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Absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016

Do Państwa domów trafia kolejne wydanie 
Głosu Gminy. Każde przynosi ze sobą wiele 
informacji na temat tego, co się dzieje 
w naszej gminie. Dziewiąte wydanie jest 
jednak szczególne, gdyż oprócz artykułów  

o inwestycjach, kulturze, sporcie i sprawach bieżących, zawiera finansowe 
podsumowanie poprzedniego roku. Zawarte jest ono w specjalnym 
dodatku, jakim jest Raport o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2016.  
Do końca czerwca każdego roku Rada Gminy jest zobowiązana do 
podjęcia uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium wójtowi. 
Sesja absolutoryjna odbyła się 19 czerwca 2017 roku, o czym szerzej 
piszemy we wspomnianym wyżej raporcie. 

Miniony okres naznaczony był wytężoną pracą. Zakończyliśmy bardzo 
ważną  inwestycję przy ZSO w Jedlni-Letnisko - budowę świetlicy z funkcją 
jadalni. Piękny obiekt o powierzchni 350 m2 i ok. 100 m2 zaplecza. Cieszę 
się z tego powodu tak jak wszyscy, bo szkoła, jej uczniowie, wychowawcy 
i rodzice zasłużyli sobie na pomieszczenia, w których godnie będą 
spożywali posiłki, oczekiwali na autobus, czy spędzali wolny czas. Więcej 
o tej inwestycji i uroczystości otwarcia piszemy w dalszej części gazety. 
Kolejną ważną inwestycją oświatową poprawiającą warunki nauczania 
będzie rozbudowa ZSO w Natolinie. Mowa o dwóch salach dydaktycznych 
o powierzchni 42 m2 każda. Zadanie to zostało wprowadzone do 
realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca br. Na tym oczywiście 
nie poprzestajemy. Realizujemy oczekiwaną przez mieszkańców gminy 
od wielu lat budowę targowiska w Jedlni-Letnisko. Funkcjonalne  
i nowoczesne oraz spełniające najwyższe standardy targowisko powstaje 
w bardzo szybkim tempie. Ukończony jest już budynek socjalny, widać 
pierwsze konstrukcje stalowe, a także zarys ciągów komunikacyjnych. 

Mimo, iż termin ukończenia prac przypada na koniec października, to mam 
nadzieję, że oddanie targowiska do użytku nastąpi przed terminem. Wiele 
uwagi poświęcamy także poprawie nawierzchni dróg. Kilka dni temu 
zostały ukończone prace na ulicy Aleksandrowskiej. Na odcinku ponad 
600 metrów położona została nawierzchnia asfaltowa oraz wykonano 
pobocza. W krótce rozpoczną się prace na ulicy 1000-lecia. Kapitalny 
remont nawierzchni wraz z oświetleniem zdecydowanie poprawi komfort 
życia mieszkańców tej ulicy. Wraz z oświetleniem ulicy 1000-lecia zostanie 
zamontowane nowe oświetlenie na ulicy Cmentarnej. Miłą niespodziankę 
szykujemy także dla najmłodszych. Jeszcze w lipcu oddamy do użytku 
kolejny plac zabaw na terenie naszej gminy - tym razem w Antoniówce. 
Rozpoczynamy również porządkowanie dróg tam, gdzie położone są 
sieci wodociągowa i kanalizacyjna. Wykonujemy tam podbudowę, by 
w niedalekiej przyszłości położyć nawierzchnię asfaltową. Zadania 
inwestycyjne są bardzo ważne, ale nie zapominamy o innych obszarach 
życia gminy. W minionym tygodniu pożegnaliśmy uczniów trzecich klas 
gimnazjum. Na tę okoliczność we wszystkich ZSO odbyły się uroczyste 
akademie. Wszystkim absolwentom życzymy samych dobrych wyborów 
w kolejnym etapie życia. Poza nami są także festyny z cyklu „Czas na 
Rodzinę” - w Natolinie, Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko i Gzowicach. 
Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości. 
Trwają także przygotowania do obchodów 200-lecia edukacji w Słupicy. 

W szkołach rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje, część z Państwa 
uda się na urlopy. Wszystkim mieszkańcom, uczniom i nauczycielom 
życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku. Będzie także czas, by sięgnąć 
po lekturę naszej gminnej gazety i załączonego raportu. Serdecznie 
zachęcam. 

Absolutorium to ocena wykonania budżetu pod względem 
gospodarności, zasadności i celowości. Jest dokonywana corocznie 
do końca czerwca za rok ubiegły.

W dniu 19 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, na której  
Rada Gminy dokonała oceny wykonania budżetu za rok ubiegły,  
z uwzględnieniem oceny stanu gminy i jakości jej zarządzania.  
Radni jednogłośnie wydali opinię pozytywną, udzielając 
absolutorium wójtowi gminy. Decyzja Radnych była poprzedzona 
pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jak również wszystkich 
pozostałych komisji.

Warto podkreślić, że jest to kolejna ocena roczna Regionalnej 
Izby Obrachunkowej potwierdzona stosowną uchwałą bez 
jakichkolwiek uwag. To efekt pracy wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy. Szczegóły realizacji budżetu za rok 2016 
przedstawione są w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
rok 2016, które zostało przedłożone Radzie Gminy oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie, oddział zamiejscowy  
w Radomiu. Sprawozdanie jest zamieszczone również na stronie 
BIP Urzędu Gminy.

W Raporcie o stanie gminy przedstawiamy uzasadnienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2016 rok.
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Trwają procedury przetargowe inwestycji przebudowy napowietrznych linii 
oświetleniowych na odcinkach:
ul. Grunwaldzkiej (12 opraw LED na odcinku ok. 360 m.b.)
ul. Prusa (4 oprawy LED na odcinku ok. 180 m.b.)
Antoniówka (8 opraw LED na odcinku ok. 360 m.b.)
Rajec Poduchowny (4 oprawy LED na odcinku ok. 95 m.b.)
Groszowice (25 opraw LED na odcinku ok. 1000 m.b.)

Ponownie ogłoszony został przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy 
Staroradomskiej. Za pierwszym razem oferta uznana za najkorzystniejszą 
przekraczała przeznaczone przez Gminę środki na realizację tego zadania. 
Inwestycja prowadzona będzie w dwóch technologiach: odcinek od ul. Leśnej do 
ul. Żwirowej (638,4 m.b.) o nawierzchni z kruszywa łamanego zgromadzonego 
na składowisku przy ulicy Nadrzecznej, oraz odcinek od ul. Żwirowej  
do przejazdu kolejowego (330 m.b.) o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Inwestycje

Targowisko na miarę XXI wieku

W skrócie
Mariusz Ruszkowski

Budowa trwa, efekty już widać! Targowisko w Jedlni-Letnisko będzie nowoczesne i komfortowe, zarówno dla 
sprzedających, jak i kupujących.

Teren,  na którym znajduje s ię  
targowisko został odwodniony i uzbrojony 
w media niezbędne do funkcjonowania, 
a ostatecznie zostanie wyłożony kostką 
b eto n ową .  P l a c  t a rgow y zo s t a n i e 
oświet lony nowoczesnymi lampami 
ledowymi, co będzie niezmiennie pomocne 
dla robiących zakupy w okresie jesienno 
-zimowym.

 Wybudowany już został budynek 
socjalny oraz wiaty handlowe. Obiekt 
socjalny, który przede wszystkim jest 
zapleczem do obsługi targowiska będzie 
spełn ia ł również  funkc ję  zap lecza 
d l a  s p r z e d a j ą c y c h  i  k u p u j ą c y c h .  
W b u d y n k u  p r ze w i d z i a n o  t o a l e t y 
publiczne dla sprzedawców, klientów  
i osób niepełnosprawnych oraz toaletę 
dla osób sprzedających z wymaganymi 
książeczkami zdrowia. Budynek socjalny, 
oprócz wymienionych pomieszczeń, 
będz ie  sk ładał s ię  z  b iura  obs ług i 
targowiska, w którym będą pobierane 
opłaty za handel. Powierzchnia zabudowy  

to 54,36 m2.  Budynek socjalny jest 
p a r t e r o w y ,  b e z  p o d p i w n i c z e n i a , 
ze  s t ro p o d a c h e m  w e n t y l ow a ny m ,  
w konstrukcji murowanej tradycyjnej,  
z drewnianą konstrukcją dachu.

Zadaszenia stanowisk handlowych 
zaprojektowano w formie trzech wiat, 
usytuowanych na placu z utwardzoną 
nawierzchnią. Dwie wiaty z dachem 
jednospadowym usytuowane wzdłuż 
ogrodzenia  dz iałk i ,  z  dostępem od 
strony chodnika. Trzecia wiata z dachem 
d w u s p a d o w y m ,  w  ś r o d k u  t e r e n u  
z przejściem wzdłuż wiaty dla kupujących. 
Wszystkie wiaty są zaprojektowane  
w konstrukcji stalowej ramowej, krytej 

blachą trapezową,  posadowione na 
żelbetowych stopach fundamentowych. 

Z a p r o j e k t o w a n y  u k ł a d 
komunikacyjny  zapewnia dojazd do 
targowiska z dwóch ul ic ,  istniejący  
z ul. Radomskiej oraz z ul. 1 Maja,  poprzez 
teren sąsiedniego placu. Zapewnia to 
bezkolizyjny wjazd i wyjazd w ruchu 
jednokierunkowym wokół środkowej 
w i a t y  o r a z  d o j a z d  d o  w s z y s t k i c h 
stanowisk handlowych pod wiatami w celu 
rozładowania towaru.

W przyszłości zaplanowano również  
wybudowanie miejsc parkingowych 
dla targowiska poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie działki ,  na której 
znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż teren 
targowiska pozbawiony jest  bar ier 
architektonicznych, co jest niezmiernie 
ważne dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, ale także dla osób  
z wózkami dziecięcymi, czy starszych osób 
z torbami zakupowymi na kółkach. 

Inwestycja powinna zostać oddana 
do użytku na początku października. 
Przewidywany koszt to w przybliżeniu  
1 439 000 zł.
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Inwestycje

Nowa jadalnia w ZSO Jedlnia-Letnisko

Kolejne utwardzone nawierzchnie

Piękna, nowoczesna – na co dzień świetlica i jadalnia, 
ale także centrum kultury i miejsce spotkań dzieci 
uczących się w szkole. 23 czerwca uroczyście otwarto 
jadalnię przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w  Jedlni–Letnisko.

Jadalnia zlokalizowana została pomiędzy zapleczem sali 
gimnastycznej i łącznikiem, do których przylega, a skrzydłem 
szkoły. Jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, 
przykrytym dachem jednospadowym. Inwestycja rozpoczęła się 
od podpisania umowy z wykonawcą firmą Zakład Usługowo- 
Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok z Antoniówki w dniu 
21.11.2016 oraz terminem zakończenia inwestycji 160 dni 
od podpisania umowy. Wartość inwestycji wzniosa około  
1 300 000 zł. Jej realizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczności szkolnej ZSO w Jedlni–Letnisko. 

Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się po uroczystej 
mszy św. w Kościele pod wezwaniem Opieki św. Józefa 
w Jedlni–Letnisko. Wstęgę przecięl i  Wójt Gminy Piotr 
Leśnowolsk i ,  Dyrektor  ZSO Jed ln ia -Letn i sko  Beata 
Jagielska oraz uczniowie tej szkoły. Poświęcenia dokonał 
ks. prałat Jan Niziołek, dziekan dekanatu Radom Północ.  

 

Kolejnym z punktów programu było przemówienie 
Gospodarza Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny 
Grad. Głos zabrali również zaproszeni goście: Lucyna Wiśniewska 
- Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, Leszek 
Ruszczyk - Poseł na Sejm RP oraz Rafał Rajkowski - Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, którzy gratulowali 
Gospodarzowi Gminy oraz mieszkańcom tak udanej inwestycji.

Listy gratulacyjne do Wójta Gminy wpłynęły także od 
Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Posła do 
Parlamentu Europejskiego dra Zbigniewa Kuźmiuka.

Warto dodać, że do tej pory szkoła, w której uczy się ponad 
siedmiuset uczniów nie miała jadalni i świetlicy z prawdziwego 
zdarzenia. Obiekt składa się z sali głównej, która ma ponad 350 m2 
powierzchni, oraz zaplecza do wydawania posiłków o powierzchni 
ponad 100 m2, gdzie znajdują się toalety, szatnie, pomieszczenie 
do wydawania i podgrzewania posiłków.

Przypomnijmy, że przy ZSO w Jedlni-Letnisko do tej 
pory wyremontowano salę gimnastyczną, odnowiono główne 
wejście do budynku, a ponadto w 2012 roku przy szkole 
wybudowano wielofunkcyjne boiska w ramach programu Orlik.  
Pełna relacja na stronie www.jedlnia.pl

W czerwcu b.r. została odebrana kolejna nowa droga. 
Tym razem nawierzchnia na ulicy Aleksandrowskiej. To po 
ulicach Zacisze oraz Staroradomskiej kolejna asfaltowa 
nawierzchnia po południowej stronie miejscowości Jedlnia 
-Letnisko. Zakres wykonanych robót obejmował odcinek o 
długości około 600 m.b. t.j. odcinek od ulicy Kolejowej – droga 

wojewódzka nr 699 w kierunku miejscowości Aleksandrów  
o wartości ponad 215 000 zł. Ulica Aleksandrowska, podobnie jak 
pozostałe ulice, mogły zostać wybudowane, ponieważ zakończyły 
się prace ziemne, które były w nich prowadzone a związane  
z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej. 

W czerwcu została podpisana umowa na wykonanie 
robót przy przebudowie ul. 1000-lecia. Zakładana inwestycja 
to przebudowa ulicy na odcinku o długości - 716 m.b.,  
t.j. od istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wybudowanej 
w ramach przebudowy Placu Wolności, natomiast koniec 
zlokalizowano na moście usytuowanym na rzece Gzówce. 

Wartość robót wynosi ponad 532 000 zł a termin na 
realizację zadania wynosi 120 dni. W dniu 6 lipca został przekazany  
wykonawcy plac budowy. Tym samym rozpoczęły się prace 
budowlane.

Mariusz Ruszkowski

Mariusz Ruszkowski4



fot. Julia Dąbrowska

Wydarzenia

Oswoić Jesień - warsztaty plastyczne dla Seniorów

W dniu 1 lipca w Domu Opieki we Wrzosowie odbyły się warsztaty plastyczne dla pensjonariuszy, poprowadzone 
przez radne: Bożenę Grad, Monikę Ciupińską, Monikę Dąbrowską, Monikę Podsiadło, Beatę Bartkiewicz oraz radnych 
Młodzieżowej Rady Gminy i wolontariuszy. Pensjonariuszki malowały gipsowe obrazy z motywami kwiatowymi, którymi 
obdarowały przyjaciół bądź ozdobiły własne pokoje.

Wycieczka członków Klubu Seniora do Powiśla i Wilanowa

RED.

Małgorzata Wosztyl

Rankiem 18 czerwca 2017 roku członkowie Gminnego 
Klubu Seniora w Jedlni-Letnisko wyjechali na wycieczkę do Powsina  
i Wilanowa. Fundatorem wyjazdu był Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko 
Piotr Leśnowolski, w ramach prezentu na jubileusz 15-lecia 
powstania Klubu Seniora, który obchodzony był w ubiegłym roku. 
Pierwszym etapem wyprawy był Powsin w którym spacerowaliśmy 
po przepięknych ogrodach botanicznych. Ogród powstał w 1974 
roku i należy do Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje powierzchnię  
40 hektarów. Przełom wiosny i lata to czas, kiedy w Ogrodzie kwitnie 
bardzo wiele gatunków roślin, czerwiec jest miesiącem kwitnących 
róż. Kolekcja o statusie Narodowej jest największą w kraju, a także 
w Europie, pod względem różnorodności odmian i gatunków. 
W arboretum kwitną ostatnie gatunki różaneczników, wśród 
nich azalie. O tej porze kwitną bardzo lubiane piwonie chińskie  
o kwiatach białych, różowych i karminowych. W ogrodzie bylinowym 
możemy podziwiać różnorodne funkie, oraz kwitnące żurawki, 
szałwie, goździki, parzydła leśne i wiele innych bylin. Nie możemy 
zapomnieć o odwiedzeniu szklarni z roślinami egzotycznymi, gdzie 
uwagę zwiedzających przyciągają hortensje, kwitnące kaktusy oraz 
hibiskusy i bugenwille. Uwagę przyciągają drzewa mandarynek, 
bananowce, cytryny, krzewy pieprzu, na których prezentują się 
dorodne owoce. Najbardziej zachwycił nas przepiękny zapach róż, 
który unosił się w czystym powietrzu Ogrodu.

Następnym etapem wycieczki był Pałac w Wilanowie, 
którego założycielem był hetman Jan Sobieski .  Kiedy  
w 1676 roku zasiadł na tronie, postanowił przenieść się  
z Zamku Królewskiego w Warszawie na wieś. W 1677 roku za 
pośrednictwem koniuszego koronnego Marka Matczyńskiego 
kupił wieś Milanów i jako letnią rezydencje dał jej łacińską nazwę 
Villa Nowa, która szybko została spolszczona na Wilanów. 
Rozbudował dawny staropolski dwór ziemiański w barokową 
rezydencję. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy królewskie komnaty. 
Specyficzną atmosferę temu miejscu nadawali aktorzy przebrani 
za postacie mieszkające w Pałacu, którzy przechadzali się 
po komnatach, improwizując dawne życie domowników. 
Mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu muzyki dawnej. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności 
Bożej w Wilanowie. Po krótkim zwiedzaniu i odpoczynku  
w chłodnych murach Świątyni, udaliśmy się w drogę powrotną.

Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy zobaczyć te wspaniałe 
miejsca, zachwycić się pięknem polskiego krajobrazu i poznać 
odrobinę polskiej historii.

Wypada powiedzieć to staropolskie „Dziękujemy”  
Panie Wójcie za ten prezent.
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Wydarzenia

Procesja Bożego Ciała w Jedlni-Letnisko

RED.

Robert Dąbrowski

W dniu 16 czerwca ulicami Jedlni-Letnisko przeszła procesja Bożego Ciała. 

Integracyjny rejs mazurski
To już  drug i  re js  sz lak iem Wielk ich  Jez ior Mazursk ich  d la  osób z  n iepełnosprawnośc iami .

”Sprawni Żeglarze” to hasło i motto dla tego i poprzedniego rejsu. 
Zaledwie kilka dni poza domem, lecz dość duża zmiana trybu życia. 
Nowe obowiązki, często trudne i wymagające: jachtowa dyscyplina, 
szkolenie, udział w manewrach portowych, przeprawy kanałami, 
przejścia mostów, cieśnin, by wypłynąć na szerokie wody jeziora, 
poczuć przestrzeń i wiatr na twarzy. Duży wysiłek, dyskomfort 
ciasnej kabiny, wąska koja, początkowo nie przedstawiają się 
atrakcyjnie, lecz pojawia się też pozytyw - pokusa horyzontu,  
cel do zrealizowania, szczęśliwe dotarcie do drugiego brzegu.

Ukazują się dobre doznania - satysfakcja. Okazuje się że,  mogę,  
potrafię,  chcę, zrobiłem to, udało mi się. Dostrzegam dumę  
i radość. Jest nadzieja i optymizm, ustępuje napięcie i początkowy 
stres. Wraca apetyt i humor, jest dobra energia, lecz czas mija tak 
szybko.

Z pewnością zachowamy w pamięci to, co widzieliśmy: wiele 
malowniczych jezior, wyspę kormoranów, niemieckie bunkry  
z czasów II wojny.

Najważniejszym w tym rejsie jest to, iż wszyscy byliśmy sprawnymi 
żeglarzami, bez barier i ograniczeń.   
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Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko

Wydarzenia

„Młodzież i Filantropia”

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni 
program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno 
-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, dotyczący danego 
terenu, mający na celu wyprowadzenie obszaru problemowego 
ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości 
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Działania 
rewitalizacyjne mają poprawić jakość życia mieszkańców 
obszaru, którego dotyczą, mają być również jednym z narzędzi 
zmniejszających wykluczenie społeczne. Opracowanie dokumentu 
pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko” jest 
warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne  
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Uczniowie ZSO w Jedlni-Letnisku wzięli udział w Ogólnopolskim 
projekcie „Młodzież i Filantropia”. Celem projektu było zwiększenie 
świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie 
postaw filantropijnych wśród uczniów. Młodzież uczestniczyła  
w warsztatach, w trakcie których zdobyła umiejętność 
rozpoznawania lokalnych potrzeb społecznych, komunikacji 
interpersonalnej, działania w grupie, przygotowania prezentacji 
i wystąpień publicznych. Podsumowaniem była prezentacja  
a zdobyta nagroda pieniężna została przekazana lokalnej 
organizacji pozarządowej. 

Warsztaty dla najmłodszych w CAL-u w Pionkach

Kolejny raz dzieci ze Słupicy, Cudnowa i Maryna uczestniczą  
w wakacyjnych warsztatach organizowanych przez CAL  
w Pionkach. Pod opieką radnej Beaty Bartkiewicz kreatywnie 
spędzają czas, malują, bawią się w młodego ogrodnika. Warsztaty 
trwają tydzień, bezpłatny przejazd zapewnia Wójt Gminy Piotr 
Leśnowolski.

Ważnym elementem tej uroczystości było wręczenie statuetki 
„Serce za Serce”,  którą w tym roku Kapituła przyznała  
przewodniczącej Rady - Pani dr Bożenie Grad. Obecni na 
uroczystości byli ubiegłoroczni laureaci tej nagrody: ks. Proboszcz 
Wojciech Waniek oraz Wójt Gminy Pan Piotr Leśnowolski.  
To szczególne wyróżnienie młodzi ludzie przyznają osobom, które 

w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy 
oraz są w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz 
jej młodych mieszkańców.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wspólnie się bawili. 
Kolejny raz młodzi dali przykład, że potrafią się wspólnie nie tylko 
świetnie bawić, ale także podejmować pierwsze ważne decyzje.  
To oni zaplanowali ten dzień i byli odpowiedzialni za jego przebieg  
i realizację. Pomagali im nauczyciele - koordynatorzy oraz 
dyrektorzy szkół.

Kolejny raz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Źródełko”  
w Jedlni-Letnisko zorganizowało Wędkarski Dzień Dziecka. 
Młodzi adepci wędkarstwa, pod czujnym okiem swoich 
rodziców i dziadków, poznawali tajniki wędkowania. Dzieci 
otrzymały wspaniałe nagrody, które ufundował i wręczył 
Wójt Gminy Piotr Leśnowolski. Po wspólnej zabawie była 
również kiełbaska z grilla i lody.

Wędkarski dzień dziecka

II Dzień Samorządności Młodych
Już po raz drugi młodzi mieszkańcy naszej gminy przejęli władzę. Symboliczne klucze przekazał im  
Wójt Gminy Piotr Leśnowolski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad. A wszystko miało miejsce w dniu  
1 czerwca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach. 

W skrócie
RED.
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Festyny „Czas na Rodzinę”

Rozpoczęły się festyny rodzinne  
w sołectwach na terenie Gminy. Już  
w ubiegłym roku cieszyły się one ogromną 
popularnością wśród mieszkańców. To nie 
tylko świetna zabawa, ale także integracja 
mieszkańców. Łączy je wspólne hasło  
i biegi rodzinne, które rozpoczynają każdy 
festyn oraz szklana buława, przekazywana 
kolejnym sołectwom przez organizatorów. 
Otwarcia imprezy dokonują Gospodarze 
Gminy: Wójt Piotr Leśnowolski oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena 
Grad. Wśród gości nie brakuje radnych  
i sołtysów.

W tym roku pierwszy festyn odbył 
się 10 czerwca na terenie ZSO w Natolinie. 
Pani  Dyrektor Beata Baryłka  przywitała 
przybyłych gości, a także uczniów i ich 
rodziców. Festyn rodzinny rozpoczął się 
biegiem w trzech kategoriach wiekowych. 
Po tak wytężonym wysiłku na wszystkich 
uczestników czekała słodka niespodzianka 
– tort! Dzieci miały możliwość korzystania 
z wielu atrakcji. Oczywiście największą 
popularnością cieszyła się loteria fantowa, 
w której nagrodami głównymi były dwa 
rowery. Rada Rodziców przygotowała 
grochówkę i gri l la oraz kawiarenkę,  
w której można było spróbować pysznych 
ciast, lodów i napojów. Jednym z głównych 
punktów programu były konkurencje 
rodzinne i zawody sportowe. W szranki 
stanęli rodzice oraz dzieci. Wspólne 
zmagania dostarczyły wiele radości. 

11 czerwca mieszkańcy sołectw: 
Myśliszewic, Groszowic i Lasowic bawili 
się w ZSO w Myśliszewicach. Jak co 
roku przygotowano wiele występów 
artystycznych, atrakcji dla dzieci oraz 
loterię fantową. Bieg i tort to już stały 
punkt programu. Uczniowie zaprezentowali 

swoje ta lenty wokalne i  taneczne. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz sztuk walki przygotowany przez 
sekcję Taekwondo. Dyrektor szkoły 
Anna Kwiatkowska wręczyła dyplomy  
,,Przyjaciel szkoły”, dziękując w ten sposób 
wybranym osobom za wsparcie i ogromne 
zaangażowanie w życie szkoły. Uczestnicy 
i goście świetnie bawili się przy muzyce 
zespołu „Pasjonata”. 

2 3  c z e r w c a  s y m b o l  b i e g u 
r o d z i n n e g o  p a n i  d y r e k t o r  A n n a 
Kwiatkowska przekazała pani Beacie 
Jagielskiej, dyrektor ZSO w Jedlni-Letnisko. 
Tutaj festyn połączony był z imprezą 
„Otwarcia lata” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom w ramach 
otrzymanej dotacji z Gminy. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Maluchy 
i panie z Klubu Seniora zaprezentowały 
swoje talenty wokalne i taneczne, które 
rozwijają na zajęciach organizowanych 
przez stowarzyszenia. Odbył się turniej 
piłki nożnej, na który przybyli piłkarze 

z sąsiednich gmin oraz turniej tenisa 
stołowego o puchar Wójta  Gminy. 
Imprezę zakończył wspaniały koncert 
zespołu „Lustro”. Pogoda, co prawda, nie 
dopisała, ale nie zepsuło to dobrej zabawy 
uczestnikom.

25 czerwca  sz tafeta  festynu 
p o w ę d ro w a ł a  d o  Gzo w i c .  W P S P 
świętowano jednocześnie imieniny 
patrona szkoły Jana Kochanowskiego. 
Sylwetkę pisarza przybliżyli uczniowie,  
a dodatkową atrakcją było rzucanie 
wianków do symbolicznej wody. I tu 
mnóstwo atrakcji przyciągnęło wielu 
uczestników. Były zjeżdżalnie dla dzieci, 
loter ia ,  pokaz  wozów strażack ich ,  
a dla dorosłych grill i kawiarenka, nie 
zabrakło pysznego tortu po biegu. Licznie 
zgromadzonym gościom czas umilała 
orkiestra – zespół „Liberta”.

Kolejne festyny przed nami. Relację 
z nich przedstawimy po wakacjach.

Drugi rok mieszkańcy Gminy bawią się na festynach rodzinnych pod hasłem „Czas na Rodzinę”

RED.
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Józef Jaworski – Sportowiec, Żołnierz, Społecznik
W  historii naszej lokalnej społeczności jest wiele postaci 

bardzo zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego. 
Młode pokolenie już nie pamięta wielu ciekawych osób, które 
mieszkały w gminie na przestrzeni lat, więc warto na łamach 
samorządowej gazety je przypomnieć. Bez wątpienia jedną  
z ciekawszych osób jest śp. Józef Jaworski. Urodził się 9 listopada 
1914 roku w rodzinie leśników w niedalekich Jaroszkach (gm. 
Pionki). Z Jedlnią-Letnisko związał się w latach wczesnej młodości, 
kiedy jego Ojciec został przeniesiony na placówkę leśną w Jedlni.  
W Radomiu ukończył gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
oraz Państwową Średnią Szkołę Techniczno-Kolejową, Wydział 
Mecheniczno-Elektrotechniczny. 

W okresie przedwojennym młody Józef Jaworski 
był świetnie zapowiadającym się sportowcem związanym  
z działającym na terenie naszej gminy (dawnej gminy Gzowice) 
„Strzelcem” oraz pionkowskim „Prochem”. Co najważniejsze, był 
sportowcem wszechstronnie uzdolnionym, odnoszącym sukcesy 
zarówno w lekkoatletyce, jak i w hokeju. Pierwsze sukcesy,  
o których pisano i mówiono w całej ówczesnej Polsce, przyszły 
w styczniu 1935 roku, kiedy sportowcy „Prochu” trenujący różne 
dyscypliny wygrali w hokeja z „Polonią Warszawa” 5:3. Jednym 
z grających wówczas w pionkowskiej drużynie był właśnie Józef 
Jaworski, wówczas nazywany „Olbrzymem z Jedlni”. Przeciw sobie 
„Proch” miał licznych reprezentantów Polski, zawodowych piłkarzy 
i hokeistów. Podczas tego meczu Józef Jaworski dwukrotnie 
wpakował krążek do bramki Polonistów. W tym samym roku Józef 
Jaworski zajął 6. miejsce w Mistrzostwach Polski w dziesięcioboju. 
Podobnie finalistą Mistrzostw Polski został w 1936 roku. Startował 
w wielu zawodach lekkoatletycznych, rywalizując m.in. z Januszem 
Kusocińskim oraz wieloboistą Witoldem Gerutto. Warto zaznaczyć, 
że cała rodzina przejawiała zdolności sportowe, siostra Janina 
była kulomiotką, natomiast brat Feliks mistrzem Polski juniorów  
w biegach średnich. Brat zginął w Oświęcimiu. 

W okresie okupacji niemieckiej  Józef Jaworski zaangażował 
się w walkę konspiracyjną. Był podporucznikiem AK, zastępcą 
komendanta placówki nr 1 Jedlnia-Letnisko w podobwodzie I,  
w Obwodzie Radom, w Okręgu radomsko-kieleckiego Armii 
Krajowej „Jodła”. Józef Jaworski w konspiracji używał pseudonimu 
„Dąb”, co mogło się też łączyć z jego wysoką posturą. 

Historia naszego gminnego klubu sportowego „Jodła” mówi, 
że nazwa klubu powstała w wyniku dyskusji Michała Poduszczaka, 
Mieczysława Posłusznego i właśnie Józefa Jaworskiego, którzy 
uznali, iż nazwa klubu powinna kojarzyć się z naturalną otuliną 
rejonu Jedlni-Letnisko – Puszczą Kozienicką. Jodła jako drzewo 
wyniosłe, wiecznie zielone, miała symbolizować trwałość, 
wielkość i siłę. Pamiętajmy, że był to przełom 1948 i 1949 roku. 
Czy nazwa naszego Klubu wymyślona wówczas nawiązywała  
li tylko do drzewa, czy może też do nazwy konspiracyjnej 
okręgu AK? Dziś tylko możemy się domyślać i spekulować.  

Faktem jest, że Józef Jaworski był jednym z założycieli i czołowych 
sportowców powstałego po wojnie Ludowego Zrzeszenia 
Sportowego „Jodła”. Szczególnie zaangażował się w tworzenie 
sekcji hokejowej. Jak podaje strona „Jodły”, hokeiści trzykrotnie 
ubiegali się o awans do II ligi, zajmując każdorazowo II miejsca. 
Józef Jaworski, bracia Jan, Jerzy i Józef Surmowie, Zdzisław 
Bielawski, Zygmunt Dygas, Janusz Wojciechowski, Jerzy Wolak, 
Eugeniusz Wójcik, Franciszek Zieliński, Zenon Walaszek, Piotr 
Sowiński, Tadeusz Zieliński i Marek Kucharczyk przegrali  
z istniejącym już wtedy  w polskim sporcie zawodowstwem. 

Po zakończeniu kariery sportowej Józef Jaworski w dalszym 
ciągu utrzymywał dobrą kondycję, spacerując po lesie i oczywiście 
jeżdżąc na łyżwach…

W okresie przełomu i „Solidarności” ponownie zaangażował 
się w życie społeczne i stanął na czele lokalnego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarności”. Józef Jaworski miał żonę Mariannę, 
syna Janusza i córkę Marię.  Zmarł w wieku 88 lat. Jest pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Jedlni-Letnisku. 

W przygotowaniu wspomnienia o Józefie Jaworskim 
korzystałem z: książki Wojciecha Borzobohatego „Jodła”, autorstwa 
Zdzisława Ruby „Historia KS. Proch Pionki”, strony internetowej 
Gminnego Klubu Sportowego „Jodła” oraz informacji udzielnych 
przez syna Janusza. 

Wystawa zdjęć Remigiusza Sitka - nauczyciela plastyki w ZSO  
w Jedlni-Letnisku odbyła się w dniu 7 czerwca 2017 r. w budynku 
szkoły. Jest wynikiem ukończenia studiów podyplomowych  
z fotografii na UMCS w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Założeniem tej wystawy jest pokazanie, w jaki sposób autor 
patrzy na świat przez obiektyw aparatu. Zdjęcia w żaden sposób 
nie były kadrowane lub przerabiane w programach graficznych. 
Kadry są bezpośrednim wynikiem wciśnięcia migawki w aparacie. 
Obecnie prace pana Remigiusz Sitka i jego uczniów można oglądać  
w Gminnej Bibliotece w Jedlni-Letnisko. 

Wystawa zdjęć Remigiusza 
Sitka „ Postrzeganie ’’

RED.
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Edukacja

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Kolejny rok szkolny za nami. To dzień, na który czeka cała 
społeczność szkolna. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci.

W trakcie roku szkolnego 
bywały różne chwile, było 
dużo nauki, sprawdzianów, 
odpytywania, ale nie zabrakło 
sukcesów, atrakcji, ciekawych 
lekcji i śmiesznych sytuacji.

Ci  naj leps i  otrzymal i  również stypendium 
finansowe Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. W ZSO 
w Jedlni-Letnisko przyznano 18 stypendiów, w ZSO  
w Natolinie 18 stypendiów, natomiast w ZSO  
w Myśliszewicach 5 stypendiów.

Ten dzień we wszystkich placówkach rozpoczął się 
mszą św.  Następnie wszyscy uczestnicy udali się do 
szkoły, w której usłyszeli ostatni dzwonek, odebrali 
świadectwa…. i wakacje…

RED.10



Sukcesy uczniów w ZSO w Jedlni-Letnisku

Godnie reprezentowali szkołę, prezentowali swoją wiedzę oraz 
talenty w różnych konkursach, zawodach, turniejach. Miarą ich 
sukcesów są uzyskane wyniki, zdobyte nagrody, uznanie dyrekcji 
szkoły, nauczycieli, rówieśników oraz lokalnej społeczności.

Najbardziej cieszą sukcesy najmłodszych uczniów: 
Oliwia Rajkowska z kl.  III b zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie OLIMPUSEK oraz została laureatką Olimpiady 
Matematycznej ARCHIMEDES PLUS. 

Amelia Sikora z kl. III d zajęła I miejsce a Kajetan Krawczyk  
z kl. III b zdobył III miejsce w Regionalnym Konkursie Języka 
Angielskiego TEDDY. 

Do największych osiągnięć uczniów starszych należy zaliczyć:
I miejsce Katarzyny Alberskiej z kl. VI b w III edycji Konkursu 
Recytatorskiego „Biblia i ja”. Kasia otrzymała także tytuł laureata  
w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim. 

Maja Kucharska z kl. V b zdobyła I miejsce, a Wiktor Chłopecki  
z kl. VI b - II miejsce w IV Regionalnym Konkursie Języka 
Angielskiego „YLE Movers”. 

Drużyna chłopców zdobyła 
I  mie jsce  w F inałach  Powiatu ;  I  mie jsce  w F inałach 
Międzypowiatowych; I miejsce w Półfinałach Wojewódzkich oraz 
II miejsce w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w piłce nożnej. 

Gimnazjal iści  zdobyli  wiele nagród w konkursach 
p r ze d m i ot ow yc h ,  a r t ys t yc z nyc h  i  s p o r t ow yc h .  
Za najważniejsze można uznać:
Tytuł finalistki w Przedmiotowym Konkursie Historycznym 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty zdobyła Kinga Olejarczyk. 

Wiktoria Sałek z kl. III b została laureatką w Ogólnopolskim Małym 
Konkursie Recytatorskim. 

Adam Ryszewski kl. II a i Mikołaj Hernik kl. III b zdobyli I Miejsce  
w Finałach Powiatu w tenisie stołowym w ramach MIMSz.

Zuzanna Grabowska została laureatką Konkursu Wiedzy Religijnej 
Hieronymus 2017 - Warszawa. 

Aleksandra Brzoza, Wiktoria Sałek z kl. III b i Paulina Warchoł  
z kl. III a zostały finalistkami w grupie 12 finalistów z kraju  
i zagranicy w VII Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Wielcy 
Polacy XX wieku” w Lublinie.  

Stypendium przyznawane jest jednorazowo dla uczniów, którzy wyróżniają się osiągnięciami na polu naukowym,  
otrzymali wysoką średnią lub mają sukcesy sportowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Gratulujemy.

Dziękujemy za ciężką pracę, czas poświecony na  przygotowanie się do rywalizacji oraz życzymy dalszych sukcesów. 
Więcej o sukcesach uczniów ZSO w Jedlni-Letnisku na stronie: http://www.zsojedlnia.edu.pl

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku ciężko pracowali cały rok szkolny 2016/2017. 
Ale też odnieśli wiele sukcesów, nie tylko w konkursach szkolnych, gminnych, ale takich o zasięgu wojewódzkim  
czy ogólnopolskim. 

Ci najlepsi otrzymali również stypendium finansowe Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. 

W ZSO w Jedlni-Letnisku stypendium 
otrzymali: 
Katarzyna Alberska, 
Diana Duliasz, 
Natalia Flisińska, 
Julia Kiraga, 
Katarzyna Olejarczyk, 
Maja Kucharska, 
Karolina Ołtarzewska, 
Natalia Pietrzyk, 
Cezary Rębiś, 
Aleksandra Brzoza, 
Zuzanna Grabowska, 
Maksymilian Kapusta, 
Kinga Olejarczyk, 
Bartłomiej Stachoń, 
Wiktoria Peryt, 
Paulina Warchoł, 
Wiktoria Sałek, 
Jan Porochnenko.

W ZSO w Myśliszewicach stypendium 
otrzymali: 
Karolina Maziarz, 
Ernest Nowocień, 
Mateusz Żyła, 
Kinga Piaseczna, 
Agnieszka Spasińska. 

W ZSO w Natolinie stypendium 
otrzymali:
Natalia Pakosz, 
Natalia Mąkosa, 
Karolina Chmura, 
Laura Sokołowska, 
Julia Sar, 
Wiktoria Giermasińska, 
Beata Siczek, 
Marta Zielińska, 
Martyna Bińkowska, 
Wojciech Czerwiński, 
Karolina Gałecka, 
Ewa Podkowa, 
Emilia Wosztyl, 
Klaudia Pasek, 
Bartłomiej Kuba, 
Natalia Zielińska, 
Weronika Szczęsna, 
Aleksandra Markowska.
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Koniec sezonu piłkarskiego
Występujący w Lidze Okręgowej piłkarze GKS JODŁA zakończyli ciężki sezon. Także najmłodsi adepci piłki JODEŁKI oraz 
JEDLNIA DZIECIOM zeszli z boisk na wakacyjną przerwę. Jaki to był sezon i czy mogą być z niego zadowoleni piłkarze  
oraz kibice - podsumowujemy grę i pytamy trenerów poszczególnych drużyn.  

Liga Okręgowa była w tym sezonie bardzo wyrównana. I o ile wiadomo było, że 
murowanym kandydatem do awansu jest zespół z Jedlińska, to o pozostałe czołowe 
lokaty biło się kilka silnych zespołów. JODŁA włączyła się do tej rywalizacji i po dobrej 
grze w całym sezonie, wywalczyła piąte miejsce, zdobywając 49 punktów. Wynik ten 
zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ JODŁA rozgrywała wszystkie mecze poza 
swoim stadionem na Kolonce, którego modernizacja właśnie dobiega końca. Kibice 
na długo zapamiętają doskonałą grę z faworyzowanym Zamłyniem w Radomiu, 
gdzie JODŁA zwyciężyła 5:0, czy mecz z Powiślanką, w którym nasi piłkarze pokazali 
bardzo dojrzały futbol, pewnie pokonując silny zespół z Lipska 3:0. Mecz z Iłżanką 
potwierdził natomiast stare piłkarskie porzekadło „dopóki piłka w grze” - JODŁA 
strzeliła zawodnikom z Kazanowa trzy bramki w ostatnich 5 minutach spotkania. Obok 
meczów, w których piłkarze prezentowali wysoką formę, były także te, które obnażyły 
błędy w obronie i zespół schodził z boiska pokonany - mecz z Pilicą Nowe Miasto oraz 
ostatni ze Zwolenianką. Sezon można jednak śmiało podsumować stwierdzeniem, że 
JODŁA wykonała plan postawiony przez Zarząd i trenera z nawiązką. Piąte miejsce 
w tabeli to bardzo dobry wynik, z którego powinni być zadowoleni wszyscy kibice 
JODEŁKI. Piłkarze udają się teraz na wakacyjną przerwę, a przygotowania do nowego 
sezonu rozpoczną 12 lipca.  
Czy jest Pan zadowolony z postawy zespołu w rundzie rewanżowej, zapytaliśmy 
trenera Tomasza Dziubińskiego: 
Oczywiście, że tak. Zajęliśmy miejsce w czołówce tabeli. Jestem zadowolony z postawy 
wszystkich zawodników, a zwłaszcza z młodych piłkarzy, których wprowadziłem do 
zespołu seniorów - Filipa Rutki, Krzysztofa Gałana i Alberta Pochylskiego.  
Kto Pana zdaniem zasłużył na szczególne wyróżnienie? 
W defensywie cały sezon wysoką formę prezentował Mikołaj Skórnicki, 
natomiast w rundzie rewanżowej z bardzo dobrej strony pokazali się Kamil Pysiak 
i Kamil Skowroński. Poza tym cały zespół należy pochwalić za postawę na boisku  
i zaangażowanie w każdym meczu.   

Sezon na wodzie w pełni. Klub Żeglarski IKAR aktywnie działa 
wg przyjętego planu. W kwietniu zrealizowano dwa kursy 
motorowodne zakończone egzaminami, podobnie w maju odbyły 
się dwa kursy na stopień żeglarza jachtowego. Oprócz działań 
dydaktyczno-szkoleniowych, KŻ IKAR pływał po wodach poza 

zalewem w Jedlni-Letnisko. Przedstawiciele naszego klubu 
żeglarskiego wzięli udział w spływie wiślanym Janowiec-Kozienice 
oraz w Kozienickich obchodach Rzeki Wisły ,,Kępeczki 2017”. 
Załoga KŻ IKAR pływała także na zalewie Domaniowskim  
w II Regatach o Szablę Starosty Radomskiego w ramach 
Pucharu Polski klasy Korsarz, zajmując 7 lokatę. Obecnie 
trwają przygotowania do projektu treningowego ,,Pojadę na 
olimpiadę”, jak również do V Diecezjalnych Regat Żeglarskich 
im. ks. Z.Domagały w klasie omega (termin 02.09.2017) oraz do 
Regat o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w klasie otwartej 
iklasie omega (termin 03.09.2017), które odbędą się na zalewie 
w Jedlni-Letnisko. Już dziś zapraszamy na tą żeglarską rywalizację 
i zachęcamy do zapisów, ponieważ ilość załóg jest ograniczona.  

Zakończone zostały zmagania młodych piłkarzy 
z klubu Jedlnia Dzieciom w rozgrywkach Orlika 
2007 i Żaka 2008. Były sukcesy i słabsze chwile. 
Wysokie, drugie miejsce w tabeli zajęli starsi 
piłkarze wygrywając cztery spotkania i tylko  
w jednym odnosząc porażkę.  W swojej 
grupie mogą się pochwalić największą ilością 
strzelonych bramek. Młodsi piłkarze nie mieli 
tyle szczęścia. Wynikało to poniekąd z faktu, 
że były to ich pierwsze doświadczenia w tego 
typu rozgrywkach, jak również z tego, ze zespół  
w połowie tworzyli chłopcy o rok młodsi. 

Obie grupy prowadził trener Wojciech Kowalski, 
który tak podsumował rozgrywki 2016/2017: 
Mijający sezon był kolejnym etapem zdobywania 
umiejętności i doświadczenia przez naszych 
najmłodszych piłkarzy na boiskach klasy okręgowej 
w grupie „Żaków” i „Orlików”. Moi podopieczni 
na treningach i meczach, wykazywali się dużym 
zaangażowaniem, ambicją, wolą walki oraz chęcią 
podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich, 
które w przyszłości zaowocują z pewnością jeszcze 
większymi sukcesami. Dziękuję rodzicom, którzy 
również są bardzo zaangażowani w życie sportowe 
drużyny, a dopingowanie dodaje ich pociechom 
jeszcze większej wiary we własne siły na turniejach  
i podczas treningów.

KŻ IKAR łapie wiatr w żagle

GKS JODŁA - plan wykonany z nawiązką Udany sezon młodych piłkarzy 
Jedlnia Dzieciom
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