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Kolejne unijne środki w gminnej kasie!
Ponad dwa miliony sto tysięcy złotych – tyle pieniędzy 
zasili budżet gminy Jedlnia-Letnisko.  Będzie nowa sala 
gimnastyczna przy szkole w Słupicy, jadalnia w szkole 
w Myśliszewicach i ostatni etap kanalizacji w Jedlni-Letnisku 
po stronie północnej, przebudowane zostaną ulica Jasna 
w Jedlni-Letnisku oraz droga w Lasowicach. Dzięki tym 
środkom nowego ogrodzenia doczeka się plac targowy oraz 
rozpocznie się przebudowa boiska  na Kolonce.

Potężny zastrzyk gotówki dotrze do gminy Jedlnia-Letnisko 
dzięki staraniom władz o zwrot kosztów poniesionych przy 
budowie kanalizacji i sieci wodociągowej wybudowanej w latach 
2009 – 2013 na terenie gminy. Wniosek został złożony przez 
obecnego wójta w październiku 2014 roku.

W s i e r p n i u  t e g o  ro k u  w D e l e g a t u r z e  Ur z ę d u 
Marszałkowskiego w Radomiu  umowę w tej sprawie podpisali 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego  - Leszek Ruszczyk 

oraz Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko – Piotr Leśnowolski. 
Na wniosek wójta podczas sesji 31 sierpnia tego roku radni 

zdecydowali, że kwota  prawie w całości zostanie przeznaczona na 
gminne inwestycje
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Aktualności

Głos wójta

P r z e d  P a ń s t w e m  k o l e j n y  n u m e r 
„ G ł o s u  G m i n y ”  J e d l n i a - Le t n i s k o . 
Chciałbym z satysfakcją stwierdzić , 
że  in ic jatywa wydawania  gminnego 
biuletynu informacyjnego spotkała się  

z dużym uznaniem, co jest dowodem na to, że, tradycyjna forma gazety 
jest wciąż bardzo potrzebna i ma szeroką grupę odbiorców. Zakres 
pozytywnych zmian jakie zachodzą w naszej gminie w ostatnim czasie  
w różnych obszarach - także aktywności społecznej podejmowanej 
przez samych mieszkańców, powoduje, że gazeta powiększa się  
o kolejne strony. I nie jest to bynajmniej dla nas kłopot, lecz powód do 
dużej radości. 

Za nami wyjątkowo gorące lato i wakacje będące tradycyjnie czasem 
odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wydawać by się mogło, 
że dla wójta będzie to chwila mniejszej aktywności, a dla Urzędy Gminy 
okres spowolnienia tempa pracy. W rzeczywistości było wręcz przeciwnie. 
Ostatnie tygodnie obfitowały w gminne inwestycje różnego rodzaju  
i podejmowaną przeze mnie działalność. Efektem tych starań jest między 
innymi podpisanie umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego 
opiewającą na ponad dwa miliony refundacji za zakończone projekty  
z dotacji unijnej, które umożliwiają nam realizację kolejnych ważnych 
zadań inwestycyjnych. Podpisanie umowy poprzedził jednak miesiąc 
intensywnej pracy związanej ze sprawami proceduralnymi. Miniony 
okres wakacyjny był także czasem wytężonej pracy związanej  
z przygotowaniem ważnych inwestycji. Już niebawem rozpoczynamy 
budowę tak długo oczekiwanej przez mieszkańców Słupicy sali 
gimnastycznej oraz jadalni przy szkole w Myśliszewicach. Jeszcze w 
tym roku wiele dróg zostanie oświetlonych i zyska nowe nawierzchnie.  
W ostatn ich dniach zakończona została  przebudowa u l icy 
Radomskie j  w Jedln i-Letnisku,  a  budynek ośrodka zdrowia  
w Groszowicach będzie wkrótce uruchomiony. Warto też wspomnieć  
o zakończeniu kolejnego etapu unijnego projektu internetowego w ramach 

którego, w sierpniu kolejne 106 gospodarstw domowych otrzymały 
bezpłatny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. 

W ostatni weekend sierpnia świętowaliśmy w naszej gminie 
dożynki. Tegoroczne dziękczynienie za plony było wyjątkowe, 
bo był to bardzo trudny rok dla rolnictwa. Wiele miejscowości 
zosta ło  dotkn iętych n iszczyc ie lsk im żywiołem gradobic ia ,  
a starty dodatkowo spotęgowała utrzymująca się przez całe lato 
dotkliwa susza. Tym bardziej chylę czoła przed rolniczym trudem, 
doceniając wysiłek jaki towarzyszy codziennej pracy na roli. Wiem, 
bo sam  doświadczyłem tego trudu, pracując z moimi rodzicami  
w kilkunastohektarowym gospodarstwie rolnym.
Mimo tych wszelkich przeciwności tegoroczne dożynki były 
piękną uroczystością. Dzięki zaangażowaniu większości sołectw 
na dożynkowym ołtarzu stanęły wspaniałe wieńce, a na szkolnym 
placu, na którym odbywały się dożynki, ustawione zostały namioty 
pełne tradycyjnych potraw. Za tak bogatą oprawę dożynek, okazane 
wsparcie oraz bezinteresowne zaangażowanie w ich organizację 
serdecznie dziękuję sołtysom, mieszkańcom, radnym oraz pracownikom 
Urzędu Gminy. Tegoroczne dożynki jeszcze bardziej utwierdzają mnie  
w przekonaniu, że powinna być to coroczna impreza stale wzbogacana  
o nowe elementy. 

I n n y  w a ż n y  t e m a t ,  o  k t ó r y m  p i s z e m y t o  o ś w i a t a .  
W tym obszarze od nowego roku szkolnego zaszło również wiele 
zmian. Cztery, z pięciu gminnych szkół ma nowych dyrektorów. 
Ufam, że nowe kadry zarządzające w należyty sposób pokierują 
placówkami oświatowym, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom  
i oczekiwaniom nie tylko Urzędu Gminy jako organu prowadzącego, ale 
również samych dzieci i ich rodziców. 
Zapraszam do lektury.

Drodzy Mieszkańcy !
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Integracyjne spotkania mieszkańców 
Wspólne grillowanie, zabawa taneczna i atrakcje dla najmłodszych 

– tak wyglądały spotkania, na których integrowali się mieszkańcy  
w kilku sołectwach naszej gminy. Patronem tych przedsięwzięć był Wójt 
Piotr Leśnowolski, który wsparł je organizacyjnie, a także finansowo. 
Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i z pewnością 
warto, aby na stałe weszły do kalendarza gminnych imprez. 

Podczas pikniku w Aleksandrowie, w niedzielę 26 lipca, na scenie 
wystąpiły zespoły ludowe z gminy Jedlińsk i Jastrzębia oraz miejscowa 
śpiewaczka pani Krystyna Kołtun. Dzieci bawiły się na zjeżdżali  
i dmuchanym zamku, a wszyscy integrowali się przy grillu i muzyce. 

Mieszkańcy Słupicy i  Cudnowa zorganizowali  rodzinne 
g r i l l owan ie  5  wrześn ia  na  bo i sku  p rzy szko le  w S łup icy.  
O oprawę muzyczną zadbał zespół, przy akompaniamencie którego goście 
bawili się do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy nie zapomnieli 
o najmłodszych. Oprócz nieustanie obleganej zjeżdżalni były stoiska  
z balonami i cukrową watą. Dodatkową atrakcją była przejażdzka bryczką.

12 września na terenie przy dawnej szkole w Rajcu Poduchownym 
spotkali się mieszkańcy Antoniówki, Dawidowa, Rajca Poduchownego i 
Groszowic oraz goście z innych miejscowości. Frekwencja była wysoka, 
a dla uczestników imprezy organizatorzy przygotowali  bardzo bogaty 
program.
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Istniejący budynek  Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Słup icy zos tan ie 
rozbudowany o łącznik i salę gimnastyczną 

Budowa sali gimnastycznej 
przy PSP Słupica

Inwestycje

Pieniądze będą lada moment w lokalnej kasie, a czasu na ich 
wykorzystanie będzie niezbyt wiele, bo zgodnie z założeniami albo 
wykorzystamy je do końca roku na inwestycje, albo automatycznie 
przejdą na spłatę gminnego zadłużenia.

Potrzeb jest dużo, a te, które uda się zrealizować to 
ogrodzenie terenu  placu targowego w Jedlni-Letnisku. Wiele lat 
trwały starania władz gminy o uporządkowanie spraw związanych  
z własnością gruntu placu targowego. Starania przyniosły efekty  
i niebawem targowica zmieni swój wygląd, a pierwszą tego 
jaskółką będzie nowe ogrodzenie, które stanie jeszcze w tym roku. 

W Jedlni-Letnisku zakończy się ostatni etap kanalizacji 
po stronie północnej, tak zwana enklawa A, obejmująca okolice 
ulicy Staroradomskiej i uliczek do niej przyległych.  A konkretnie 
oznacza to, że 47 gospodarstw domowych jeszcze w tym roku 
zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

W Jedlni-Letnisku zostanie wyremontowana ulica Jasna, 
nową nawierzchnię zyska też droga w Lasowicach.

Inwestycją, która cieszy nie tylko sportowców i kibiców piłki 
nożnej,  jest przebudowa boiska piłkarskiego Gminnego Obiektu 
Sportowego na Kolonce.  Pozyskane pieniądze posłużą jako 
wkład własny zadania, na którego realizację podpisano umowę 
o dofinasowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach 
programu Modenizacja Infrastruktury Sportowej.  Konkretnie 

oznacza to, że będzie wymieniona nawierzchnia boiska, zakupiony 
zostanie system jego nawadniania, pojawią się również nowe 
trybuny. 

Mieszkańców Słupicy i okolic na pewno ucieszy fakt, 
że przy szkole w Słupicy powstanie nowa sala gimnastyczna 
spełniająca potrzeby uczących się tam dzieci i młodzieży. Będzie 
ona połączona z budynkiem szkoły łącznikiem.

Unijne pieniądze trafią także do Myśliszewic. Do budynku 
szkoły w Myśliszewicach zostanie dobudowana jadalnia. 

Warto podkreślić, że te niemałe pieniądze trafiły do Gminy 
Jedlnia-Letnisko dzięki staraniom wojta gminy. Kwota, którą 
możemy teraz dysponować, to refundacja poniesionych nakładów 
własnych przy budowie kanalizacji i wodociągu na terenie Gminy 
Jedlnia-Letnisko w latach  2009 – 1013. Wtedy wybudowano 14 
km kanalizacji i ponad 11 km sieci wodociągowej. Mieszkańcom 
naszej gminy żyje się lepiej, zdrowiej i bardziej komfortowo,   
a pieniądze, które do nas wróciły pozwalają stale podnosić 
standard życia. Natomiast Jedlnię-Letnisko i okolice czyni to 
miejscami coraz bardziej atrakcyjnymi do zamieszkania, czy też do 
rozwijania jej rekreacyjno-turystycznego charakteru.

Kolejne unijne środki 
w gminnej kasie

Ponad dwa miliony sto tysięcy złotych – tyle pieniędzy 
zasiliło budżet gminy Jedlnia-Letnisko.

1 9  s i e r p n i a  t e g o  r o k u  w  D e l e g a t u r z e  U r z ę d u 
Marszałkowskiego w Radomiu  umowę  w sprawie refundacji 
poniesionych kosztów (przy budowy kanalizacji i sieci 
wodociągowej) dla  gminy Jedlnia-Letnisko ponad 2 milionów 
100 tysięcy złotych, podpisali Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego  - Leszek Ruszczyk oraz Wójt Gminy Jedlnia-

Letnisko – Piotr Leśnowolski.

Mariusz Ruszkowski

W skrócie

W r a m a c h  i n w e s t yc j i  p o w s t a n i e 
napowietrzna linia oświetlenia na ul. 
Lelewela – 215m, ul. Słupickiej – 320 
mb, ul. Traugutta – 215 mb, ul. Ciemnej 
210 mb, w miejscowości Groszowice 
Choiny - Antoniówce - 250 mb, oraz 
trzy zakresy w miejscowości Cudnów – 
680 mb, 785 mb, 584 mb. Każdy z tych 
odcinków zaopatrzony zostanie w słupy 
oświetleniowe z oprawami typu LED.

Nowe oświetlenie na terenie 
gminy Jedlni-Letnisko

Wybudowana zostanie sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 
w Jedlni-Letnisku -  Etap VI I  wraz  
z pompownią usytuowaną na przedłużeniu 
ul. Słupickiej. Obejmuje ulice: Słupicką, 
Letniskową, Piastowską, Sobieskiego, 
Sosnową i Spokojną. Całkowita długość 
sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 3220 
m. Inwestycja obejmuje m.in. montaż 
studni rewizyjnych i przepompowni 
indywidualnych. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Jedlni-Letnisku 
– Etap VII 

z zapleczem. Na nowej sali znajdować się 
będą boiska do koszykówki, siatkówki, 
tenisa i piłki ręcznej. Zaprojektowane 
zostały ponadto dwie ogólnodostępne 
łazienki (damska, męska oraz dla osób 
niepełnosprawnych), a także dodatkowe 
pomieszczenia przewidziane m. in . 
na zajęcia gimnastyki  korekcyjnej , 
czy magazyn sprzętu sportowego. 
Powierzchnia użytkowa parteru to 837,05 
m2, natomiast wysokość to niemalże 10 
metrów.

W ramach inwestycji prowadzone są 
roboty w zakresie przebudowy nawierzchni 
jezdni, poboczy i zjazdów.  Przebudowane 
zostaną nawierzchnie dróg: Wrzosów, 

Modernizacja i budowa  
dróg gminnych 

ul. Pallotyńska zakres to odcinek 260 m, 
Wrzosów, ul. Akacjowa - 455,5m, Jedlnia 
Letnisko, ul. Słupicka (łącznik) - 201m, 
Jedlnia-Letnisko, ul. Leśna – 414m, 
Cudnów – 360m. 
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Inwestycje

--

--

Wydarzenia

Trudny rok dla naszych rolników
Bieżący rok jest wyjątkowo trudny dla naszych rolników. 

Nie dość, że przez kilka miesięcy panowała dotkliwa susza, to 
jeszcze gradobicie i nawałnice wyrządziły poważne szkody. Do 
największych strat w uprawach zbóż spowodowanych gradem 
doszło w Gzowicach, Gzowicach Folwarku, Gzowicach Kolonii, 
Piotrowicach, Aleksandrowie i Myśliszewicach. Uszkodzonych 
zostało ponad czterdzieści budynków gospodarczych i kilkanaście 
mieszkalnych.

Usuwaniem skutków wichur, które pod koniec lipca 
nawiedziły teren naszej gminy przez kilka dni zajmowali się strażacy 
z jednostek w Jedlni-Letnisku i Słupicy wspierani przez służby 
Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Większość interwencji 
polegała na uprzątaniu wiatrołomów z dróg, budynków i ogrodzeń 
oraz zabezpieczaniu uszkodzonych dachów i linii energetycznych.

Szacowaniem start spowodowanych lipcowym gradem 
przez kilka tygodni zajmowała się gminna komisja, która przyjęła 
trzydzieści dziewięć wniosków od poszkodowanych rolników. 
Efektem prac komisji są szczegółowe protokoły, które zostały 
przesłane wojewodzie do akceptacji. O tym na jakie wsparcie będą 
mogli liczyć poszkodowani będzie wiadomo już wkrótce.

Poważne starty w uprawach spowodowała także susza. 
Rolnicy praktycznie nie zebrali drugiego pokosu traw, a plony 
kukurydzy i ziemniaków nie osiągają nawet połowy poziomu z 
lat ubiegłych. W terminie do 11 września br. w Urzędzie Gminy 
Jedlnia-Letnisko przyjmowane były wnioski o szacowanie 
zaistniałych szkód, których oceną zajmuje się komisja powołana 
przez Wójta Piotra Leśnowolskiego.

RED.

Cyfryzacja z sukcesem 
Kolejnych 106 komputerów trafiło do mieszkańców 
gminy  w ramach drugiego naboru do unijnego projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Jedlnia-Letnisko”.

Pierwszy nabór do projektu trwał od 24 marca do  
4 lipca 2014 roku. Wnioski złożyło wówczas  179 gospodarstw 
domowych, z czego 7 nie zakwalifikowało się z przyczyn 
formalnych. Już w listopadzie zestawy komputerowe zaczęły 
trafiać do uczestników programu. Drugi nabór do projektu 
zakończył się  31 grudnia 2014 roku zestawy komputerowe trafiły 
do mieszkańców na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Łącznie 
rozdano 278 zestawów komputerowych.

Każdy z beneficjentów programu otrzymał zestaw,  
w skład którego wchodzą: komputer wraz z oprogramowaniem 
i ubezpieczeniem, monitor, klawiatura, myszka, drukarka oraz 
łącze internetowe. Integralną częścią projektu są szkolenia dla 
wszystkich jego uczestników.  Szkolenia odbywały się w grupach 
około 30-osobowych w siedzibie Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. 

Obejmowały one kurs podstawowej obsługi komputera. Ich celem 
było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania 
z zestawów komputerowych, oprogramowania,  Internetu, ale 
również poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach 
unijnych. 

Warto tu podkreślić, że wartość projektu to 1 740 430 
złotych i jest sfinansowana całkowicie ze środków unijnych.

Zestawy komputerowe są już w domach mieszkańców 
naszej gminy, a wszystkie szkolenia zakończyły się, ale uczestnicy 
programu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Jedlnia-Letnisko” nie kończą udziału w projekcie, bowiem przez  
najbliższe 5 lat będą mieć darmowy dostęp do Internetu, objęci są 
też opieką informatyczną.

Projekt ma umożliwić podniesienie kwalifikacji zawodowych 
beneficjentów programu, mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko,  
a także poprawić ich aktywizację na rynku pracy.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Jedlnia-Letnisko" f inansowany jest  
w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka   

w wysokości 1 740 430 zł.

Mariusz Ruszkowski
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Mieszkańcy Jedlni-Letnisko w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Wydarzenia

Punktualnie o godz.  17:00 zawyły syreny,  które 
symbolizowały wybicie godziny „W”. Po wspólnym wysłuchaniu 
hymnu państwowego głos zabrał Jerzy Chrzanowski – Społeczny 
Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Jedlnia-Letnisko, 
który wydał komendę wprowadzenia pocztów sztandarowych 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku. Jerzy Chrzanowski powitał 
wszystkich przybyłych, wśród nich wyjątkowych gości – 
kombatantów: żołnierza Powstania Warszawskiego, porucznika 
Armii Krajowej, Zdzisława Jaszczyka, oraz majora Tadeusza Grotka 
reprezentującego władze radomskiego okręgu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie modlitwę w intencji 
poległych powstańców odmówił ks. Andrzej Margas, proboszcz 
parafi i pod wezwaniem Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisku.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie wójta 
gminy Jedlnia-Letnisko Piotra Leśnowolskiego. Mottem jego 
przemówienia były słowa brytyjskiego historyka Normana 
Dawisa, który określił Powstanie Warszawskie wspaniałym 
zbrojnym zrywem, który przeszedł wszelkie oczekiwania, 
a decyzja o jego rozpoczęciu - choć z konieczności ryzykowna - 
nie była lekkomyślna. Wójt Piotr Leśnowolski podkreślił heroizm 
powstańców, którzy choć ponieśli militarną klęskę, to wypełnili 
wzorowo zadanie wierności Bogu i Ojczyźnie i od nich możemy 
się uczyć jak należy cenić niezależność swojego kraju. Ich czyn na 
zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz 
patriotyzmu i umiłowania wolności, za którą tak wielu złożyło w 
ofi arze swoje życie.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wiersza Ryszarda 
Kiersnowskiego „Jedyna Prawda” w wykonaniu Beaty Bartkiewicz, 
radnej gminy Jedlnia-Letnisko.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod 
pomnikiem. Jako pierwszy w imieniu całej gminnej społeczności 
wiązankę złożył wójt Piotr Leśnowolski, w asyście kombatantów. 

Wiązanki składali również radni gminy Jedlnia-Letnisko 
z Wiceprzewodniczącą Rady Katarzyną Baran na czele, prezes klubu 
„Jodła” Jedlnia-Letnisko Artur Prasek, radna powiatu radomskiego 
Marzena Wiosna-Michałek, w imieniu Światowego Związku 
Żołnierzy AK mieszkaniec Jedlni-Letnisku Stefan Kuczmera, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku – Jarosław 
Galbarczyk, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni 
i Wrzosowa, Krzysztof Łepecki i Katarzyna Oktawiec oraz druh 
Paweł Szulc reprezentujący VII Jedleńską Drużynę Harcerską ZHR 
„Watra”.

Po zakończeniu części ofi cjalnej i wyprowadzeniu pocztów 
sztandarowych rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu 
młodych artystów, którzy zaprezentowali znane pieśni powstańcze. 
Klaudia Baran wykonała dwa utwory: „Warszawskie dzieci” 
oraz „Dziewczyna z grantem”, Jakub Warchoł zaprezentował 
utwór „Pałacyk Michla”, a Łucja Bartkiewicz pieśń „Moja 
Ojczyzna”. Po zakończeniu występu młodzi wykonawcy zostali 
uhonorowani upominkami przez Wójta Piotra Leśniowolskiego 
i Emilię Romanowską – Kierownika Referatu Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. 

Na zakończenie ponownie głos zabrał wójt Piotr 
Leśnowolski. Dziękując wszystkim za przybycie, z zadowoleniem 
zauważył ,  że coraz więcej  mieszkańców bierze udział 
w patriotycznych uroczystościach organizowanych w Jedlni-
Letnisku, wyraził również nadzieję, że to zainteresowanie będzie 
stale wzrastać. Szczególne słowa podziękowania gospodarz gminy 
skierował do Jerzego Chrzanowskiego, który kierował zespołem 
przygotowującym program uroczystości we współpracy z radnymi 
Beatą Bartkiewicz oraz Katarzyną Baran.

W dniu 1 sierpnia 2015 roku minęło 71 lat od wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Od kilku lat każda rocznica 
bohaterskiego zrywu mieszkańców stol icy Polski 
obchodzona jest jako święto państwowe – Narodowy 
Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Podobnie jak 
w latach ubiegłych w Jedlni-Letnisku pamięć o poległych 
uczczono podczas uroczystości zorganizowanych na placu 
pod pomnikiem Ofi ar Terroru Hitlerowskiego.

RED.

Kronika OSP w Jedlni-Letnisku nagrodzona 
w powiatowym konkursie

W dniu 30 sierpnia 2015 roku 
w Dąbrówce Podłężnej w gminie Zakrzew 
odbył się V Powiatowy Konkurs Kronik 
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Radomskiego. W muzeum pożarnictwa 
zlokalizowanym obok strażnicy OSP w 
Dąbrówce Podłężnej spotkał się kwiat 
kronikarzy rywalizujących o tytuł tego 
najlepszego. Do konkursu zakwalifi kowało 
się piętnaście najlepszych kronik w 
tym dwie monografie. Po wspólnym 
zwiedzaniu strażackich eksponatów 
zgromadzonych w muzeum oraz prelekcji 
zaproszonych gości przewodniczący 
jury druh Andrzej  Szczych ogłosi ł 

w y n i k i .  K r o n i k a  O S P 
z  J e d l n i - L e t n i s k a 
uplasowała się na trzecim 
z a s z c z y t n y m  m i e j s c u . 
Drugie miejsce przypadło 
kronice jednostki z Gozdu, 
a najlepszym opracowaniem 
uznano kronikę OSP z Cerekwi. Jesteśmy 
dumni, że nasz wkład w dokumentowanie 
dziejów polskiego pożarnictwa został 
dostrzeżony i w tak podniosły sposób 
nagrodzony. 

Dziękujemy wszystkim za miłe 
spotkanie, dzięki któremu mogliśmy 
w y m i e n i ć  s i ę  d o ś w i a d c z e n i a m i 

i spostrzeżeniami w pisaniu kronik. 
Przypominamy, że nasza kronika liczy już 
dwa tomy pisane nieprzerwanie od 1928 
roku.

Ze strażackim pozdrowieniem
Jakub Wachnicki
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Niedzielne obchody święta plonów rozpoczęły się o godz. 
13.00 uroczystą Mszą Świętą w kościele letnim, celebrowaną przez 
księdza proboszcza Andrzeja Margasa. Homilię wygłosił ksiądz dr 
Michał Krawczyk. Jego słowa skierowane do wiernych były pełne 
szacunku dla chleba, będącego wartością bezcenną, jako wspólne 
dzieło Boga i człowieka. Podczas nabożeństwa poświęcone zostały 
wieńce dożynkowe, które w tym roku przygotowali mieszkańcy 
Aleksandrowa, Słupicy, Antoniówki, Cudnowa, Gzowic, Jedlni-Letniska 
i Wrzosowa, Lasowic oraz Rajca Szlacheckiego i Rajca Poduchownego. 
Po zakończeniu mszy korowód wieńców dożynkowych przeszedł na 
boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. 

Zebranych gości powitali: Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko 
Piotr Leśnowolski oraz przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad. 

W swoim wystąpieniu Wójt Piotr Leśnowolski podziękował 
ro l n i ko m  z a  c a ł o ro c z ny t r u d  i  p o ś w i ę ce n i e  w k ł a d a n e 
w pracę na roli. Jak podkreślił – słowa podziękowania i należny 
szacunek są tym większe, że w tym roku rolnicy muszą zmagać się z 
klęską suszy, która powoduje ogromne straty w zbiorach.

W części obrzędowej starostowie dożynek Paweł Wożeński 
i  Beata Zając przekazali  gospodarzom uroczystości chleb 
upieczony z tegorocznych plonów. Wójt przyjął dar i obiecał go 
dzielić tak, aby go dla wszystkich starczyło. Kolejnym punktem 
uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych. Mieszkańcy 
poszczególnych sołectw przedstawiali na scenie własnoręcznie 
wykonane wieńce, śpiewając okolicznościowe przyśpiewki lub 
deklamując wiersze. Zwieńczeniem obrzędowej części dożynek 
były występy artystów ludowych, kapeli Zdzisława Kwapińskiego, 
zespołu śpiewaczego Źródło Nadziei oraz grupy „Kontrast” 
z Pionek.

Wydarzenia

Tegoroczne dożynki gminne w Jedlni-Letnisku były wyjątkowe. Sobota upłynęła pod znakiem kultury 
ludowej, na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. W niedzielę podczas Mszy Świętej 
w kościele Opieki Św. Józefa rolnicy podziękowali Bogu za plony. Ofi cjalna część uroczystości odbyła się 
na przyszkolnym placu. Po przemówieniu Wójta Piotra Leśnowolskiego odbyły się obrzędy dożynkowe. 
W części artystycznej publiczność bawiła się przy hitach zespołu ABBA w wykonaniu grupy SOS 
a na koniec zagrał zespół EGO.

Dwa dni dobrej zabawy na dożynkach 
w Jedlni-Letnisku

Tegoroczne dożynki gminne w Jedlni-Letnisku były wyjątkowe. Sobota upłynęła pod znakiem kultury 
ludowej, na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. W niedzielę podczas Mszy Świętej 
w kościele Opieki Św. Józefa rolnicy podziękowali Bogu za plony. Ofi cjalna część uroczystości odbyła się 
na przyszkolnym placu. Po przemówieniu Wójta Piotra Leśnowolskiego odbyły się obrzędy dożynkowe. 
W części artystycznej publiczność bawiła się przy hitach zespołu ABBA w wykonaniu grupy SOS 

Tegoroczne dożynki gminne w Jedlni-Letnisku były wyjątkowe. Sobota upłynęła pod znakiem kultury 
ludowej, na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. W niedzielę podczas Mszy Świętej 
w kościele Opieki Św. Józefa rolnicy podziękowali Bogu za plony. Ofi cjalna część uroczystości odbyła się 
na przyszkolnym placu. Po przemówieniu Wójta Piotra Leśnowolskiego odbyły się obrzędy dożynkowe. 
W części artystycznej publiczność bawiła się przy hitach zespołu ABBA w wykonaniu grupy SOS 
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Wojciech Ćwierz

Dwa dni dobrej zabawy na dożynkach 
w Jedlni-Letnisku

Kolejnym punktem imprezy był spektakl dla 
najmłodszych widzów pt. „Kot i mysz w 
cyrku”. Dzieci były zachwycone oglądając 
przedstawienie łączące elementy programu 
cyrkowego ze starannie opracowanym 
komicznym tekstem.

Około godz.  18.00 na scenie 
pojawiła się barwna grupa SOS, bawiąc 
publiczność piosenkami zespołu ABBA. 

Ostatnim akcentem dożynkowej 
niedzieli w Jedlni-Letnisku był koncert zespołu 

EGO. Dobra muzyka i wyjątkowa atmosfera 
wspólnej zabawy sprawiły, że niemal cały 

przyszkolny plac wypełnił się chętnymi do tańca.

Należy podkreślić duże zaangażowanie sołectw w 
organizację tegorocznego gminnego święta plonów. Od samego 
rana mieszkańcy przygotowywali stoiska, które do wieczora uginały 
się od domowych przysmaków. Pięknie przystrojone namioty ze 

stołami zastawionymi tradycyjnymi potrawami, którymi częstowano 
wszystkich uczestników dożynek, zapewniły sołectwa: Jedlnia-
Letnisko wspólnie z Wrzosowem, Cudnów, Aleksandrów wspólnie 
ze Słupicą oraz połączone sołectwa: Gzowice, Gzowice Kolonia 
i Gzowice Folwark.

Podczas dożynek wręczone zostały nagrody dla laureatów 
III edycji konkursu „Nasza Gmina Czysta i Zadbana”. W tym roku 
pierwsze miejsce przypadło Państwu Janowi i Beacie Gospodarczykom 
z Wrzosowa, drugie miejsce zajęli ex aequo: Pani Wiesława Zapał z 
Groszowic i Pan Mirosław Korcz z Jedlni-Letniska. Dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Wójta Piotra Leśnowolskiego wręczył Pan Jerzy 
Chrzanowski Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Dodatkową atrakcją dożynek była prezentacja zabytkowego 
konnego wozu strażackiego z lat dwudziestych XX wieku 
przeprowadzona przez członków OSP Słupica i OSP Borkowice. 
Dorośli i dzieci mogli nie tylko podziwiać ten piękny pojazd, ale 
również odbyć nim przejażdżkę.

N o w y m  e l e m e n t e m  d o ż y n e k  o r g a n i z o w a n y c h 
w Jedlni-Letnisku było sobotnie spotkanie twórców ludowych, 
zorganizowane pod hasłem „Na ludową nutę”. Impreza miała 
charakter przeglądu zespołów śpiewaczych z regionu radomskiego. 
Na scenie wystąpiły Stępocianki z Kowali, Chomentowianki 
z gminy Skaryszew, Półborzanki z Augustowa w gminie Pionki, 
Pomorzanki z gminy Wierzbica, Bartodziejaki z Bartodziej 
w gminie Jastrzębia, Czerwona Jarzębina z gminy Jedlińsk, zespół Raz 
na Ludowo z gminy Jastrzębia, Kontrast z Pionek, grupa Bieniędzice 
z gminy Wolanów oraz miejscowy zespół Źródło Nadziei. Poza 
zespołami wokalnymi publiczność podziwiała kapelę Zdzisława 
Kwapińskiego oraz kapelę Lilia z Golędzina. Scenicznym występom 
ludowych artystów towarzyszył kiermasz sztuki ludowej, 
w którym wzięło udział kilkunastu wystawców. Interesujące stoisko 
przygotowała również Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-
Letnisku. Miłym akcentem sobotniej imprezy było uhonorowanie 
przez wójta Piotra Leśnowolskiego pani Krystyny Kołtun, ludowej 
artystki z Cudnowa, która przed kilkoma dniami świętowała jubileusz 
70. urodzin. 

Pani Krystyna od wielu lat reprezentuje naszą gminę, 
występując z zespołem śpiewaczym Źródło Nadziei, słynie również 
ze swojej twórczości rękodzielniczej, szydełkowania i haft u.
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Kultura

Seniorzy gościli na „CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW”
Pod koniec lipca czterdziestoosobowa grupa seniorów z 

Jedlni-Letnisko wyjechała na wycieczkę do Lublina. Celem wyjazdu 
był obchodzony tam corocznie CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW. 
Patronem CARNAVALU jest „sztukmistrz z Lublina'' czyli Jasza 
Mazur - bohater literacki słynnej powieści Singera. Co roku 
Lublin gości artystów z całego świata, jest to święto radości  
i zabawy. To czas, kiedy codzienność ulega oczyszczeniu z troski 
i smutków. Występy rozśmieszają, są eksplozją pozytywnych 
emocji i nieskrępowanej zabawy. Spacerując po Starym Mieście 
podziwialiśmy akrobatów chodzących po linach, komików, 
magików, kabareciarzy, grajków, żonglerów, a na zakończenie 
wielką paradę kuglarską. W programie wyjazdu był również obiad, 
który wzmocnił siły na wyczerpujące oglądanie występów w 
różnych miejscach. Cała grupa miło spędziła czas, każdy znalazł 
coś dla siebie. Wróciliśmy na godzinę dwudziestą, pogoda nam 
dopisała, zdrowie też. Wyjazd został dofinansowany z budżetu 
gminy Jedlnia-Letnisko w ramach realizacji zadania publicznego 
zleconego przez Wójta Piotra Leśnowolskiego.

Klub Seniora w Jedlni-Letnisku

Wystawa fotografii 
Barbary Bartczak

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku zaprasza na 
wystawę fotografii Barbary Bartczak. 

Artystka urodziła się w Pionkach w 1978 roku. W 2003 r. 
ukończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
następnie roczny kurs fotograficzny w Kensington and Chelsea 
College w Londynie. Inspirację do swoich fotografii czerpie głównie 
z magicznej sztuki teatralnej, z którą obcowała przez blisko sześć 
lat w Royal Opera House w Londynie. Specjalizuje się w fotografii 
artystycznej. Przedmiotem jej prac jest człowiek, głównie kobieta 
ze swoją tajemniczą duszą i czasami zapomnianą kobiecością.  
W 2012 roku zdjęcie jej autorstwa zostało zaprezentowane  
w ramach wystawy pt. "W naszej świadomości Sztukateria jest 
kobietą" na Łódź Design Festiwal 2012, w roku 2014 natomiast 
miała miejsce jej autorska prezentacja w Galerii sztuki Sceny 
Plastyczne KUL w Lublinie, w 2015 roku odbyła się wystawa 
artystki w Domu Kultury "Idalin".

Muzyka klasyczna 
zagościła w Jedlni-Letnisku

GBP w Jedlni-Letnisku

Kolejni wykonawcy muzyki klasycznej wystąpili w kościele 
parafialnym pw. Opieki Św. Józefa w Jedli-Letnisku, w 
ramach I Edycji Koncertów Organowych "Cantate Domino 
Cantitum Novum". 

W ostatnią niedzielę lipca, z tygodniowym opóźnieniem 
spowodowanym przez nawałnicę, odbył się drugi z zaplanowanych 
koncertów. Przed miłośnikami muzyki klasycznej zaprezentowało 
się Trio Cantabile z Lublina w składzie: Barbara Brzozowska - 
śpiew, Natalia Kozub - skrzypce oraz Rudolf Steiner organy. Ten 
pochodzący z Krakowa pianista jest również kompozytorem 
i poetą, od wielu lat związanym z Bazyliką Archikatedralną  
w Lublinie. W repertuarze koncertu znalazły się skomponowane 
przez niego utwory instrumentalne i pieśni religijne. 

Trzeci koncert zorganizowany został 23 sierpnia. Tym razem 
na organach zagrał Bogdan Stępień - organista Katedry Gliwickiej. 
Koncert poprowadził ksiądz Andrzej Zarzycki z Instytutu 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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Edukacja

Aktywne i kreatywne wakacje

W Gzowicach prowadzono zajęcia 
dla najmłodszych. Dzieci poznawały baśnie, 
malowały, lepiły z piankoliny, bawiły się w 
ogrodzie przedszkolnym. Starsi uczniowie 
uczestniczyli  w zajęciach z edukacji 
czytelniczej, zajęciach plastycznych, 
plenerowych oraz sportowych na boisku 
szkolnym. 

W Myśl iszewicach odbyły s ię 
wycieczki dla uczniów z klas 0-3 do 
kina „Helios” na film „Minionki” oraz 
do gospodarstwa wiejskiego. Przejazd 
pociągiem okazał się dla dzieci niezwykłą 
atrakcją, gdyż większość z nich jechała po 
raz pierwszy takim środkiem lokomocji. 
Dzieci brały udział w konkursach, zabawach 
i grach sportowych. Uczniowie klas 4-6 
i gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach 
sportowych i plastycznych.

B a r d z o  a k t y w n e  w a k a c j e 
zorganizowano w Natolinie. W okresie od 
13 do 24 lipca uczniowie grali i bawili się 
na świetlicy szkolnej, malowali, uczestniczyli 
w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze, a także pojechali do kina na film 
pt. „To się w głowie nie mieści”. Na uwagę 
zasługują warsztaty z robotyki, na których 
uczniowie wcielali się w konstruktorów, 
rozwijając swą praktyczną wiedzę z zakresu 
umiejętności technicznych oraz cykl zajęć 
filmowych, podczas których uczniowie 
dowiedzieli się jak się robi film rysunkowy  
i  samodzielnie przygotowal i  prostą 

projekcję na karteczkach. Podsumowaniem 
wakacji w Natolinie był film o tym, co 
uczniowie robili każdego dnia.

W Słupicy również było aktywnie. 
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach 
pieszych i rowerowych po najbliższej 
okolicy, poznawały walory turystyczne 
naszego regionu, wyjeżdżały na basen  
i do kina w Radomiu. Korzystały z zajęć 
sportowych i  rekreacyjnych, z zajęć 
hippicznych w pobliskiej stajni pani Marleny 
Zając. Rozwijały swoje zamiłowanie do gier 
zespołowych uczestnicząc w turniejach, 
grach i zabawach. W zajęciach brały udział 
zarówno dzieci starsze jak i młodsze.

W lipcu Stowarzyszenie Jedlnia 
Dzieciom prowadziło półkolonie dla dzieci 
z terenu naszej gminy. Zajęcia realizowane 
były w ramach projektu "Rozwój i promocja 
kultury poprzez organizowanie imprez 
oraz przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych z gminy Jedlnia Letnisko".  
W  p ó ł k o l o n i a c h  w z i ę ł o  u d z i a ł 
pięćdziesięcioro dzieci podzielonych na 
dwa turnusy. Dzieci miały zajęcia z piłki 
nożnej, zajęcia plastyczne, kulinarne, 
taneczne i balet. Nie zabrakło też aspektu 
edukacyjnego - dzieci rozwiązywały 

łamigłówki matematyczne. Ponadto 
zorganizowano trzy wycieczki. Dzieci 
odwiedziły Muzeum Wsi Radomskiej 
biorąc udział w  warsztatach „Od ziarenka 
do bochenka", w trakcie których piekły 
swoje własne bułeczki.  Był również 
wyjazd do kina, a na zakończenie każdego 
turnusu  zorgan izowano wyc ieczkę 
do „Królewskich Źródeł" połączoną   
z ogniskiem. Podsumowaniem zajęć były 
pokazy taneczne dla rodziców. Uśmiechom 
i radości nie było końca.

Z inicjatywy radnej gminy Jedlnia-
Letn i sko  Beaty Bar tk iewicz  dz iec i  
z  A l e k s a n d ro w a ,  S ł u p i c y  i  o ko l i c  
w okresie od 6 do 17 lipca uczestniczyły w 
warsztatach zorganizowanych w Centrum 
Aktywności Lokalnej w Pionkach przez 
panią Alicję Gryz-Wasil .  Hasło zajęć 
brzmiało: „Kreatywnie i aktywnie”. Dojazd 
na warsztaty zapewnił Wójt Gminy Piotr 
Leśnowolski. W zajęciach uczestniczyły 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Było 
mnóstwo atrakcji i zabawy. O tym, że 
była to jak najbardziej udana inicjatywa 
świadczyła frekwencja na warsztatach.  
W z a j ę c i a c h  w z i ę ł o  u d z i a ł  p o n a d 
trzydzieścioro dzieci z naszej gminy.

Każdy dzień przebiegał pod innym 
hasłem. Pierwszego dnia - ekologicznego, 
odbyły s ię  warsztaty upcycl ingowe 
„Śmiecio-sztuka” oraz zabawy i quizy 
o tematyce ekologicznej.  Następnie 
dzieci odbyły warsztaty z rękodzieła  
z quillingu i filcowania. Ponadto wzięły 
udział w rozgrywkach podwórkowych, 
zabawie tanecznej, karaoke. Miały okazję 
fotografować się w fotobudce i wspólnie 
tworzyć etiudę filmową. Atrakcją była 
również wizyta w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej w Pionkach i pokazy sprzętu 
gaśniczego i ratowniczego. Na zakończenie 
w a r s z t a t ó w  o d b y ł o  s i ę  o g n i s k o  
z pieczeniem kiełbasek.

Beata Bartkiewicz

Podczas tegorocznych wakacji dzieci 
z  terenu gminy Jedlnia-Letnisko 
korzystały z szerokiej oferty zajęć 
prowadzonych w ramach grantu 
oświatowego. Uczniowie nie mogli 
narzekać na nudę, bo prawie we 
wszystkich szkołach odbywały się 
atrakcyjne zajęcia, organizowano 
też różne wyjazdy i wycieczki, tak 
aby wakacy jny,  wolny czas  był 
zagospodarowany jak najlepiej. 
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Edukacja

Bezpieczeństwo dzieci to dla nas sprawa priorytetowa. 
Dlatego w kwietniu 2015 roku zgłosiliśmy się i zostaliśmy 
zakwalifikowani do udziału w programie „Szkoła Przyjazna 
Bezpieczeństwu”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu 
była Fundacja Grupy PKP. Odbiorcami programu byli ówcześni 
uczniowie klas pierwszych, którzy pod czujnym okiem swoich 
wychowawczyń: Ewy Warchoł i Anny Nowakowskiej oraz 
pedagoga szkolnego -  Marzeny Krakowiak, a także Beniego - 
maskotki i przewodnika programu poszukiwali odpowiedzi na 
pytania dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach 
Program realizowany był w czterech blokach tematycznych:

• bezpieczeństwo w podróży pociągiem i bezpieczeństwo na 
dworcu kolejowym,

• bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej oraz urządzeń 
elektrycznych,

• bezpieczeństwo teleinformatyczne,
• bezpieczeństwo ekologiczne.

Zajęcia odbywały się w oparciu o nowoczesne materiały 
dydaktyczne i ciekawe inicjatywy, które w atrakcyjny sposób 
pomogły dzieciom przyswoić omawiane treści. Dzięki nauce przez 
zabawę dzieci lepiej i łatwiej zrozumiały zasady bezpieczeństwa, 
a interaktywne gry, quizy, wycieczki, czy przedstawienia 
uatrakcyjniły zajęcia i pozwoliły najmłodszym w ciekawy 
sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Okazało się 
też, że organizatorzy docenili nasz entuzjazm, zaangażowanie  
i kreatywność z jaką realizowaliśmy poszczególne etapy projektu, 
za co zostaliśmy nagrodzeni zaproszeniem do udziału w festynie 
podsumowującym program SPB, który odbędzie się 18 września 
2015 roku w Pruszkowie. Ponadto w nagrodę otrzymamy również 
grant w kwocie pięciu tysięcy złotych na rzecz szkoły.

Sukces uczniów z ZSO 
w Myśliszewicach

Uczniowie  k lasy I I  szkoły podstawowej  w ZSO  
w Myśliszewicach zostali laureatami ogólnopolskiego 
p rog ra m u eduka cy j nego  „S ZKOŁA P RZYJA ZN A 
BEZPIECZEŃSTWU”.

ZSO w Myśliszewicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice po raz 
kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, wzbogacania 
wiedzy oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy oświaty 
tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy. 

W czterech placówkach szkolonych na terenie gminy 
Jedlnia-Letnisko uczniów powitali nowi dyrektorzy, którym Wójt 
Piotr Leśnowolski uroczyście wręczył nominacje. Dyrektorem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku została 
Beata Jagie lska.  Zespołem Szkół Ogólnokształcących w 
Myśliszewicach zarządzać będzie Anna Kwiatkowska, szkołą w 
Natolinie – Leszek Pożyczka, a Publiczną Szkołą Podstawową  
w Gzowicach – Liliana Buzała.

W tym dniu uczniowie marzą o dobrych ocenach, możliwości 
rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wszyscy troszczymy się 
o to, aby wychowankowie odnosili sukcesy w nauce a warunki 
do zdobywania wiedzy były jak najlepsze, by uczniowie dobrze 
przygotowali się do dalszego kształcenia i odnalezienia swojego 
miejsca w ciekawym lecz trudnym, współczesnym świecie.

Wójt Piotr Leśnowolski życzył wszystkim u progu nowego 
roku szkolnego sukcesów, cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne 
możliwości.

Emilia Romanowska

Galeria - rozpoczęcie roku szkolnego
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Sport

Przerwa letnia nie była chyba dla 
zespołu i Pana czasem odpoczynku ?
- Zdecydowanie nie. Po zakończeniu 
rundy wiosennej  z  funkcj i  trenera 
zrezygnował Mirosław Siara,  który 

podjął pracę trenera w Białobrzegach. 
Także wielu piłkarzy nie wyraziło chęci 
dalszego reprezentowania barw Jodły. 
Stało się zatem oczywiste, że drużynę 
trzeba budować od nowa. Szkoleniowcem 
zespołu został Maciej Daszkiewicz, 
z  którym do zespołu doszło k i lku 
zawodników. Ponieważ część piłkarzy 
dołączyła do zespołu dość późno, mocno 
osłabieni rozpoczęliśmy przygotowania 
do nowego sezonu.  Najważniejsze 
jednak, że zespół udało się skompletować 
i rozpoczęliśmy  rundę.

No właśnie początek rozgrywek nie 
był udany.
- Faktycznie zespół przegrywa. Jak 
wspomniałem, drużyna jest zbudowana 
od nowa i potrzebuje czasu by się  zgrać. 
Inna sprawa, że w pierwszych meczach 
musieliśmy zmierzyć się z bardzo silnymi 
zespołami, które będą walczyć o awans. 
Mimo przegranych zespół z meczu na 
mecz gra lepiej i widać pierwsze efekty 
pracy nowego trenera. W meczach ze 
Skaryszewianką i Mazowszem Grójec nie 
byliśmy słabszymi zespołami i na pewno 
zasłużyliśmy na punkty. Ważne jest jednak 
to, że w zespole panuje dobra atmosfera 
i pełna mobilizacja. 

Wracając do zespołu. Czy nie można 
było zatrzymać doświadczonych 
zawodników, którzy dotychczas 
reprezentowali barwy Jodły ? 
-  J a k  m ó w i  u t a r t e  p o w i e d z e n i e 
„z niewolnika nie ma pracownika”. Nikt 
na siłę nie zatrzyma zawodnika, jeśli ten 
chce opuścić zespół. Część graczy, jak np. 
najlepszy strzelec Grzegorz Lipka,  chciała 
koniecznie zmienić otoczenie i szukać 
nowych sportowych wyzwań. Inni podjęli 
pracę poza miejscem zamieszkania i nie 
mogli dalej reprezentować barw Jodły. 
Z częścią graczy musieliśmy się jednak 
rozstać, bo ich oczekiwania finansowe 
były w naszej ocenie nieadekwatne do 
reprezentowanego przez nich poziomu 
sportowego, a ich roszczeniowa postawa 
negatywnie wpływała na cały zespół. 

Cele na ten sezon ?
- Cel jest jeden: utrzymanie w lidze 
okręgowej. Przed nami dwie rundy i dużo 
meczów. Widząc potencjał tej drużyny 
jestem pewien, że w końcu zacznie grać 
taką piłkę, jakiej oczekują wszyscy kibice. 
Potrzeba trochę czasu, cierpliwości 
i wytężonej pracy. Wierzę, że wreszcie 
zaczniemy wygrywać i ostatecznie bez 
problemów zapewnimy sobie utrzymanie 
w lidze. 
Dziękuję i życzę wygranych.

Duże zmiany w Jodle
Piłkarze  GKS Jodła  rozpoczęl i 
sezon 2015/16 w Campeon.pl Lidze 
Okręgowej.  O dużych zmianach 
i  nowym zespo le  rozmawiamy 
z Prezesem Zarządu GKS Jodła - 
Arturem Praskiem.

Patryk Wojdat

Historia

Gzówka – niewielka, urocza rzeczka o długości 
niespełna 16 kilometrów jest na stałe wpisana nie tylko 

w krajobraz, ale i w życie naszej gminy.  To właśnie jej wody 
tworzą zalew „Siczki”, który niegdyś był wielką atrakcją 
regionu radomskiego. 

Gzówka wypływa z Czarnego Lasku w gminie Gózd. Jest ona 
prawym dopływem rzeki Pacynki, do której wpada  w miejscowości 
Antoniówka. Pierwotnie Gzówka płynęła zakolami w pobliżu 
lasu. Do dnia dzisiejszego zachowało się miejscami wysychające 
starorzecze w pobliżu kładki do lasu. Między ulicą Nadrzeczną, 
a rzeczką rozciągały się łąki, a granice między właścicielami 
gruntów wytaczały rosnące dorodne olchy. Ciekawostką jest to, 
że niektórzy właściciele łąk stawiali przy rzeczce łazienki w celu 
intymnego korzystania z radości kąpieli. Wszyscy natomiast mogli 
i mogą nadal pić krystaliczną wodę z bijącego źródełka pod 
jaworem.

Nieopodal w lesie były ułożone deski do niedzielnych 
potańcówek - podobne do tych, które były na ostatnich 
dożynkach gminnych. Być może rytmy nie takie same, ale idea 
i klimat podobny... . Dochód z niektórych był przeznaczany na cel 
charytatywny. 

Jedlnia ponad sto lat temu nosiła nazwę „Osada Mokrzec-
Swoboda”, ze względu na liczne źródełka wzdłuż obecnej ulicy 
Nadrzecznej. W celu osuszenia tych terenów na łąkach wykopano 
liczne sadzawki. Do dnia dzisiejszego pozostały jeszcze dwie po 
drugiej strony ulicy Nadrzecznej. Na sadzawkach pierwsze treningi 

miała sekcja hokejowa LZS Jodła Jedlnia. W latach pięćdziesiątych 
XX wieku przeprowadzono regulację rzeki i nowe koryto odsunięto 
od lasu. Woda była bardzo czysta i choć płytka to w przybrzeżnych 
faszynach żyły dorodne raki. Dwadzieścia lat później, decyzją 
radomskich władz  partyjnych i administracyjnych, postanowiono 
utworzyć zbiornik rekreacyjny dla mieszkańców Radomia. Budowę 
zalewu ukończono 1974 roku. Jedlnia straciła swój dawny, 
spokojny letniskowy charakter, ale stała się atrakcyjnym miejscem 
turystyczno-wypoczynkowym. Woda była czysta. Znajdowały 
się plaże, kąpieliska, wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych. 
Gospodarzem obiektu był Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Niestety nie wybudowano separatorów przy ujściu rzeczki do 
zalewu oraz nie wyłożono folią, co spowodowało, że nigdy 
nie czyszczony z każdym rokiem był co raz mniej  atrakcyjnym 
miejscem do kąpieli. Rada Gminy kadencji 2010 – 2014 na wniosek 
wójta Piotra Leśnowolskiego podjęła uchwałę o przeznaczeniu 
środków na projekt oczyszczenia zalewu. Miejmy nadzieję, że 
projekt zostanie pomyślnie zrealizowany i zalew w Jedlni-Letnisku 
odzyska swój dawny blask i czystą wodę.

Nasza Gzówka

Jerzy Chrzanowski
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RED.

Drużyny grały systemem „każdy 
z każdym”. W sumie odbyło się piętnaście 
spotkań, a każdy zespół rozegrał pięć 
pojedynków. Komplet zwycięstw i I miejsce 
w turnieju zdobył zespół z Sadkowa. 
Kolejne miejsca w turnieju zajęły: II – Rajec 
Poduchowny, III – Jedlnia-Letnisko, IV – 
Groszowice, V – Piotrowice, VI – Cudnów. 
W piętnastu meczach strzelono łącznie 
157 bramek, w tym dwa gole samobójcze. 
Najwięcej  bramek zdobyła drużyna 

Sadkowa (51), zespół z Jedlni-Letniska 
strzelił 33 bramki, a drużyny z Groszowic 
i Rajca Poduchownego zdobyły po 25 goli. 
Najwięcej goli straciła drużyna Piotrowic 
(48) oraz Cudnowa (38), a najmniej zespół z 
Sadkowa (5). Najlepszym strzelcem turnieju 
został Dawid Noga z Sadkowa, strzelec 28 
goli. Drugie miejsce w tej kategorii zdobył 
Piotr Tarnowski z Jedlni-Letniska, strzelec 
15 bramek, a trzecie Maciej Grzywacz 
(Jedln ia-Letn isko)  i  Eryk  Szwaczka 

(Groszowice), obaj strzelili po 11 bramek. 

Wszystkie drużyny uczestniczące 
w turnieju otrzymały puchary, a zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc dodatkowo 
medale i piłki treningowe. Zwycięzca 
klasyfikacji „Najlepszy Strzelec” odebrał 
puchar, a pozostali zawodniczy w tej 
kategorii statuetki. Wszyscy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy. Specjalne 
statuetki  imienne zostały wręczone 
dziewczętom biorącym udział w turnieju. 
Statuetkę oraz dyplom otrzymał również 
najmłodszy zawodnik. Była jeszcze jedna 
klasyfikacja „Najlepsi Kibice”, której 
zwycięzcami zostały Piotrowice, a ich fani 
otrzymali słodycze. 

Organizację turnieju od strony 
medycznej zabezpieczyły panie pielęgniarki 
z SP ZOZ w Jedlni-Letnisku.  Mecze 
sędziowali zawodnicy GKS Jodła Jedlnia-
Letnisko, a nagłośnienie oraz oprawę 
muzyczną zapewnił Zdzisław Kiepiel. 
Nagrody uczestnikom i  zwycięzcom 
wręczał Wójt Gminy Jedlnia Letnisko Piotr 
Leśnowolski.

Sport

Turniej o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w Piłce Nożnej 
dla rocznika 2000 i młodsi 

W skrócie

W dniu 29 sierpnia na Zalewie Sulejowskim 
odbyły się IV Regaty Żeglarskie Diecezji 
Radomskiej imienia księdza Zdzisława 
Domagały. W regatach klasy Omega 
turystyczna wystartowało 16 załóg. 
Zwyciężyła załoga Klubu Żeglarskiego Ikar 
z Jedlni-Letnisko ze sternikiem Miłoszem 
Brzozowskim, w składzie: Katarzyna 
Oleś, Wiktoria Siwiec, Patryk Brzozowski, 
Krzysztof Skiba. 

Zwycięstwo załogi KŻ Ikar 

Pochodząca z Jedlni-Letnisko Aneta Rydz 
z Radomskiego Ludowego Towarzystwa 
Lekkoatletycznego ZTE Radom zdobyła 
brązowy medal w skoku wzwyż podczas 
rozegranych  w l ipcu  w Krakowie 
mistrzostw Polski seniorek w lekkiej 
atletyce. Podopieczna trenera Piotra Gosa 
przeskoczyła poprzeczkę na wysokości 
186 cm, bijąc swój rekord życiowy.

Aneta rywalizowała następnie na 32. 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 
które odbyły się na początku września 
w Białymstoku. Tym razem udało jej 
się pokonać wysokość 175 cm i zdobyć 
srebrny medal. 

Gratulujemy Anecie i  na kolejnych 
zawodach życzymy „złota”. 

Aneta Rydz medalistką mistrzostw Polski

Turniej odbył się na boisku „Orlik” przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Jedlni-Letnisku w terminach: 
18.07.2015, 25.07.2015 i 01.08.2015. 
W rozgrywkach uczestniczyło sześć 
zespołów, reprezentujących sołectwa: 
Cudnów, Groszowice, Jedlnia-Letnisko, 
P iotrowice ,  Rajec  Poduchowny 
i  S a d kó w.  Ł ą c z n i e  d o  u d z i a ł u 
w turnieju zgłoszono siedemdziesięciu 
zawodników, w tym cztery dziewczęta: 
Natalia Jaguś, Oktawia Zawadzka, 
Wiktoria Jaworska (Cudnów) i Martyna 
Prygiel (Piotrowice). Najmłodszym 
zawodnikiem był Piotr Bińkowski 
z Sadkowa (rocznik 2006), który zdobył 
2 bramki. 
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