parking, 

co znalazło uznanie wśród kolegów wędkarzy. Na stronie 
internetowej Zarządu Okręgu w Radomiu ukazało s ię 
podziękowanie dla Wójta Gminy i kolegów z naszego koła za 
profesjonalne przygotowanie i zabezpieczenia zawodów. Zarząd 
Koła „Źródełko” z zadowoleniem stwierdza, że współpraca z koła 
z Wójtem Gminny Jedlnia Letnisko układa się bardzo dobrze 
i będziemy mogli zorganizować jeszcze wiele udanych imprez 
wędkarskich.

Już drugi raz Mieszkańcy Gminy Jedlnia-
letnisko wspólnie powitali Nowy Rok 
2017. Inicjatorem tego wydarzenia 
był przed dwoma laty Wójt Gminy. 
Impreza została przygotowana przez 
zespół pracowników Urzędu Gminy pod 
kierownictwem Mariusza Ruszkowskiego. 

Wspaniała atmosfera,  dynamiczna 
m u z y k a  z e s p o ł u  G a m a  D a n c e 
s p raw i ł a ,  że  n a  p l a c u  t a rgow y m 
pojawi ły s ię  t łumy mieszkańców 
nasze j  gminy -  od  na jmłodszych  
do najstarszych. W kulminacyjnym 
momencie zabawy bowiło się około  
2 000 osób.

Pokaz sztucznych ogni  o północy 
oczarował wszystk ich  a  życzenia 
wszystkim uczestnikom złożył Wójt 
Gminy Piotr Leśnowolski.

Podsumowanie wędkarskiego sezonu zimowego

Zgodnie z nowym prawem z dniem 1 września 2017r. 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową, likwiduje się klasę pierwszą,  
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

Zgodnie z procedurami przygotowano projekt nowej sieci 
szkół, który został pozytywnie zaopiniowany przez związki 
zawodowe oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Rada 
Gminy w dniu 27 marca 2017r.  podjęła więc uchwałę 
przyjmującą nową sieć szkól w naszej Gminie. Zespoły 
Szkół Ogólnokształcących przekształcają się w ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Natomiast PSP w Gzowicach oraz PSP  
w Słupicy stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

W skrócie
Podziękowanie za pracę w Gminnym Klubie 
S e n i o r a  d l a  Pa n i  A l e k s a n d r y Sz c z o d r y

Zmiany w sieci szkół gminnych
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Tradycją w naszej Gminie stały się bale karnawałowe dla dzieci. 
Takie bale odbyły się w lutym w:  PSP w Słupicy, dla najmłodszych 
mieszkańców Słupicy, Cudnowa, Maryna, w Domu Rolnika  
w Aleksandrowie dla dzieci z sołectwa Aleksandrów, w ZSO  
w Jedlni-Letnisko dla dzieci z sołectw : Siczki, Antoniówka, Jedlnia-
Letnisko. Tę imprezę zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Jedlnia Dzieciom”. Organizatorzy wszystkich imprez zadbali  
o wiele atrakcji dla najmłodszych. W organizację aktywnie włączyli 
się: Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Radni, Sołtysi, Nauczyciele  
i Rodzice. 

Wydarzenia

„Bliżej seniora”

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Piotr Leśnowolski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad wraz z radnymi oraz 
radni Młodzieżowej Rady Gminy. 

Program artystyczny przygotował dziecięcy zespół ludowy 
„Fasolki” z PSP ze Słupicy, zespół „ Alebabki” reprezentujący Klub 
Seniora Jedlnia-Letnisko. Pensjonariusze otrzymali pamiątkowe 
medale. Łzy wzruszenia na twarzach seniorów świadczą  
o zasadności takich inicjatyw. Również pensjonariusze 
przygotowali wiersze, w których podziękowali swoim opiekunom 
oraz uczestnikom spotkania. 
Oto fragment z wiersza Krystyny Dąbkiewicz- Brodawa  
pt. „Promyk Miłosierdzia”:

„Miłosierdzie – jak wieczność
nie kończy się nigdy[…]
to nie tylko świąteczna „Szlachetna Paczka”
lecz nieokreślony, niewymierny
„Szlachetny Poryw, gnieżdżący się
w zakamarkach serca – jak :
- chęć pomocy, wsparcia, wyręczenia, 
- współdziałania, rozmowy i poświęcenia czasu, 
- bliskości, empatii [..]”

We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się apele  
i spotkania z seniorami w ramach tego samego programu. 

Bale karnawałowe

W ramach programu integracji międzypokoleniowej 
„Oswoić Jesień” w naszej Gminie zorganizowano spotkanie 
z pensjonariuszami Pallotyńskiego Centrum Rehabilitacyjno 
– Pielęgnacyjnego im. Św. Wincentego we Wrzosowie. 

RED.

Kalendarz imprez na terenie 
gminy Jedlnia-Letnisko

1. Święto Konstytucji 3 Maja
2. Święto Polskiej Niezapominajki
3. Festyn „Czas na Rodzinę”, połączony  

z festynem szkolnym ZSO w Natolinie
4. Festyn „Czas na Rodzinę”, połączony  

z festynem szkolnym w Groszowicach, 
Myśliszewiach, Lasowicach

5. Otwarcie jadalni  w ZSO w Jedlni-
Letnisko połączone z zakończeniem roku 
szkolnego, Otwarciem Lata oraz Festynem 
„Czas na Rodzinę”

6. Festyn „Czas na Rodzinę” połączony  
z festynem szkolnym w Gzowice, Kolonia 
Gzowice, Gzowice Folwark

7. Festyn „Czas na Rodzinę” w Antoniówce, 
Dawidowie,  Rajcu Poduchownym, 
Siczkach

8. Koncerty organowe
9. Mieszkańcy Jedlni w hołdzie Powstańcom 

Warszawskim
10. Dożynki Gminne
11. Festyn „Czas na Rodzinę” we Wrzosowie
12. Festyn „Czas na Rodzinę” w Aleksandrowie
13. Jubileusz 200-lecia edukacji w Słupicy 

połączony z Festynem „Czas na Rodzinę”  
w Słupicy

14. Bieg Papieski
15. Regaty Żeglarskie
16. Rocznica Odzyskania Niepodległości
17. Sylwester pod gwiazdami 

 

18. Festyn rodzinny w Publicznym Przedszkolu  
w Jedlni-Letnisku

19. Dzień Samorządności Młodych

03.05.2017
14.05.0207

10.06.2017

11.06.2017

23.06.2017

25.06.2017

16.07.2017
czerwiec - sierpień

01.08.2017
20.08.2017
27.08.2017
03.09.2017

07.10.2017
14.10.2017
wrzesień
11.11.2017
31.12.2017

27.05.2017
01.06.2017

Imprezy szkolne o zasięgu środowiskowym:

RED.

RED.
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I Forum Przedsiębiorców 
„Przedsiębiorcy 2020”

Kolejne Spotkanie Osób 
Niepełnosprawnych 

1 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w ZSO w Jedlni–Letnisko 
odbyło się II Spotkanie Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Jedlnia-Letnisko. 

Na zaproszenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Piotra 
Leśnowolskiego oraz Radnej Rady Gminy Moniki Dąbrowskiej 
odpowiedziały swoją obecnością osoby niepełnosprawne  
z naszej Gminy. Na spotkaniu byli obecni mieszkańcy z: Antonówki, 
Aleksandrowa, Sadkowa, Gzowic, Groszowic, Słupicy, Cudnowa, 
Maryna, Rajca Poduchownego, Lasowic oraz Jedlni-Letnisko. 

 Spotkanie było okazją do podsumowania działań, które 
udało się zorganizować w ubiegłym roku. Były to następujące 
imprezy: I Spotkanie Osób Niepełnosprawnych Gminy Jedlnia-
Letnisko, Spotkanie Integracyjne „Rzeka Integracji” w stanicy Klubu 
Żeglarskiego IKAR, Mazurski Rejs Integracyjny „Sprawni Żeglarze”, 
I Integracyjny Rajd Pieszy „Poznajemy Puszczę Kozienicką” oraz 
Świąteczne Warsztaty Rękodzielnicze.
 II Spotkanie Osób Niepełnosprawnych Gminy Jedlnia 
–Letnisko uświetniło swoją obecnością Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Radomia, na czele 
z Panią Dagmarą Janas Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiła 
ona uczestnikom spotkania różnorodne formy działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, poczynając od najmłodszych po  
dorosłe osoby niepełnosprawne. Jedną z prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Razem” placówką jest Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Jest to miejsce, gdzie rehabilitują się społecznie  
i zawodowo również osoby niepełnosprawne z naszej Gminy. 
Podopieczni ŚDS uświetnili spotkanie występem artystycznym. 
Był to fragment z musicalu Grease. Występ został przyjęty bardzo 
ciepło, czego dowodem były gromkie brawa.
 II Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych Gminy Jedlnia 
–Letnisko towarzyszył kiermasz artystycznych wyrobów 
rękodzielniczych lokalnych twórców, którzy zaprezentowali piękne, 
różnorodne produkty.
 Podczas słodkiego poczęstunku uczestnicy spotkania mogli 
przy kawie i herbacie porozmawiać o tym, co im się podobało  
w dotychczasowych działaniach i zaproponować, czego 
oczekiwaliby w przyszłości.
 Spotkanie, kolejny raz odbyło się w gościnnych murach 
ZSO w Jedlni-Letnisko, a w organizację aktywnie włączyli się 
wolontariusze – uczniowie tej szkoły, będący pod opieką Pani 
Anety Alberskiej, Ewy Kosiec oraz Magdaleny Wółkiewicz - 
Mielczarek.

Wydarzenia

Z inicjatywy przewodniczącej Rady Gminy  dr Bożeny Grad   
18.03.2017 r. w ZSO w Jedlni-Letnisko odbyło się I Forum 
Przedsiębiorczości. 

Uczestn iczyło w n im około 50 przeds iębiorców 
prowadzących działalność na terenach naszej Gminy oraz 
wielu gości. Gospodarzem Forum był Wójt Gminy Jedlnia-
Letnisko Piotr Leśnowolski  a udział wzięl i  m.in. :   pani 
sekretarz Emilia Romanowska, radni  i sołtysi, przedstawiciele 
GOPS-u ,  pracownicy Urzędu Gminy,  przedstawic ie le 
stowarzyszeń oraz prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.  

Przybyło też wielu zaproszonych gości:  prorektor UTH 
prof.  Wojciech Żuchowski,  prodziekan UTH dr Andrzej 
Rogowski, pracownicy UTH, pani Lucyna Wiśniewska –
dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu, 
pracownicy LGD, pan Jarosław Szczepanik- przedstawiciel 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
pani Barbara Jarosińska z branżowego portalu „ Fachowcy pl,”.  
W  czasie forum omówiono wiele zagadnień mających wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Na zakończenie forum uczestnicy i goście otrzymali 
pamiątkowe statuetki . 

W kuluarach,  przy słodkim poczęstunku,  można 
było podzielić się spostrzeżeniami i nawiązać współpracę 
z  przedstawic ie lami  różnych instytucj i  wspiera jących 
przedsiębiorczość. RED. RED. 7



Biblioteka Jedlnia-Letnisko

Kultura

Dekomunizacja w Jedlni-Letnisku

„Jedlnia Project” wystawa plastyczna gimnazjalistów
W sobotę 18 lutego odbył się wernisaż gimnazjalistów z Jedlni-
Letnisko. Swoje prace zaprezentowali: Klaudia Wolska, Natan 
Szczur, Kinga Brzeska, Oliwia Grabowska, Amelia Zawadzka oraz 
Jakub Błasiński. 

Wystawa jest jednym z etapów projektu „Wystawiennictwo  
i tworzenie portfolio”, którego opiekunem jest nauczyciel plastyki 
Pan Remigiusz Sitek.

13 lutego 2017 r. Rada Gminy Jedlnia-Letnisko podjęła uchwałę 
o zmianie nazw dwóch ulic: Hanki Sawickiej i 15 Grudnia. Tym 
samym ostatnie relikty minionej epoki zniknęły w naszej gminie 
raz na zawsze. Zmiana nazw prawdopodobnie nie byłaby możliwa, 
gdyby nie Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dzięki zapisom tej 
ustawy Rada Gminy Jedlnia – Letnisko była zobowiązana do 
wyeliminowania z przestrzeni publicznej nazw ulic propagujących 
ustrój komunistyczny. 

Prób zmian nazw tych ulic było kilka. Pierwsza, jeszcze  
w latach 90-tych, postulowana przez radnego pana Tadeusza 
Dąbrowskiego. Później o konieczności dekomunizacji ulic mówił 
ksiądz proboszcz Andrzej Margas. Kolejna próba, która spotkała się 
z oporem części mieszkańców tych ulic była podjęta przeze mnie 
w 2012 roku. Po uchwaleniu ustawy w 2016 r. nie było wyjścia, 
nazwy ulic musiały być zmienione. 

Ulica 15-go Grudnia upamiętnia powstanie Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, natomiast Hanna Krystyna Szapiro-Sawicka była 
młodzieżową działaczką komunistyczną i jej nazwisko znajduje się 
na rekomendowanej przez IPN liście patronów ulic kwalifikujących 
się do zmiany w świetle nowej ustawy. Jako Społeczny Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Jedlnia-Letnisko i osoba, 
która od wielu lat jest inicjatorem i współorganizatorem 
uroczystości patriotycznych w naszej gminie, zaproponowałem 
Radzie Gminy nowe nazwy dla tych ulic. W przypadku ulicy 15-go 
Grudnia zaproponowałem powrócenie do przedwojennej nazwy 
11-go Listopada, która upamiętnia symboliczny dzień odzyskania 

przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ulice 11-go Listopada 
znajdują się w większości miast w Polsce. 

W miejsce ulicy Sawickiej zaproponowałem, by uczcić pamięć 
bardzo zasłużonej dla naszej miejscowości i ojczyzny Rodziny 
Piekarskich. Liczni członkowie tej Rodziny służyli w Legionach 
Polskich, czy Armii Krajowej. Ale nieocenione są także zasługi 
Rodziny Piekarskich dla Jedlni-Letnisko. Członkowie Rodziny 
zakładali w Jedlni Ochotniczą Straż Pożarną, stali na jej czele, 
byli pedagogami w lokalnej szkole, oddali ziemię pod kościół, 
prowadzili tartak, który dawał zatrudnienie mieszkańcom,  
co w czasie okupacji uratowało przed wywózką na przymusowe 
roboty wiele osób. Gdy przyszło walczyć z okupantem niemieckim, 
rodzina zaangażowała się w działalność konspiracyjną w AK 
i zapłaciła za to ogromną cenę. W styczniu 1941 roku gestapo 
aresztowało małżeństwo – Stanisławę i Jana Piekarskich oraz 
siostrę Jana – Zofię. Zofia i Stanisława zostały rozstrzelane 
w lesie pod Pińczowem, Jan Piekarski zginął w Oświęcimiu. 
Wojny nie przeżyła też łączniczka dwóch komendantów AK 
(generałów „Grota” i „Bora”) – Jadwiga Piekarska, która zginęła 
w Powstaniu Warszawskim. Uważam, że jako społeczność Jedlni-
Letniska powinniśmy zadbać o to, by pamięć o tak zasłużonych 
mieszkańcach Jedlni nie zaginęła. Zaproponowałem także, by  
u zbiegu tej ulicy z Nadrzeczną umieścić tabliczkę informacyjną, 
na której będzie można przeczytać w skrócie o zasługach tej 
wspaniałej Rodziny. Dziękuję Radnym Gminy, że przystali na 
tę propozycję i upamiętnili osoby, które zapisały się złotymi 
zgłoskami w historii naszej miejscowości. 

Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej - Jerzy Chrzanowski
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Beata Bartkiewicz

Edukacja

Ferie zimowe za nami

„Ferie z teatrem”

Aktywny wypoczynek w górach, w 
Małym Cichym, zorganizował ks. Proboszcz 
Wojciech Waniek. Wsparcie finansowe 
zapewnił Wójt Gminy Piotr Leśnowolski. 
Większość uczestników umiała jeździć na 
nartach a osoby początkujące szkoliły się 
pod okiem instruktora. 

ZSO w Jedlni Letnisku oraz Wydział 
Sztuki UTH im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, zorganizowały warsztaty 
artystyczne dla uczniów uzdolnionych 
plastycznie.  Odbywały się również 
zajęcia sportowe pod hasłem „Ferie na 
sportowo”, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, uczniowie rozwijali 
swoje zainteresowania z różnych dyscyplin 
sportowych. Zorganizowano także pięć 
wyjazdów do Astrobazy w Radomiu. 
W ramach projektu unijnego „ Nowe 
umiejętności szansą na lepszy start” 
uczniowie wzięli udział w warsztatach 
kompetencji społecznych i edukacji 
zawodowej. 

Program ferii dla uczniów ZSO  
w Natolinie był bogaty w różnorodne 
zajęcia: sportowe, muzyczne, plastyczne, 
ruchowe, informatyczne, rekreacyjne 
zorgan izowane przez  nauczyc ie l i . 
Uczniowie klas młodszych mieli możliwość 
wyjazdów do kina. Starsi opanowali jazdę 
na łyżwach, uczestniczyli w warsztatach 
technicznych z wykorzystaniem masy 
gipsowej czy też uczyli się haftować. 

W przerwie zabaw spędzali czas przy 
wspólnych poczęstunkach. Zorganizowano 
piknik ze słodkościami, wyjście na gofry, 
zapiekanki oraz zamówiono ulubioną pizzę 

W  Z S O  w  M y ś l i s z e w i c a c h 
zorganizowano wiele ciekawych zajęć: 
sportowych plastycznych i językowych. 
Zorgan izowano dz ień  otwarty d la 
czterolatków. Uczniowie rozwijali swoje 
zainteresowania językiem angielskim  
i niemieckim, grając w gry edukacyjne. 
D o d a t ko w ą  a t r a kc j ą  b y ł y  l i c z n e 

konkursy, m.in. turniej tenisa stołowego, 
piłkarzyków, mistrza „Memory” a także 
wyjazd edukacyjny do firmy Brymorex. 

W ramach grantu oświatowego  
w Publicznej Szkole Podstawowej im 
.Jana Brzechwy w Słupicy ciekawe zajęcia 
koła przyrodniczego, w czasie których  
uczniowie mieli możliwość  przygotowania 
preparatów,  przeprowadzania obserwacji 
m i k r o s k o p o w y c h .  W  n o w e j  s a l i 
gimnastycznej odbywały się  zajęcia 
sportowe, które ukierunkowane były na 
integrację dzieci młodszych ze starszymi. 

W  PSP im. Jana Kochanowskiego 
w Gzowicach prowadzone  były zajęcia 
p rof i l ak tyczne .  W za jęc iach  tych 
uczestniczyli uczniowie klas I - III. Dzieci 
brały udział w zabawach integracyjno - 
sportowych. Podczas tych zajęć odbyły 
się pogadanki dotyczące uzależnień od 
narkotyków, papierosów i picia alkoholu.

Jak w każde ferie i wakacje dzieci ze Słupicy, 
A l e k s a n d r o w a  i  C u d n o w a  w z i ę ł y  u d z i a ł  
w warsztatach teatralnych „Bohaterowie naszych 
bajek” zorganizowanych w CAL w Pionkach. 

Zajęcia prowadziły Alicja Baran i Marta Maciejczyk- pracownice 
CAL-u oraz Beata Bartkiewicz. Ponad 30 dzieci przez tydzień 
pracowało wraz z opiekunami. Dzieci wykonywały rekwizyty, 
malowały dekoracje, wykonywały własnoręczne zaproszenia 
i plakaty teatralne. Zwieńczeniem pracy był spektakl pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek”. 

Dzieci brawurowo wcieliły się w swoje role, zaangażowały  
w pracę, dlatego efekty były zaskakujące. Premierę 24 lutego 2017 
r. obejrzeli zachwyceni rodzice oraz pan Wójt Piotr Leśnowolski.  
Składam serdeczne podziękowania w imieniu dzieci i rodziców 
dyrekcji i pracownikom CAL u w Pionkach za dotychczasową 
współpracę oraz panu Wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu za 
zapewnienie bezpłatnego przejazdu na zajęcia i wsparcie. 

Już zapomniel iśmy o fer iach z imowych,  a le były one dla naszych dzieci  i  młodzieży czasem 
aktywnego wypoczynku.  Zadbały o to placówki  oświatowe i  paraf ie  z  terenu naszej  gminy. 

RED.
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Edukacja

Projekty unijne w szkołach

Beneficjentem projektu jest Gmina Jedlnia-Letnisko 
natomiast realizatorem działań projektowych jest Zespół 
Szkół Ogólnokształcących  w Jedlni-Letnisku.

Dzięki ww. inicjatywie szkoła wzbogaciła się w pomoce 
dydaktyczne o łącznej wartości 189 707, 57zł. Placówka 
zyskała dwie mobilne pracownie komputerowe wyposażone 
w nowoczesne laptopy-24szt., 15 tabletów, w sali językowej  
i przyrodniczej zainstalowane zostały tablice multimedialne wraz 
z rzutnikami i pilotami  do testów. Szkolna pracownia fizyczna 
została doposażona w pomoce dydaktyczne o wartości 35 000 
zł, Pracownia geograficzna zyskała m.in. zestawy doświadczalne 
z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy  oraz mapy 
i plansze edukacyjne. Placówka została także doposażona  
w nowoczesne programy komputerowe, plansze interaktywne, 

gry dydaktyczne  do nauki matematyki oraz języka angielskiego. 
Pracownia chemiczna wzbogaciła się w zestawy doświadczalne 
wraz z odczynnikami chemicznymi. W szkole zainstalowany 
zostanie również ekran o wymiarach 3m x 2m wraz z głośnikami 
oraz  wizualizer z 15-krotnym powiększalnikiem.

W najbliższym czasie zostanie wymieniona  sieć bezprzewodowa 
wraz z okablowaniem, która zapewni lepszy i  szybszy 
dostęp do Internetu. Odpowiedni dostęp do Internetu  
to możliwość  wprowadzenia dziennika elektronicznego w ZSO  
w Jedlni-Letnisku. 

Udział w projektach unijnych wpływa korzystnie na rozwój 
szkoły, a tym samym daje więcej możliwości uczniom biorącym  
w nich udział i uczęszczającym do szkoły w Jedlni-Letnisku. 

Rozpoczęto doposażanie tych szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne i  sprzęt multimedialny. Zakupiono platformę 
edukacyjną do wykorzystania nauczania na odległość. Platforma 
e-learningowa daje możliwość całodobowego korzystania z jej 
zasobów. Stanowi elektroniczne środowisko kształcenia i jest 
narzędziem świadczenia wielu usług edukacyjnych. Ponadto 
zakupiono pomoce dydaktyczne do następujących pracowni 
przedmiotowych:

• biologicznej: mikroskopy optyczne, lupy, plansze interaktywne 
oraz preparaty biologiczne;

• przyrodniczej: mikroskopy, magnesy, atlasy, globusy, lupy, 
mapy, zestawy do doświadczeń;

• językowej: laptopy, tablice interaktywne z rzutnikami, głośniki 
oraz programy edukacyjne;

• informatycznej: tablice multimedialne, projektor, ekran 
dotykowy, laptopy, wizualizer, mikrofon, roboty Lego oraz  
komplety głośników;

• logopedycznej: laptopy, głośniki, mikrofony, programy 
logopedyczne.

Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne stanowią doskonałe 
narzędzia do realizacji zaproponowanych w projekcie form 
kształcenia i innowacyjnych metod nauczania. Całkowita wartość 
projektu to 815 363,72 zł

W ramach tej samej perspektywy realizowany jest drugi projekt pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich” w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. K. Makuszyńskiego w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza  
w Myśliszewicach. 

RED.

Od dnia 1 września 2016r.  w ZSO w Jedlni -Letnisku realizowany jest projekt „Nowe umiejętności szansą na lepszy 
start”” działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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RED.

Młodzieżowa Rada Gminy w nowym składzie
16 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Gminy w nowym składzie. Na pierwszym posiedzeniu wybrano 
prezydium rady w składzie: przewodniczący- Jakub Zawadzki, 
wiceprzewodnicząca- Aniela Mąkosa, sekretarz Zuzanna Kowalik.
W drugiej części posiedzenia młodzież przyjęła do realizacji 
program „Oswoić jesień”. Z tej okazji Wójt Gminy Piotr 
Leśnowolski, Przewodnicząca Rady Gminy dr Bożena Grad oraz 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy wręczyli członkiniom 
Gminnego Klubu Seniora pamiątkowe medale. Imprezę uświetnił 
swoją obecnością występ dziecięcego zespołu „Fasolki” ze Słupicy 
oraz zespołu GK Seniora „Ale Babki”. 

Edukacja

Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017 r.

Sukcesy uczniów ZSO Jedlnia-Letnisko
Kinga Olejarczyk, uczennica III klasy zdobyła tytuł finalisty 
Konkursu Przedmiotowego z historii. Jest to wielki sukces 
uczennicy. Tylko 15-tu gimnazjalistom z terenu całej Radomskiej 
Delegatury Kuratorium udało się uzyskać tak wysokie wyniki. 
Tematyka konkursu znacznie wykracza poza podstawę 
programową realizowaną w gimnazjum. Obowiązkowa literatura, 
to obszerne podręczniki akademickie z zakresu historii Polski. 
Można powiedzieć, że Kinga dzięki swojej wytrwałej pracy stała 
się ekspertem z dziejów naszego kraju. 
Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Barbara Pskit.

Cezary Rębiś, uczeń klasy piątej „c” wziął udział w Konkursie 
Przedmiotowym z matematyki przeznaczonym dla szóstoklasistów 
ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  W etapie 
szkolnym i rejonowym uzyskał 95% punktów.  Drugiego marca 
reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim w Warszawie, 
w którym uzyskał 40% punktów .  Ucznia do konkursu 
przygotowywała p. Anna Pietrzyk. 

Zarówno Kindze, jak i Czarkowi gratulujemy sukcesu !!!

Maja Kucharska – jedna z najlepszych w regionie radomskim

Dnia 1 kwietnia 2017 roku w Centrum 
Egzaminacyjnym Cambridge English CITY 
COLLEGE PL 214  w Radomiu, odbył 
się II etap  IV Regionalnego Konkursu 
Języka Angielskiego „YLE Movers”.  
Do I etapu konkursu przystąpiło 380 
uczniów z 24 szkół podstawowych 
z Radomia, Pionek, Jedlni-Letnisko, 
Skaryszewa,  Szydłowca,  Dąbrówki 
Warszawskiej, Polan, Czarnocina, Czarnej, 
Łączan i Gniewoszowa. Laureaci I etapu 
brali udział w warsztatach MOVERS, 
przygotowujących do części ustnej 
konkursu.
Do  finału IV Regionalnego Konkursu 
Języka Angielskiego „YLE Movers” 
zakwalifikowało się 58 finalistów.

ZSO w Jedlni-Letnisku reprezentowała 
Maja Kucharska, uczennica klasy Vb, 
która  w finale zajęła I miejsce ex aequo.                                                                                                                                         
Główną nagrodą dla Mai jest stypendium 
n a  e g z a m i n  C a m b r i d g e  E n g l i s h 
ufundowane przez Autoryzowane Centrum 

City College. Ponadto Maja otrzymała 
dyplom Finalisty i Laureata konkursu „YLE 
Movers” oraz nagrody książkowe.
K o n k u r s  „Y L E  M o v e r s ”,  t a k  j a k 
międzynarodowy egzamin Cambridge 
English, sprawdza cztery sprawności 
językowe: czytanie, pisanie, słuchanie  
i mówienie. 
Konkurs  został objęty patronatem 
MSCDN, PASE,  Cambridge Engl ish 
Language Assessment ,  Cambr idge 
University Press.  Ponadto Konkurs 
YLE widnieje w wykazie konkursów 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który 
może być wymieniony na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej. Maję do 
konkursu przygotowywała p. Katarzyna 
Tysiak

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku 
od stycznia 2017 r. realizowany jest  Program SKS 
dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 
Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,bez 
względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego 
w wymiarze 2 godzin  tygodniowo. Istotnym założeniem Programu 
jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających możliwość 
uprawiania dzieciom wielu dyscyplin sportowych. RED.

RED.
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Sport

RED.

Sezon sportowy rozpoczęty
Nasi piłkarze wracają do rywalizacji ligowych. Żeglarze natomiast intensywnie przygotowują się do rozpoczęcia sezonu 
na wodzie. Jak wyglądały przygotowania do sezonu, jakie plany i cele na najbliższy okres stawiają sobie poszczególne 
stowarzyszenia ?

Piłkarze Gminnego Klubu Sportowego JODŁA powrócili na 
ligowe boiska. Nim jednak usłyszeli pierwszy gwizdek sędziego 
w Campeon Lidze Okręgowej intensywnie przygotowywali się 
do rundy rewanżowej sezonu 2016/17. Od początku stycznia 
trzy razy w tygodniu trenowali na Orliku w Jedlni-Letnisko oraz 
rozegrali siedem meczów sparingowych. Trener Tomasz Dziubiński 
podsumowując okres przygotowawczy był zadowolony z postawy 
swoich podopiecznych, którzy wykonali wszystkie założenia, przy 
stale dużej frekwencji na treningach. W JODLE nastąpiło kilka 
zmian. Z zespołu odeszli M.Lawrenc i K.Płaskociński, natomiast 
G.Lipka i P.Świecielski z powodu wyjazdu czasowo nie będą 
reprezentować barw klubu. Kontuzja wykluczyła natomiast z gry 
na dłuższy czas najlepszego piłkarza JODŁY w rundzie jesiennej 
Bartka Frączka. Skład drużyny uzupełniło czterech zawodników: 
P.Zakrzewski, K.Skowroński oraz powracający do JODŁY po 
krótkiej przerwie K.Pysiak i B.Sobkowiak. Do zespołu dołączyli 
także uzdolnieni juniorzy Filip Rutka, Albert Pochylski i Krzysztof 
Gałan. JODŁA to teraz mieszanina rutyny i doświadczenia  

z młodością i temperamentem. Mecz inauguracyjny z Polonią  
w Iłży pokazał, że Jodełka w tym składzie będzie się liczyła w walce 
o czołowe lokaty w Lidze Okręgowej. Nasi piłkarze po dobrej grze, 
dopingowani przez liczną grupę wiernych kibiców, pewnie wygrali 
3:1. Bramki dla naszego zespołu zdobyli K.Pysiak i M.Skórnicki (2). 
Miejmy nadzieję, że piłkarze utrzymają wysoką formę i dostarczą 
nam w rundzie wiosennej dużo satysfakcji i ligowych punktów.  

Klub Żeglarski IKAR rozpoczyna sezon już 8 kwietnia kursem 
teoretycznym na stopień sternika motorowodnego. Kilka dni 
później, 24 kwietnia 2017, zaczyna się kolejny kurs na stopień 
żeglarza jachtowego. Kurs będzie odbywał się w miesiącu maju 
i czerwcu.
W p o ł o w i e  c z e r w c a  K Ż  I K A R  o rg a n i z u j e  d l a  o s ó b 
niepełnosprawnych z terenu gminy Jedlnia-Letnisko 4 dniowy 
rejs po Jeziorach Mazurskich. Będzie to już druga akcja z cyklu 
,,Sprawni żeglarze”, podczas której osoby niepełnosprawne mogą 

uwierzyć w możliwość pokonywania barier i słabości, zdobywając 
przy tym nowe doświadczenia i motywację.
KŻ IKAR jak zwykle włączy się aktywnie do rywalizacji  sportowej 
na wodzie. Przypomnijmy, w minionych sezonach załoga z Jedlni 
zdobywała puchary i nagrody m.in. w regatach Energetyków 
w sportowej klasie omega, w regatach żeglarskich Diecezji 
Radomskiej na zalewie Sulejowskim, wywalczyła 1 miejsce  
w wyścigu finałowym regat o Puchar Prezesa Zarządu ENEA, które 
odbyły się w Rynie na Mazurach. Załoga z Jedlni nie dała szans 
innym łódką także w czasie rywalizacji na naszym zalewie podczas 
regat o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w klasie 470. Mając 
na uwadze zainteresowanie taką szybką łódką wśród młodych 
żeglarzy z Jedlni, w bieżącym roku KŻ IKAR ma zamiar zakupić 
używaną jednostkę do klubu, rozpoczynając treningi z młodzieżą 
na naszym zalewie.
Mam nadzieję, że dobre wyniki sportowe dorosłych, ale także 
szeroka oferta kierowana do wszystkich zainteresowanych, zachęci 
zwłaszcza dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlnia-Letnisko do 
aktywnego uprawiania żeglarstwa. Ahoj.

Ikar wypływa na szerokie wody

JODŁA - wyczerpujące przygotowania i udana inauguracja    

„Jedlnia Dzieciom” nie przespała zimy
Była to bardzo gorąca zima dla młodych 
piłkarzy klubu Jedlnia Dzieciom. Początek 
roku to turnieje Tymbark i WindoorCup 
dla  roczników 2007,  2008 i  2009.  
W tym ostatnim chłopcy, zarówno urodzeni  
w roku 2007 jak i 2009, przeszli do 
półfinałów. Nie zabrakło również emocji 
na organizowanych przez klub meczach 
towarzyskich. Przed samymi feriami,jedna 
z młodszych grup, przez pół niedzieli 
grała  z  chłopcami  z  Broni  Radom.  
W ramach zajęć zaproszona została 
drużyna z Champion Pionki. Turnieje 
wyjazdowe (Beniaminek Cup 2008,Radomirek Cup dla 
dwóch drużyn rocznika 2009 i młodszych - obie grupy zajęły 
trzecie miejsce, Turniej o Puchar Starosty Kozienickiego dla 
chłopców urodzonych w 2007 roku) nie pozwoliły na lenistwo.  

To  w s z y s t k o  w  s p o r y m  s t o p n i u 
umożliwiło chłopcom z roczników 2007 
i 2008 oraz młodszym przygotować 
się na rozpoczynającą się niedługo 
rundę wiosenną w ramach rozgrywek 
o rg a n i z o w a nyc h  p r z e z  R a d o m s k i 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Natomiast 
dla początkujących piłkarzy klub proponuje 
mecze towarzyskie w każdej grupie 
wiekowej. Co ciekawe takie rozgrywki 
już na początku kwietnia rozpoczną 
maluchy  z rocznika 2011 i 2012. Klub 
zamierza również zorganizować turniej dla 

najstarszych swoich zawodników (rocznik 2006 i starsi).
Trenerzy, dzieci i rodzice mają nadzieję, że nadchodzący okres 
będzie bogaty w piłkarskie emocje. 
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