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Piłkarska drużyna GKS 
Jodła Jedlnia-Letnisko 

awansowała do ligi okrę-
gowej. Co ważne, zrobiła 
to w pięknym stylu.

Zawodnicy Jodły zagwarantowali 
sobie awans na trzy kolejki przed koń-
cem sezonu wygrywając z Krępianką 
Rzeczniów 9:3. Już po tym meczu 
było wielkie świętowanie. Spotkanie 
rozgrywane było jednak na wyjeździe, 
dlatego prawdziwą fetę zorganizowa-
no po kolejnym meczu, rozgrywanym 
tym razem na Kolonce.
Nasza drużyna wygrała 2:1 z Energią  
II Kozienice i rozpoczął się festiwal 
radości z udziałem piłkarzy, kibiców  
i działaczy Jodły. W ruch poszły szam-
pany, było nawet konfetti. Głównym 
bohaterem wydarzeń stał się prezes 
Artur Prasek. Najpierw stracił pocięty 
nożyczkami krawat, potem koszulę 
rozerwaną na strzępy, a na koniec spło-
nął jego kapelusz. Wszystko to było 
elementem tradycji, którą zapoczątko-
wano po awansie Jodły do A Klasy.

Od kryzysu  
po sukces
Jodła jeszcze jesienią przeżywała 
prawdziwy kryzys. Drużyna nie 
miała gdzie grać, brakowało sprzętu. 
Frekwencja na treningach była fatal-
na. Także wyniki były złe. Po porażce 
6:1 z Gryfem Policzna przyszedł 
nowy trener Krzysztof Oczkowski. 
Trzy kolejki potem pojawiły się 
pierwsze zwycięstwa, gra układała 
się coraz lepiej. Po dwóch dotkliwych 
przegranych z Radomiakiem i Iskrą 
Gózd nastąpiło przełamanie i zespół 
rozpoczął serię meczów bez porażki.
Nim drużyna zaczęła przygotowania 
do wiosny, doszło do prawdziwej  
rewolucji we władzach klubu. 
Pojawił się nowy zarząd z Arturem 
Praskiem na czele. Świeżo upieczony 
prezes okazał się być sprawnym  
organizatorem. W ciągu kilku  
tygodni w klubie pojawili się spon-
sorzy, wójt gminy Piotr Leśnowolski 
zadeklarował pełne wsparcie. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać, 
piłkarze dostali nowy sprzęt, stadion 
w Kolonce został dopuszczony do 
rozgrywek.
Historycznym wydarzeniem była 
zamiana nazwy. Jodła z Ludowego 
Klubu Sportowego stała się Gmin-
nym Klubem Sportowym. Na wal-
nym zgromadzeniu członków klubu 
nie było takich, którzy by protesto-
wali. Nowa nazwa i jednocześnie 
statut zostały przyjęte jednogłośnie.
Podczas tego historycznego zgroma-
dzenia wystąpił też trener Oczkow-
ski, który zapowiadał awans do ligi 
okręgowej. Wówczas niewiele osób 
wierzyło, że tego dokona.  
Dwa tygodnie później ruszyły roz-
grywki. Piłkarze wybiegli na boisko 
i wygrali pierwszy mecz, później 
przyszły kolejne zwycięstwa, aż do 
tego historycznego już z Krępianką 
Rzczniów.

Pięć przyczyn
Co w przypadku Jodły sprawiło, że 
drużyna awansowała w takim stylu. 
Przyczyn jest przynajmniej pięć.
1. Zawodnicy. Trener Krzysztof 

Oczkowski powtarza przy każdej 
okazji, że zawodnicy Jodły 

potrafią grać w piłkę. Trzeba 
tylko stworzyć im warunki. Pod 
jego wodzą piłkarze wykrzesali 
z siebie maksimum możliwości, 
przewyższając każdego prze-
ciwnika o klasę. Ambicja, wola 
walki, taktyka i gra do 90 minuty 
sprawiła, że nie nikt nie był w 
stanie ich pokonać.

2. Trener. Krzysztof Oczkowski 
potrafił tak ułożyć drużynę, że ta 
stała się maszyną do wygrywa-
nia. Wiedział jak rozmawiać z za-
wodnikami, jak ich zmotywować 
do walki, jak ustawić na boisku, 
kiedy przeprowadzić zmianę. 
Jednym słowem, to Krzysztof 
Oczkowski odmienił Jodłę.

3. Nowy zarząd. Bez dwóch zdań, 
duet Artur Prasek i Dariusz Sowa 
wyprowadzili klub na prostą  
i dali mu świeżość i optymizm. 
Okazali się doskonałym me-
nedżerami, którzy zapewnili 
zawodnikom doskonałe warunki 
do przygotowań i gry.

4. Wsparcie władz gminy. Prezes 
Prasek nazywa wójta Piotra 
Leśnowolskiego kapitanem 
całej drużyny. I nie ma w tym 
przesady. Wójt od początku się 
zaangażował w sprawy Jodły, 
był otwarty na pomysły i robił 
co mógł by wesprzeć klub. A to, 
że jest wielkim kibicem Jodły 
udowodniał też będąc niemal  
na każdym jej spotkaniu.

5. Kibice. „Dla kogo gracie, jak  
wy kibiców nie macie” – śpiewali 
fani Jodły podczas spotkania  
z Iskrą Gózd. Nasza drużyna  
kibiców ma i to wielu. Potwier-
dza to frekwencja na meczach, 
nawet tych wyjazdowych.  
W tym sezonie padały kolejne 
rekordy na stadionie w Kolonce – 
liczone od 500 do 600 kibiców.  
Wśród nich było wielu radnych 
gminnych z przewodniczącym 
Jerzym Chrzanowskim na czele.

Historyczny awans Jodły!

Płonie kapelusz prezesa. Na swojej kuli 
trzyma go Paweł Gromski

Prezes Prasek stracił krawat i koszulę. Krawat obcina wójt Piotr Leśnowolski.

Trener Oczkowski poleciał w górę.

Jodła na Strefie 
Kibica 
28 czerwca nad zalewem w Jedlni-
Letnisku stanie Strefa Kibica na 
Euro 2012. W programie będzie 
oglądanie meczu półfinałowego. 
Udało się też wygospodarować 
godzinę na prezentację drużyny 
Jodły. Rozpocznie się ona o 
godzinie 19.20. Sama strefa będzie 
czynna od godziny 23.

O Strefie Kibica czytaj na str. 3

Artur Prasek, prezes Jodły: 
- Jestem dumny, że mogę być szefem tego wspania-
łego zespołu. Spełniło się moje i wszystkich kibiców 
marzenie. Jodła po raz pierwszy w 63-letniej historii 
zagra w lidze okręgowej. Jeśli marzy tylko jeden 
człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeśli zaś 
będziemy marzyć razem, będzie to już początek 
nowej rzeczywistości. Szczególne podziękowanie 
kieruję do kapitana tego całego cudownego teamu 
wójta Piotra Leśnowolskiego, za pomoc i wsparcie 
kierowane w stronę klubu.

Krzysztof Oczkowski, trener Jodły: 
- Odkąd tu przyszedłem o niczym innym nie roz-
mawialiśmy, jak tylko o awansie. A jak to mogło się 
nie udać, skoro mamy takiego wójta, taki zarząd, 
z takim prezesem na czele jak Artur Prasek i taką 
drużynę: zdolną, młodą i przyszłościową. Mamy 
też doskonałych kibiców, którzy nas wspierali 
całym sercem, całą siłą i licznie. Dziękuję wam za 
to i myślę, że ugramy coś więcej.
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Wstęgę do placu zabaw przecinają od lewej: wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk, poseł Radosław Witkowski, radny mazowiecki Andrzej Łuczycki, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu Waldemar Kordziński i wójt Piotr Leśnowolski.

Wielkie zmiany na ulicy Nadrzecznej
W poniedziałek,  

4 czerwca zorgani-
zowano uroczyste otwar-
cie dwóch ważnych inwe-
stycji na ulicy Nadrzecznej 
w Jedlni-Letnisku: ciągu 
pieszo – rowerowego oraz 
placu zabaw dla dzieci.

- Nadrzeczna to inwestycja oczeki-
wana przez ludzi przez kilkadziesiąt 
lat – mówił Piotr Leśnowolski, wójt 
gminy Jedlnia-Letnisko rozpoczy-
nając oficjalne otwarcie obiektów. 
- W naszych zamysłach to dopiero 
początek działań w kierunku posze-
rzenia bazy obiektów turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych. Nasza 
miejscowość i jej okolice mają być 
terenem turystycznym, gdzie przyby-
wają goście z zewnątrz. Oczekują oni 
miejsca, w którym mogą wypocząć  
w sposób aktywny i powinni mieć do 
tego stworzone dogodne warunki – 
powiedział wójt Leśnowolski.

Wstęgi i poświęcenie
W programie imprezy były między 
innymi przemówienia i przecinanie 
wstęg. Dokonali tego goście uroczy-

stości: poseł Radosław Witkowski, 
wicemarszałek Mazowsza Leszek 
Ruszczyk, dyrektor delegatury Urzę-
du Marszałkowskiego w Radomiu 
Waldemar Kordziński i radny mazo-
wiecki Andrzej Łuczycki. Ostatnią 
część wstęgi przeciął wójt.
Plac zabaw i Nadrzeczną poświęcił 
Ks. Kanonik Andrzej Margas.  
Były też występy przedszkolaków  
z Jedlni-Letniska. Mali artyści śpiewa-
li i tańczyli na scenie ustawionej  
na deptaku. 

Spacer
Na koniec oficjalnie przespacerowali 
się nowym deptakiem aż do ulicy 
Żeromskiego, skąd pojechali na obiad. 
Zanim go jednak podano, wszyscy 
zapoznali się z planami ogromnego 
wyzwania, które stawiają przed sobą 
władze gminy: budowy ścieżki rowe-
rowej do samego Radomia. Wstępny 
projekt omówił jego autor.  
W pierwszym etapie powstałby odci-
nek łączący Jedlnię z Wrzosowem.

Ważni goście 
Na uroczystość przybyło 
wielu ważnych gości, m.in.: 
poseł Radosław Witkowski, 
wicemarszałek województwa 
mazowieckiego Leszek Ruszczyk, 
radny Sejmiku Mazowieckiego 
Andrzej Łuczycki, dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Zbigniew Os-
trowski, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Radomia Włodzimierz 
Bojarski, dyrektor radomskiej Del-
egatury Urzędu Marszałkowskiego 
Waldemar Kordziński, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komu-
nikacji Kamil Tkaczyk, przedsta-
wiciel komendanta wojewódzkiego 
policji nadkomisarz Krzysztof 

Bielecki, przedstawiciel firmy Mi-
astoprojekt Dariusz Tkaczyk, prezes 
firmy Comes Marek Sokołowski, 
prezes firmy Brymorex  Cezary 
Brymora, prezes firmy Zyko Dróg 
Zygmunt Kobylarczyk.
W uroczystości wzięli udział także 
radni Gminy Jedlnia – Letnisko: 
przewodniczący Jerzy Chrzanowski, 
wiceprzewodniczący Tadeusz 
Kuropieska, Marzena Wiosna-
Michałek, Mariola Bocheńska, Renata 
Solecka, Robert Borkowski, Krzysztof 
Karcz, Maciej Frączek i Zbigniew 
Spasiński, a także prezes Gminnego 
Klubu Sportowego Jodła Jedlnia-Let-
nisko Artur Prasek oraz mieszkańcy 
gminy.

Nadrzeczna stała się najdłuższym deptakiem w byłym województwie radomskim.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach: Groszo-
wice, Lasowice-Etap II- przyka-
naliki. Zostanie wykonanych 43 
szt. przyłączy – prace są obecnie 
realizowane, termin zakończenia 
do 31.07.2012 r.

2. Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w Jedlni-Letnisku - strona 
południowa Etap IV. Zadanie to 
jest kolejnym z VIII Etapów budo-
wy kanalizacji w Jedlni-Letnisku. 
Zostanie wykonane ok. 2 km sieci 
i 50 przyłączy. Termin zakończe-
nia zadania listopad 2012 r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach: Groszo-
wice, Lasowice Myśliszewice 
- realizacji tego zadania pozwoli 
na wybudowanie  9 km sieci 150 
szt. przyłączy. Planowane rozpo-
częcie 2012 r. Realizacja w latach 
2013 i 2014 .

5. Moje Boisko – Orlik 2012 r. Do 
końca 2012 r. powstanie kom-
pleks boisk sportowych tj. boisko 
piłkarskie z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy oraz boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią 
z poliuretanu wraz z zaple-

Inne inwestycje w naszej gminie
Nadrzeczna stała się inwestycją flagową. Oto wykaz innych obecnie realizo-
wanych prac oraz planowanych.

czem sanitarnym. Zadanie to 
finansowane będzie ze środków 
Ministerstwa Sportu, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz środków 
własnych Urzędu Gminy.

6. Koncepcja przebudowy drogi 
wojewódzkiej 737 z uwzględ-
nieniem ciągów pieszo-rowero-
wych. Dotyczy modernizacji ok. 
6.6 km drogi wojewódzkiej. 

7. W związku z awansem Klu-
bu Sportowego Jodła do Ligi 
Okręgowej planowane są prace 
modernizacyjne na stadionie  
w Kolonce dostosowujące obiekt 
do obowiązujących wymogów. 
Rozważane są możliwości pozy-
skania środków zewnętrznych 
na ten cel. 

8. Przygotowywana jest analiza 
techniczno – ekonomiczna 
możliwości podłączenia systemu 
kanalizacji Jedlni-Letnisko do 
oczyszczalni ścieków w Lesiowie.

9. Modernizacja ul. Radomskiej 
na odcinku od ul. Żwirowej 
do przejazdu kolejowego z 
uwzględnieniem sieci kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia uliczne-
go i przyłączy energetycznych.

W ceromonii otwarcia wzięły udział przedszkolaki z Jedlni-Letniska.
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Strefa Kibica nad zalewem

Stulecie szkoły w Natolinie

Gdzie i kiedy? 
Strefa będzie otwarta przy ulicy 
Nadrzecznej w Jedlni-Letnisku  
w czwartek, 28 czerwca  
w godzinach 15 do 23. 

Jedlnia-Letnisko dołą-
czyła do nielicznej grupy 

miejscowości, w której  
zagości Strefa Kibica.  
Zostanie ona zorganizo-
wana na mecz półfinałowy 
rozegrany 28 czerwca.

Umowę w tej sprawie podpisano  
w piątek, 11 maja. Euro Truck  
z Mobilną Strefą Kibica przyjedzie 
nad zalew w Jedlni – Letnisku na 
jeden dzień. Będzie tam między  
innymi wielki telebim ze sceną, 
ogródki ze stolikami i miejsce do za-
baw. Organizator zadba o nagłośnie-
nie i całe potrzebne wyposażenie.

Skorzystaliśmy
- Po naszej stronie jest zapewnienie 
ochrony, odgrodzenie strefy płotków, 
ustawienie kontenerów na śmiecie, 
toalet i posprzątanie terenu po impre-
zie – mówi wójt Piotr Leśnowolski.
Koszty organizacji mobilnej  

SONDA ULICZNA
Jak się podoba odnowiona Nadrzeczna?

- Na pewno jest to, czego oczekiwaliśmy od wielu lat. 
W tej chwili możemy spokojnie spacerować. Każdy wie 
gdzie ma jechać rowerem, a gdzie iść. Nawet przy nie-
korzystnej pogodzie można spokojnie wyjść na spacer 
w ciepły deszczyk, nie brodząc w kałuży i błocie. To jest 
najważniejsze. Można zawsze odpoczywać nawet mimo 
złej pogody.

- Jestem bardzo zadowolony z tego porządku jaki tu 
teraz zapanował. Miałbym tylko takie życzenie, żeby nie 
niszczono tego, co zostało zrobione. Nigdy tak nie jest, 
żeby tak zachować jak powstało.

- Dobrze, że zaczęło się coś dziać. Myślę, że dzięki temu 
przyjedzie do nas bardzo dużo osób i Jedlnia zacznie 
po prostu żyć. Dobrym rozwiązaniem jest plac zabaw, 
ciekawym pomysłem byłoby też stworzenie miejsc na 
grilla dla rodzin.

- Takiego gospodarza jak w tej chwili, to nie było. 
Bardzo dobrze się dzieje, to powinno być zrobione 
wcześniej - 20 lat temu. Teraz jest elegancka ulica. Nie 
wolno tu przejeżdżać samochodem, ale jeszcze niektó-
rzy jeżdżą. Dziś wygoniłem kierowcę, który przywiózł 
wędkarzy z innej ulicy. Ja bym proponował, żeby od 
czasu do czasu, policja tu wpadła.

Artur

Henryk

Dorota

Józef

strefy będą dużo niższe niż zwykle. 
Normalnie zaproszenie Euro Trucka 
to koszt około 50 tysięcy złotych, 
jednak samorząd Jedlni – Letnisko 
będzie kosztowało to o wiele mniej. 
– Mamy to szczęście, że zamkniemy 
się w kwocie około siedmiu tysięcy 
złotych – dodaje Piotr Leśnowolski.
Strefa będzie otwarta w godzinach 
15 do 23. W program wydarzeń 
udało się także wpleść prezentację 
naszej drużyny GKS Jodła Jedlnia-
Letnisko. Zawodnicy pojawią się  
o godzinie 19.20.

W całej Polsce
Mobilne Strefy Kibica podróżują po 
całej Polsce, oferując jednodniową, 
plenerową imprezę połączoną  
z oglądaniem na żywo licencjonowa-
nych transmisji piłkarskich rozgry-
wek UEFA EURO 2012, za pośred-
nictwem ekranów diodowych.  
W skład pojedynczej Strefy wchodzi 
ciężarówka o wymiarach 10 x 2,4 m, 
specjalnie wyprodukowana na po-
trzeby projektu, z rozkładaną zada-
szoną sceną, wewnątrz której mieści 

się reżyserka, czyli centrum dowo-
dzenia imprezą, oraz Wygrodzona 
Mobilna Strefa Kibica o wymiarach 
30 x 40 m (strefa wspólnej zabawy 
złożona z obszaru oglądania meczu, 
strefy cateringowej i strefy sponso-
rów projektu – stoiska promocyjne  
i stoisko miasta).
W miejscowości, która zgłosiła akces 
do projektu, Mobilna Strefa gości 
przez jeden dzień. Wejście do Strefy 
będzie bezpłatne. Przygotowano 
bogaty program atrakcji dla każdego 
gościa, od nauki śpiewania piosenek 
kibica, rywalizacji na boisku pneu-
matycznym przez konkursy na naj-
liczniejszą rodzinę kibiców, celność 
strzałów czy szkolenia z „makijażu 
kibiców”, po... okazję zawarcia legal-
nego związku małżeńskiego.

Występy, medale, 
przemówienia  

i kapsuła czasu. Zespół 
Szkół Ogólnokształcą-
cych w Natolinie obcho-
dził piękny jubileusz.
Uroczystości odbyły się w poniedzia-
łek, 21 maja. rozpoczęła je msza  
w kościele w Sadkowie, którą celebro-
wał ksiądz biskup Adam Odzimek. 
Podczas mszy młodzież z gimnazjum 
przystąpiła do sakramentu bierzmo-
wania.
Po mszy uroczystości przeniosły się 
do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła 
się akademia.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor 
szkoły Jolanta Rzeczkowska, która 
podziękowała gościom za przybycie 
i przypomniała historię szkoły. Nie 
mogło zabraknąć i przemówienia 
Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy 
Jedlnia-Letnisko, który życzył szkole 
samych sukcesów.
Szkoła otrzymała wyróżnienie  
w postaci okolicznościowego medalu 
„Pro Masovia” przyznanym przez 
Marszałka Województwa Adama 
Struzika. W imieniu marszałka 
medal wręczyła dyrektorce szkoły, 
Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum 
Wsi Radomskiej.
Miłym akcentem było wmurowanie 
„Kapsuły Czasu”, którą ufundowała  

Uczniowie szkoły przygotowali piękny program artystyczny.

społeczność szkolna. W kapsule 
dyrektor szkoły Jolanta Rzeczkowska 
oraz uczniowie umieścili przesłanie. 
Wedle napisu jaki na istnieje na 
tablicy, zostanie ona otwarta dopiero 
za dwadzieścia lat w 120 rocznice 
istnienia szkoły.

Po części oficjalnej zgromadzeni 
mogli zobaczyć występy artystyczne 
„Dawnych wspomnień czar” przy-
gotowane przez uczniów Zespołu  
Szkół w Natolinie. Na zakończe-
nie wszyscy chętni mogli zwiedzić 
szkołę.

Historia szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Natolinie powstał 100 lat temu, 
kiedy w prywatnym domu Jana 
Krawczyka zamieszkałego w Rajcu, 
powstała trzyoddziałowa szkoła. 
Później przeniosła się do budynku 
w Natolinie. Była przeznaczona 
dla mieszkańców czterech wsi: 
Natolin, Rajec-Wieś, Kolonia Sad-

ków i Polesie. W roku 2006 oddano 
nową siedzibę szkoły, rok później 
utworzono gimnazjum. W roku 
2010 szkoła zyskała sztandar oraz 
patrona - Kornela Makuszyńskie-
go. Obecnie placówka składa się z 
podstawówki i gimnazjum. Podsta-
wówka liczy 11 klas, gimnazjum 4 
klasy. Do szkoły chodzi obecnie 278 
uczniów. Nauczycieli jest 30.

Jeszcze nie koniec 
Budowa ciągu  pieszo-rowerowego, oraz placu zabaw zostały zrealizowane, 
pozostało jeszcze uzupełnienie wyposażenia w obiekty małej architektury  
tj. ławki, kosze, lamy oświetleniowe, osłony na drzewa, stojaki na rowery itp.

Przy Nadrzecznej powstał duży i bezpieczny plac zabaw.
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Wybory w Jedlni-Letnisku na wokandzie

Wyjątkowe święto niezapominajki Honorowy  
Obywatel Gminy

Oskarżonymi w tej sprawie są: były 
wójt Jedlni-Letniska Dariusz R., jego 
zastępczyni Iwona P. oraz Bożena G., 
urzędniczka bezpośrednio zajmująca 
się przyjmowaniem i rozpatrywa-
niem wniosków o wpisanie na listę 
wyborców (ma zarzut niedopełnie-
nia obowiązków). Oskarżycielem 
posiłkowym zaś obecny wójt gminy 
Piotr Leśnowolski.

Chcieli umorzenia
Przed odczytaniem aktu oskarże-
nia, prawnik byłego wójta oraz jego 
zastępczyni wnioskował o umorzenie 
sprawy. Sąd jednak nie przychyli się 
do jego wniosku i proces się rozpoczął.
Dariusz R. i Iwona P. nie przyznali 
się do winy oraz odmówili składania 
wyjaśnień i odpowiadania na pyta-
nia. Sąd odczytał więc wcześniejsze 
zeznania byłego wójta złożone  
w prokuraturze. Wynika z nich, że 
nie zajmował się dopisywaniem 
osób do listy wyborców. Miała się 
tym zajmować urzędniczka, która 
przygotowywała wszystkie doku-
menty, a on (lub jego zastępczyni)  
je tylko podpisywali nie wnikając 
kogo dotyczą. Według niego,  
to ona odpowiada za ewentualne 
nieprawidłowości.

Zeznania
Wyjaśnienia, i to obszerne, złożyła 
za to Bożena G., urzędniczka wska-
zana w zeznaniach byłego wójta. 
Ona także nie przyznała się do winy.  
Z jej wyjaśnień wynika, że przed 
wyborami w 2010 roku liczba osób 
dopisywanych do listy wyborców 
była wyjątkowo duża. Większa niż 
było to w latach poprzednich.
W procederze tym aktywnie uczest-
niczyli zarówno wójt Dariusz R.,  
jak i jego zastępczyni. Jak twierdzi  
kobieta, sami niejednokrotnie przy-
nosili jej wypełnione wnioski lub 
przyprowadzali osoby do wpisania 
na listę wyborców.
- Kiedy miałam wątpliwości, sły-
szałam od wójta, że mam się nie 
martwić, bo to on ponosi za to odpo-
wiedzialność – mówiła kobieta  
i dodała, że wypełniała polecenia,  
bo bała się o pracę.
Największe wątpliwości dotyczyły 
zastępczyni wójta Iwony P.  
– Wszyscy wiedzieli, że ona nie 
mieszka w gminie, tylko w Radomiu 
i codziennie dojeżdża z wójtem 
do pracy – mówiła urzędniczka. – 
Poszłam więc do wójta i powiedzia-
łam mu o swoich wątpliwościach. 
Następnego dnia lub dwa dni po-

tem, pani P. przyszła i zabrała swój 
wniosek. Po kilku dniach jednak 
złożyła go ponownie, powołując się 
na rozmowę z wojewódzkim komi-
sarzem wyborczym, sędzią  
Grzegorzem Wójtowiczem. Stwier-
dziła, że pracuje w Jedlni-Letnisko  
i jest związana z gminą, co uprawnia 
ją do głosowania.
Według urzędniczki najwięcej  
wyborców dopisanych zostało  
w Natolinie i Sadkowie, mieli to być 
między innymi nauczyciele ze szko-
ły w Natolinie, w której dyrektorem 
jest żona byłego wójta.
Podczas rozprawy padło wiele na-
zwisk mieszkańców gminy, urzędni-
ków oraz pracowników na przykład 
szkół, którzy mieli uczestniczyć  
w dopisywaniu wyborców.  
Najaktywniejsze było – jak to  
określiła oskarżona – „najbliższe 
otoczenie wójta Dariusza R.”

W lipcu kolejna  
rozprawa
Podczas wyborów w 2010 roku 
opisano do listy wyborców w sumie 
około 100 osób. Co do 36 z nich są 
materiały dowodowe wskazujące,  
że mogło to być nieuprawnione. 
Około 30 wniosków miało zostać 
rozpatrzonych na osobiste polecenie 
wójta Dariusza R. lub jego zastęp-
czyni. Podczas następnej rozprawy 
(6 lipca) ma zostać przesłuchany 
wójt Piotr Leśnowolski.

W środę, 23 maja rozpoczął się proces w sprawie 
nieuprawnionego dopisywania osób do listy 

wyborców w gminie Jedlnia-Letnisko przed wyborami 
w 2010 roku, a co za tym idzie ich sfałszowania.

To była wyjątkowa edycja Święta Polskiej  
Niezapominajki. W niedzielę, 20 maja w Leśnym 

Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku pojawiły 
się tłumy ludzi.
W tym roku organizatorom sprzyjała 
pogoda. Słoneczny dzień sprawił, że 
Ośrodek wypełnił się gośćmi z całe-
go byłego województwa radomskie-
go, a także z innych części Polski. 
Mogli podziwiać występy na scenie, 
a także oglądać stoiska leśników  
i kupić wyjątkowe pamiątki z drewna.
Bohaterem tegorocznego święta 
był Andrzej Zalewski, nieżyjący już 
redaktor Polskiego Radia. To on był 
wielkim propagatorem imprezy,  
a jednocześnie miłośnikiem Puszczy 
Kozienickiej. Leśnicy postanowili 
go uhonorować nadając jego imię 
Leśnemu Ośrodkowi Edukacyjne-
mu. Tablicę pamiątkową odsłoniła 
między innymi żona dziennikarza, 
Bożena Zalewska.
- Mam nadzieję, że święto to pozo-
stanie na zawsze świętem radości – 
mówiła pani Bożena. – Dziękuję  
za pamięć o moim mężu.

- Redaktor Andrzej Zalewski nie 
żyje od roku - przypomniał Tomasz 
Sot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu. – 
My ideę niezapominajki będziemy 
kontynuować w tym duchu, o któ-
rym on mówił. A mówił o niezapo-
minajce, jako pewnej świadomości 
i postawie łączącej ludzi w dobrze 
pojętym uczuciu miłości do tradycji, 
regionu i historii.
Dzień wcześniej Andrzej Zalewski 
został Honorowym Obywatelem 
Gminy Jedlnia-Letnisko, na terenie 
której święto rokrocznie się odbywa. 
Grawerton informujący o nadaniu 
tytułu przekazał żonie pana  
Andrzeja przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Chrzanowski. Na sce-
nie zaprezentowali się młodzi artyści 
z naszej gminy, uczniowie gimna-
zjum z Jedlni-Letniska oraz maluchy 
z przedszkola.

W przeddzień obchodów Dnia Pol-
skiej Niezapominajki Rada Gminy 
Jedlnia - Letnisko jednomyślnie 
nadała pośmiertnie tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Jedlnia 
- Letnisko redaktorowi Andrzejowi 
Zalewskiemu - inicjatorowi Święta.
Andrzej Zalewski urodził się 14 
kwietnia 1924 roku w Warszawie. 
W czasie wojny był zaangażowany  
w działalność konspiracyjną jako 
harcerz ZHP, a później jako żołnierz 
Armii Krajowej. Powstaniec War-
szawski. Z wykształcenia magister 
inżynier rolnik, z zamiłowania 
radiowiec. Od lat 50-tych XX wieku 
w radiu i telewizji tworzył progra-
my o tematyce wiejskiej, rolniczej, 
ekologicznej, leśnej i meteoro-
logicznej. Od 1990 do czerwca 
2011 prowadził audycję Ekoradio, 
nadawane na antenie Programu I 
Polskiego Radia. Inicjator Święta 
Polskiej Niezapominajki, którego 
centralne obchody odbywają się co 
roku w Ośrodku Lasów Państwo-
wych w Jedlni – Letnisku. Był 
członkiem Bractwa Leśnego, za  
popularyzację tematyki leśnej  
został odznaczony w 2003 r.  
Kordelasem Leśnika Polskiego.
Zmarł 21 lipca 2011 roku w War-
szawie. 4 listopada 2011 za wybitne 
zasługi dla Polskiego Radia został 
pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Wydawca: Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko,  tel. 48 384-84-70 do 75, fax 48 384-84-70 wew. 222, e-mail: sekretariat@jedlnia.pl
Skład i druk: Adver Media, www.advermedia.pl

Na imprezie pojawili się też radni gminni: Marzena Wiosna-Michałek  
i wiceprzewodniczący Tadeusz Kuropieska. Obecny był też wójt Piotr Leśnowolski. Tablicę poświęconą mężowi odsłaniała Bożena Zalewska.

Sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy w Radomiu.

Grawerton informujący o nadaniu tytułu przekazał żonie pana Andrzeja 
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski.


