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Kolejne wydanie Głosu Gminy trafia 
do Państwa domów w szczególnym, 
przedświątecznym okresie. Mam nadzieję, 
że  p o  w y t ę żo n e j  p ra c y z w i ą z a n e j  
z przygotowaniem do Świąt Bożego 
Narodzenia, znajdziecie Państwo chwilę 

wytchnienia i sięgniecie po lekturę gazety, która opisując nasze sprawy, 
zyskała uznanie wśród mieszkańców gminy. 

Dla Urzędu ostatnie miesiące, to czas wzmożonej pracy związanej  
z przygotowaniem budżetu na rok 2017, ale także czas realizacji 
ostatnich inwestycji w tym roku. Jest ich wiele w różnych obszarach, co 
bardzo cieszy i przynosi wyraźną poprawę jakości życia nas wszystkich.  
W ostatnim okresie wybudowaliśmy dużo nowego oświetlenia, dróg oraz 
rozpoczęliśmy dwie bardzo ważne inwestycje, które będą ukończone  
w roku przyszłym. Na uwagę zasługuje przebudowa ul. Cmentarnej ze 
zmianą jej funkcji użytkowej. To szczególne miejsce, tak ważne dla nas 
wszystkich, musi wyglądać godnie. Więcej o tej inwestycji na dalszych 
stronach gazety. Ledowe oświetlenie, to dziesiątki lamp zamontowanych 
tam, gdzie do tej pory było ciemno, między innymi ulice: Spacerowa, 
Staroogrodowa, Kościuszki w Jedlni-Letnisko, ulice we Wrzosowie, Siczkach, 
Rajcu Poduchownym i Szlacheckim. Wiele ulic zostaje utwardzanych przez 
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowych. Wykonane zostały 
pierwsze prace przy budowie jadalni ze świetlicą o powierzchni ok. 400 
m.kw. przy ZSO w Jedlni-Letnisko. Następną rozpoczętą inwestycją jest 
budowa targowiska w Jedlni-Letnisko. Ta bardzo ważna z punktu widzenia 
mieszkańców inwestycja jest kolejnym punktem programu wyborczego, 
który skutecznie realizuję wraz z radnymi klubu Razem dla Gminy. Została 
już podpisana umowa z wykonawcą, a prace na placu targowym ruszą 
wczesną wiosną. 

Wiele dobrego działo się nie tylko w inwestycjach, ale także w pozostałych 
obszarach naszego życia. Na szczególne podkreślenie zasługują dwie 
uroczystości jubileuszowe: 50–lecia pożycia małżeńskiego jedenastu 
par z terenu naszej gminy oraz 15-lecia istnienia Gminnego Klubu 
Seniora. Wszystkim jubilatom składam jeszcze raz najserdeczniejsze 
życzenia. Za nami również bardzo ważna uroczystość państwowa, Święto 
Odzyskania Niepodległości. Dzień 11 listopada miał wyjątkową oprawę, 
co przedstawiają relacja i zdjęcia zamieszone w dalszej części tego numeru.

W dalszej części przedstawiamy opinię prawną wykonaną na moje 
zlecenie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych od mieszkańców opłat 
na realizację inwestycji gminnych. Problem, z którym przyjdzie nam się 
teraz zmierzyć, powstał w związku z wykonaniem wadliwej uchwały Rady 
Gminy, podjętej w 2003 roku. To kolejna, kosztowna „niespodzianka” 
pozostawiona po poprzedniej ekipie. Zapewniam Państwa, że do każdej 
sprawy podejdziemy indywidualnie, z największą starannością i rzetelnością,  
a zasady ewentualnych zwrotów zostaną określone na specjalnie zwołanej 
w tym celu sesji Rady Gminy. Przygotujemy także odpowiedni druk wniosku, 
który zostanie udostępniony wraz z zasadami zwrotu pobranych opłat 
na stronie Urzędu Gminy oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. O dalszym 
rozwoju tej ważnej dla nas wszystkich sprawy będziemy informować na 
bieżąco.

W  części „Kultura”  przedstawiamy sylwetkę utalentowanego tenora  
z Jedlni-Letnisko, Alberta Memeti. Wiele ciekawych informacji zawiera 
także część edukacyjna oraz podsumowanie sezonu piłkarskiego 
zamieszczone na stronie sportowej.

Jeszcze raz zachęcam 
do świątecznej lektury Głosu Gminy.

Aktualności

Głos wójta
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Projekt Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
15 listopada 2016 roku Wójt Gminy Jedlnia-
Letn isko P iotr Leśnowolsk i  przedłożył 
Ra d z i e  Gm i ny p ro j e k t  b u d żet u  g m i ny 
Jedlnia-Letnisko na rok 2017 do dalszego 
procedowania. Zgodnie z wymogami projekt 
budżetu został także złożony do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Projekt budżetu na rok 2017 zawiera realne 
do osiągnięcia dochody oraz wydatki na 
p oz i o m i e  z a p ew n i a j ą c y m  b e z p i e c z n e , 
aczkolwiek  oszczędne funkc jonowanie 
jednostek organizacyjnych i zapewniające 
finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć 
i  zadań inwestycyjnych.Bardzo ważnym 

elementem przyszłorocznego budżetu będzie 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, na 
realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych. 
Intensyfikacja działań w tym zakresie, pozwoli 
na realizację dodatkowych zadań, szczególnie 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
i budowy (modernizacji) dróg gminnych.
Projekt budżetu na 2017 rok (podstawowe 
wielkości)
Dochody: 46 016 979,29 zł,
Wydatki : 45 900 219,29 zł, 
w tym majątkowe: 5 697 496,95 zł,
Nadwyżka:      116 760,00 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 
2017 roku: 7 917 571 zł.
Do największych zadań inwestycyjnych 
realizowanych w 2017 roku należą:
• projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- 

Letnisko
• projekt i budowa dróg gminnych,
• rozbudowa ZSO Myśliszewice,
• projekty i budowa oświetlenia,
• projekt i budowa targowiska.
Przyszły rok będzie również czasem realizacji 
inwestycji wskazanych przez mieszkańców  
w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. Plan 
wydatków w projekcie wynosi: 354 349,05 zł
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Mariusz Ruszkowski

Inwestycje

Bezpiecznie i estetycznie przy cmentarzu

Ulica Cmentarna to teraz ciąg pieszo-jezdny  

o szerokości 5 metrów na odcinku o długości prawie 

200 metrów - od ulicy 1000-lecia do urządzonego 

wlotu skrzyżowania z ulicą Radomską . Jest to 

kolejna inwestycja, która upiększa naszą Gminę oraz 

podkreśla charakter miejsca, w którym się znajduje.

Ul ica  Cmentarna w Jedln i -Letnisko zmieni ła  swój  wygląd i  charakter.  Zakończyła  s ię  je j 
przebudowa a po zakończeniu prac stała się ciągiem pieszo-jezdnym z nawierzchnią z kostki,  
z pięknymi dużymi donicami wzdłuż drogi, przy której nie zabrakło koszy na śmieci oraz klombów.

Do tej pory szara, dziurawa z połamanymi płytami 
chodnikowymi, sprawiająca problem kierowcom  w dniu  
1 listopada, ulica Cmentarna, zmieniła się nie do poznania, tworząc 
niezwykle klimatyczny, pięknie wyglądający fragment Jedlni – 
Letnisko.

Co się zmieniło? Praktycznie wszystko. Do tej pory 
nawierzchnia 200 metrowej drogi między ulicą 1000-lecia  
a wlotem skrzyżowania  z ulicą Radomską była asfaltowa a teraz 
jest wyłożona kostką, to pierwsza zmiana. Najważniejsze jest 
jednak to, że przebudowa drogi wymusiła zmianę organizacji 
ruchu. Obecnie na Cmentarnej  mamy ruch jednokierunkowy od 
ulicy Radomskiej w kierunku ulicy 1000 – lecia. Kolejna zmiana 
to taka, że droga jest ciągiem pieszo – jezdnym a przy jej wlocie 
zobaczymy znak ”strefy zamieszkania”, co przypominamy, oznacza, 
iż dopuszczony jest ruch samochodowy, ale pierwszeństwo 
poruszania mają piesi.

Nowo wybudowana ulica Cmentarna tworzy teraz 
integralny fragment rewitalizowanej obecnie tej części Jedlni 
z sąsiedztwem starego, ale bardzo zadbanego i klimatycznego 
cmentarza oraz nowej ulicy Radomskiej.

Nowością są elementy małej architektury, które pojawiły się 
wzdłuż drogi. W donicach i klombach posadzone zostały rośliny 
zimozielone, które przez cały rok będą ozdobą traktu.

Wykonawcą robót na ul. Cmentarnej jest firma ART-BRUK 
z Radomia. Prace kosztowały 146 985,00 zł brutto.

W skrócie
Trwają prace z wykonywaniem dróg 
na terenie Gminy. W trakcie realizacji 
jest budowa ul. Zacisze z łącznikem 
do ul. Piotrowickiej, gdzie powstanie 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
około 700 mb. Roboty drogowe na ulicy 
wykonywane są przez firmę -ZYKO-
DRÓG z Radomia. Ponadto w tym roku 
jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, 
zaplanowane są jeszcze do utwardzenia 

masą bitumiczną ul. Aleksandrowska  
i  u l .  15-grudn ia ,  zaś  podbudowy  
z kruszywa znajdą się na ulicach: 1-Maja, 
Kośc iuszk i ,  Dz ierżona ,  Tartaczna , 
Wojciechowskiego /od kościoła do  
ul. Nadrzecznej/ oraz na ul.Wesołej we 
Wrzosowie.

Od 1 stycznia 2017 roku zmieni się 
odbiorca odpadów z terenu Gminy Jedlnia-

Letnisko . W wyniku przeprowadzonych 
procedur przetargowych na miejsce 
dotychczasowej f i rmy świadczącej 
odbiór odpadów tj. TONSMEIER Wschód  
Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 
Radom wywozem zajmie się konsorcjum 
f i r m :  E ko l a  S p .  z  o . o . ,   R a d o m ,  
E ko - E s t e t y k a  Sp .  J ,  R a d o m  o r a z  
Interbud z Radomia.

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej oraz  

mała architektura w postaci donic stanowią 

e lement y  uspokojen ia  ruchu na  u l icy.

3



Inwestycje

Szkoła w Jedlni-Letnisko będzie miała nową jadalnię!

Mariusz Ruszkowski

Mariusz Ruszkowski

Kolejne ulice z nowym oświetleniem
Koniec roku to okres wytężonych prac inwestycyjnych w każdym 
samorządzie. Walka z czasem oraz pogodą nie przeszkodziła  
w wykonaniu wielu inwestycji z zakresu oświetlenia dróg i placów 
na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Po rozstrzygnięciu postępowań 
przetargowych, oraz po uzyskaniu stosownych pozwoleń  
w miesiącach jesiennych udało się zrealizować kilka obwodów 
oświetleniowych w miejscowości Jedlnia-Letnisko. 

Zrealizowano między innymi oświetlenie ul. Kościuszki o dł. 470 m 
gdzie zamontowano 12  słupów oświetleniowych, ul. Spacerową 
o dł. 450 m z 12 słupami oświetleniowymi, ul. Nową o dł. 110 

mb z 4 słupami oświetleniowymi, ul. Staroogrodową o dł. 755 m 
i 17 słupami oświetleniowymi. Wszystkie zrealizowane obwody 
oświetleniowe zostały wyposażone w nowoczesne oprawy 
oświetleniowe ze źródłami światła typu LED.

Wartość robót wykonanych  przez firmę „ELEKTRO-RAD”  
z Zakrzewa,  wyniosła łącznie ponad 142 000 zł brutto.
Z zaplanowanych w tym roku jest jeszcze do wykonania 
oświetlenie w Rajcu Poduchownym – za składem budowalnym 
– w terminie do 22 grudnia, jak wynika z podpisanej umowy  
z wykonawcą robót oraz oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie.

Sześc iu  oferentów w przetargu n ieograniczonym wyraz i ło  chęć  wykonania  robót  budowlanych do 
realizacji  zadania rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko o jadalnię.   
Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, Zamawiający tj. Gmina Jedlnia-Letnisko uznała ofertę Zakładu 
Usługowo Remontowo-Budowlanego Andrzej Skrok z Radomia.Prace będą kosztować 940625,28 zł. brutto.

Zamierzeniem gminy jest rozbudowa budynku szkoły o jadalnię 
z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części zaplecza 
sali gimnastycznej na zaplecze kuchenne i socjalne. Rozbudowa 
zlokalizowana została pomiędzy zapleczem sali gimnastycznej 
i  łącznikiem, do których przylega,  a skrzydłem szkoły  
w odległości około 9m.  Przedmiotowy budynek jadalni  będzie 
obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem 
jednospadowym ze spadkiem na własną działkę w kierunku 
skrzydła budynku. Jadalnia przylega do zaplecza sali gimnastycznej, 
które w części zostanie zagospodarowane jako zaplecze kuchenne 
i socjalne. 

Po w i e r z c h n i a  z a b u d o w y w y n i e s i e -  4 2 9 , 9 4  m 2 

zaś  powierzchn ia  użytkowa nowo dobudowana  
i zaadoptowana wynosić będzie razem - 475,06 m2, 
Kubatura ogółem części nowobudowanej -1818,00 m3.

W chwili obecnej trwają prace związane z wykonywaniem adaptacji 
pomieszczeń istniejących przy sali gimnastycznej, zalewanie 
fundamentów nowego obiektu oraz wykonywanie przyłączy  
wod-kan i energetycznych.

Z g o d n i e  z  u m o w ą  z a k o ń c z e n i e  i n w e s t y c j i 
z a p l a n o w a n o  n a  k o n i e c  k w i e t n i a  2 0 1 7  r .

Należy dodać, że w okresie wakacji szkoła wzbogaciła się również 
o wymianę parkietu na sali gimnastycznej na powierzchni  
550 m2, odmalowane zostały ściany sali jak również wymieniono 
urządzenia i sprzęt sportowy jak np. bramki aluminiowe z siatkami, 
piłkochwyty, drabinki, ławki.
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Usuwamy azbest
Gmina Jedlnia-Letnisko w 2016r. kontynuuje realizację 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest.  
W ramach zadania w bieżącym roku usunięto 105,27 Mg 
płyt azbestowych. Z dotacji skorzystało piędziesięciu pieciu 
właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. 

Demontaż, transporst i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
była możliwa dzięki dotacji  uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gosporadki Wodnej w Warszawie. 
Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Jedlnia-Letnisko o możliwości składania wniosków 
o usunięcie wyrobów zawierających azbest do tut. Urząd.

Informacja

Demontaż  i  uty l i zac ja  wyrobów 
z a w i e ra j ą c yc h  a z b e s t  z  t e re n u 
Gminy Jedlnia-Letnisko – etap IV 
dofinansowana przez Wojewódzki 
Fu n d u s z  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w formie dotacji, w kwocie 28.801,06 zł

Plac targowy w Jedlni-Letnisko jest znany wszystkim – zarówno 
robiącym tu zakupy mieszkańcom gminy, jak i kupcom. Teren,  
na którym znajduje się plac targowy, do niedawna był w formalnym 
posiadaniu spółki PKP S.A., natomiast nasza gmina była jedynie 
jego użytkownikiem. Z tego powodu nie mogliśmy przeprowadzić 
na tym terenie żadnych prac modernizacyjnych. Wygląd targowiska 
i panujące na nim warunki do handlu pozostawiały wiele do 
życzenia.
W dniu 5 grudnia 2016 r., została podpisana umowa na realizację 
zadania z terminem wykonania do 16 października 2017 roku. 
Wartość inwestycji wynosi 1 438 925,98 zł.

RED.

Budowa targowiska rozpoczęta

Inwestycje

Poniżej przedstawiamy Państwu zamierzenia z planu zagospodarowania przestrzeni targowiska.
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W dniu 10 grudnia 2016r w Domu Formacji i Kultury  
„Przystań” odbyły się Integracyjne Świąteczne Warsztaty 
Rękodzielnicze. 

Uczestnicy warsztatu mieli  możliwość wykonania 
aromatycznej goździkowej pomarańczy, świątecznych ozdób 
oraz kartek. Powstały piękne wytwory, które można było zabrać 
ze sobą, aby zapoczątkować ten cudowny przedświąteczny 

czas w swoich domach. Bez wątpienia najsmakowitszym 
punktem warsztatu było przygotowanie, wypiekanie a następnie 
dekorowanie oraz zajadanie pierniczków i ciasteczek. 

Integracyjne Świąteczne Warsztaty Rękodzielnicze mogły 
odbyć się dzięki zaangażowaniu i współpracy Wójta Pana Piotra 
Leśnowolskiego, który zapewnił zakup materiałów na warsztaty 
oraz dowóz osób niepełnosprawnych.

Wydarzenia

Dla uczestników przygotowane zostały trzy trasy różnej długości – 
1 km, 2 km i 5 km, przy czym najdłuższa prowadziła wokół zalewu, 
a meta każdej z nich była przy kościele. Przed rozpoczęciem biegu 
wszyscy zgromadzeni spotkali się w świątyni, gdzie odmówili 
krótką modlitwę pod przewodnictwem ks. Pawła Górowskiego. 

Następnie Wójt Gminy Piotr Leśnowolski, który ufundował 
pamiątkowe koszulk i  rozdał je  uczestnikom wspólnie  
z ks. proboszczem, po czym zgromadzeni podzielili się na 3 grupy  
(w zależności od długości wybranej trasy biegu) i ruszyli na start. 
Kiedy już ostatni zawodnik dobiegł do mety, wszyscy razem 
przeszli do Domu Formacji, gdzie czekał na nich ciepły posiłek 
zapewniony przez Wójta Piotra Leśnowolskiego oraz nagrody dla 
zwycięzców ufundowane przez ks. proboszcza Andrzeja Margasa. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.

Zwycięzcy biegu:
Trasa 5 km
1. Łukasz Pochylski, 2. Sławomir Tomaszewski, 3. Paweł 
Zając
Wyróżnienie dla najstarszego uczestnika biegu: Kazimierza Surmy

Trasa 2 km
1. Bartłomiej Kudyba, 2. Maciej Grzyb, 3. Michał Knap

Trasa 1 km
1. Małgorzata Rębiś, 2. Kacper Plewiński, 3. Franciszek 
Bronikowski
Wyróżnienie dla najmłodszych uczestniczek biegu: Igi Kopeć, 
Natalii Sętkowskiej

V Bieg dla Papieża w Jedlni-Letnisko
16.10.2016r. już po raz piąty odbył się Bieg dla Papieża w Jedlni-Letnisko, pod hasłem Miłosierny jak Ojciec. Wydarzenie 
organizowane jest przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Parafię pw. św. Józefa w Jedlni-Letnisko. Tym razem w biegu 
wzięło udział około 150  osób.

RED.

Integracyjne warsztaty rękodzielnicze

RED.
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RED.

Jak każdego roku mieszkańcy gminy Jedlnia-
Letnisko uczcili Narodowe Święto Niepodległości. 

To już 98 lat upłynęło, kiedy  11 listopada1918 roku Polska 
po 123latach niewoli stała się samodzielnym państwem. Złączone 
ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót 
zrosły się w jedność. Marzenia Polaków o niepodległości po latach 
walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. Warto 
przypomnieć, że walka ta była długa i uciążliwa, pochłonęła wiele 
ofiar. Najpierw powstania: listopadowe, krakowskie i styczniowe, 
poszukiwanie sojuszników we Francji, Wielkiej  Brytanii. Wreszcie 
próby dogadania się z zaborcami i uzyskania choć częściowej 
autonomii. Powinniśmy więc pamiętać i oddawać hołd tym, którzy 
poświęcili życie dla Ojczyzny.

Uroczystości  rozpoczęły się o godz. 10.00 w kościele 
parafialnym  programem artystycznym zaprezentowanym przez 
uczniów ZSO w Jedlni-Letnisko. Uroczystą mszę święta w intencji 
naszej Ojczyzny celebrował ks. proboszcz Andrzej Margas.  
Po zakończonym nabożeństwie zaproszone  poczty sztandarowe 
wraz z uczestnikami mszy świętej przemaszerowały do ZSO 
w Jedlni-Letnisko, gdzie odbyła się dalsza część obchodów 
poprowadzona przez pana Jerzego Chrzanowskiego.

Pan Wójt  Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski  
w swoim przemówieniu podkreślił, że miejsce obchodów  nie jest 
przypadkowe. Patronem PSP w Jedlni-Letnisko jest Marszałek 
Józef Piłsudski, komendant Legionów Polskich, formacji, która 
stała się zalążkiem przyszłego Wojska Polskiego. Tak więc, jest 
to właściwe miejsce, by przy popiersiu pierwszego Naczelnika 
odrodzonego państwa celebrować  to radosne święto. Gospodarz 
Gminy zaznaczył również to, jak ważne jest podkreślanie swojego 

patriotyzmu oraz przywiązania do barw narodowych, które są 
symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów 
pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Wieniec od 
mieszkańców złożył Wójt Gminy wraz z Sekretarz Gminy 
oraz Przewodniczącą Rady. W następnej kolejności wieńce 
złożyli uczniowie PSP w Jedlni-Letnisko oraz przedstawiciele 
Stowarzyszeń z terenu naszej Gminy. Tegoroczną uroczystość 
uświetniły występy pań z Klubu Seniora, które  odśpiewały  kilka 
patriotycznych pieśni . Gościnnie wystąpiła również lokalna 
artystka Krystyna Kołtun.

Uroczys tośc i  pat r iotyczne  w nasze j  gmin ie  są 
przygotowywane bardzo starannie i  obchodzone bardzo 
uroczyście. Cieszy również  fakt, że z  każdym rokiem widać  coraz 
większe zainteresowanie mieszkańców.

Narodowe Święto Niepodległości w naszej Gminie

Wydarzenia
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13 listopada 2016 roku, w uroczystej oprawie, 
jedenaście par z terenu gminy Jedlnia-Letnisko 
świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli: 
wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski wraz z małżonką, 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Baran, sekretarz 
Gminy Emilia Romanowska, zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Jedlni-Letnisku Jolanta Kupidura, proboszcz parafii 
pw. św. Józefa w Jedlni-Letnisko Andrzej Margas oraz najbliższa 
rodzina. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele 
Parafialnym w Jedlni-Letnisko pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Andrzeja Margasa, który na koniec nabożeństwa udzielił Jubilatom 
specjalnego błogosławieństwa oraz wręczył pamiątkowe krzyże. 
Oficjalna część uroczystości zorganizowana została w lokalu 
„Pod Różami”. Wójt Gminy życzył długich i pogodnych lat  
w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował zebranym 
tak długiego stażu małżeńskiego. Gratulacje i serdeczne życzenia 
dla par  świętujących swój jubileusz, złożyła również w imieniu 
Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Grad - Wiceprzewodnicząca 
Katarzyna Baran.

Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu 
Prezydenta wręczył Wójt Gminy. Pary otrzymały również dyplomy 
gratulacyjne i okolicznościowe upominki. 

Jeden z dostojnych Jubilatów, pan Władysław Sowiński 
w imieniu wszystkich par obchodzących dziś swoje święto, 
serdecznie podziękował Wójtowi Gminy za zorganizowanie 
tej wyjątkowej uroczystości. Po części oficjalnej Jubilaci wraz  
z rodzinami zostali zaproszeni na uroczysty obiad, tort i  lampkę 
szampana.

Jubileusz obchodzili Państwo:
- Halina i Eugeniusz Rusek
- Teresa i Zygmunt Kamińscy
- Krystyna i Stanisław Nowocień
- Izabela i Andrzej Maciejewscy
- Marianna i Władysław Sowińscy
- Bogumiła i Józef Topór
- Alicja i Tadeusz Siczek
- Jadwiga i Tadeusz Machnio
- Zofia i Józef Mital
- Krystyna i Marian Majewscy
- Jadwiga i Feliks Chmura

RED.
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Wydarzenia

24 listopada Gminny Klub Seniora w Jedlni-Letnisko 
świętował Jubileusz 15-lecia swojej działalności. Obchody 
zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Jedlnia-Letnisko 
Piotr Leśnowolski wraz z małżonką, przewodnicząca Rady 
Gminy Jedlnia-Letnisko Bożena Grad, sekretarz Emilia 
Romanowska oraz  proboszcz parafii pw. św. Józefa  
w Jedlni-Letnisko ksiądz Andrzej Margas. 

Wszystkich gości powitała nowo wybrana prezes 
Stowarzyszenia Mariola Bocheńska. Głos zabrał również 
Gospodarz Gminy Piotr Leśnowolski, który złożył życzenia oraz 
gratulacje z okazji obchodzonego Jubileuszu, wręczając pani Prezes 
symboliczny bukiet 15 róż, pamiątkowy dyplom oraz Voucher dla 
wszystkich członków Klubu na wybrane wydarzenie kulturalne. 

Wójt Gminy w swojej wypowiedzi podkreślił fakt, jak istotną rolę 
dla promocji Gminy odgrywa prężna działalność kulturalna Klubu 
Seniora oraz jak ważna jest pozytywna energia i radość z życia, 
którą Seniorzy dzielą się z młodym pokoleniem. 

Wójt wręczył także specjalne podziękowania dla założycielek 
Klubu oraz tych członków, którzy działają w nim od samego 
początku. Przewodnicząca Rady Gminy także życzyła dalszych 
sukcesów oraz wytrwałości w realizacji kolejnych pomysłów. 

Podczas tego wyjątkowego wieczoru swój bogaty program 
artystyczny zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola  
w Jedlni-Letnisko, które zauroczyły widownię swoim poczuciem 
humoru i talentami. 

Nie zabrakło również fantastycznych występów Jubilatów. 
Panie z Gminnego Klubu Seniora wykonały kilka utworów  
a w śpiew włączyła się cała widownia. 
Wystąpiła też grupa taneczna ,,Ale babki’’, która swoją energią 
zachęciła do tańca wszystkich uczestników spotkania. Wspaniałym 
podsumowaniem 15-stu lat istnienia Gminnego Klubu Seniora, 
był wiersz napisany i zaprezentowany przez jedną z Seniorek - 
Małgorzatę Wosztyl. Jeszcze raz gratulujemy naszym Seniorom  
i życzymy kolejnych jubileuszy!

RED.

Jubileusz 15-lecia Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisko

9



RED.

Wydarzenia

Ujawniono kolejny przypadek kłusownictwa
W dniu 17 listopada 2016 r. ok. godz. 13.00  członkowie 
Koła PZW Nr 9 „Źródełko” w Jedlni Letnisko otrzymali 
telefoniczne powiadomienie o rozstawionych sieciach na 
zbiorniku Siczki Górne. 

Sieci rozstawione były tuż pod powierzchnią lustra wody. Tylko 
delikatne falowanie zdradzało ich obecność. Ich początek 
znajdował się na wysokości grobów (historycznego miejsca 
pochówku nad zbiornikiem Siczki). Następnie ciągnęły się  
w kierunku zapory czołowej. Po kolistym nawrocie kierowały się 
następnie do dzikiej plaży.
Natychmiast powiadomiona została Policja w Pionkach oraz Wójt 
Gminy Jedlnia Letnisko. Państwowa Straż Rybacka nie odbierała 

telefonów. Powiadomiono również Komendanta Społecznej Straży 
Rybackiej Powiatu Radomskiego Kol. Grzegorza Kłosa. Wójt Gminy 
oddał do dyspozycji 4 pracowników technicznych oraz samochód.
Wspólnymi siłami, w obecności funkcjonariuszy Policji sieć została 
ściągnięta. Łącznie było to 7 szt. połączonych w całość sieci 
pełnomorskich, których wysokość wynosiła ponad 4 m. Długość 
zestawu sieciowego była równie imponująca i wynosiła ponad 250 
m. Odzyskano ponad 150 kg ryb w tym sumy, ogromne sandacze  
o dł. ok. 1 m., karpie , amury oraz rekordowych rozmiarów tołpygę. 
Ryby były w znakomitej kondycji dlatego też natychmiast wróciły 
z powrotem do wody.
Po zdjęciu Policja zabezpieczyła wszystkie sieci. Prawdopodobnie 
była to najwyższa i najdłuższa ujawniona sieć kłusownicza na 
przestrzeni ostatnich lat.
Szczególne podziękowania kierujemy do Komendanta Policji 
w Pionkach i Oficera Dyżurnego za nadspodziewanie szybką 
reakcję i skierowanie funkcjonariuszy w miejsce zdarzenia oraz 
Wójtowi Gminy Jedlnia Letnisko panu Piotrowi Leśnowolskiemu 
za skierowanie pracowników technicznych i udostępnienie 
samochodu. Poza tym Kolegom z Koła PZW Nr 9 „Źródełko”  
w Jedlni Letnisko oraz nieznanemu z imienia i nazwiska 
wędkarzowi koła PZW Nr 13 Starostwo Powiatowe, który  
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w ściąganiu sieci. 
Opracowano na podstawie informacji i zdjęć uzyskanych od 
członków Koła PZW Nr 9 Źródełko” w Jedlnio Letnisko. 

I Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych  
Gminy Jedlnia–Letnisko „Poznajemy Puszczę Kozienicką”

 17 września spotkała się grupa dobrych 
znajomych. Były to osoby niepełnosprawne 
z terenu naszej Gminy. Przyjechały 
z różnych sołectw: Sadkowa, Rajca 
Poduchownego, Lasowic, Groszowic, 
Myśliszewic, Siczek oraz Jedlni – Letnisko, 
aby wziąć udział w I Integracyjnym Rajdzie 
Osób Niepełnosprawnych Gminy Jedlnia-
Letnisko „Poznajemy Puszczę Kozienicką”.

Dzielnie pokonały trasę dookoła zalewu, 
p rowadzącą  obok  mog i ł z  czasów  
II Wojny Światowej. O historii tych grobów 
opowiedział uczestnikom rajdu Opiekun 
Miejsc Pamięci w Gminie Jedlnia  - Letnisko 
Pan Jerzy Chrzanowski. Wielu uczestników 
rajdu, pomimo tego, że mieszka tak blisko 
tych miejsc, rzadko ma okazje tutaj bywać. 
Tym bardziej cieszy fakt, że przyjęli 

zaproszenie i wzięli udział w rajdzie. Druga 
trasa prowadziła deptakiem w stronę 
mostku na rzece Gzówce. Tam spotkały się 
dwie grupy uczestniczące w rajdzie, skąd 
melex podwoził strudzonych wędrowców 
do gościnnej Stanicy KŻ IKAR. Wspólnie 
rozpalono ognisko, upieczono kiełbaski. 
Wszyscy świetnie się bawili przy muzyce, 
którą zapewnił Pan Zbigniew Kiepiel. 
Zabawy animowali wolontariusze z ZSO  
w Jedlni – Letnisku. Żal się było rozstawać, 
gdyż wszyscy doskonale się bawili, mieli 
możliwość spędzenia razem kilku godzin. 
Mamy nadzieję, że kolejne działania 
zgromadzą jeszcze większą liczbę osób. 
Uczestnicy dziękowali Wójtowi Gminy za 
tworzenie sprzyjających warunków do 
organizacji tego typu spotkań. 
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Zapadł wyrok w sprawie Uchwały Nr XVII/88/2003     
W dniu 29 listopada 2016r. zapadł wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku oddalający skargę kasacyjną 
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy  
w Radomiu z dnia 20 listopada 2014 roku zgodnie z treścią wspomnianej uchwały nr XVII/88/2003 Rady Gminy Jedlnia-
Letnisko, z dnia 5 listopada 2003 roku w przedmiocie realizacji inwestycji gminnych. Poniżej zamieszczamy stanowisko 
prawne, które będzie stanowiło podstawę dla Urzędu Gminy do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach.

Radom, dnia 02 grudnia 2016 roku

Pan Piotr Leśnowolski
Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko

Dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 listopada 2003 roku nr XVII/88/2003 w przedmiocie realizacji 
inwestycji gminnych

W związku z wydaniem w dniu 29 listopada 2016r. przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku oddalającego skargę kasacyjną 
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu 
z dnia 20 listopada 2014 roku, wyjaśniam następująco:

zgodnie z treścią wspomnianej uchwały nr XVII/88/2003 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, z dnia 5 listopada 2003 roku, realizacja 
inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowy i modernizacji dróg oraz oświetlenie ulicznego miała 
odbywać się „(…) z udziałem środków finansowych pochodzących o mieszkańców (…). Jednocześnie, w myśl § 2 cytowanej uchwały, 
Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do „ (…) zawierania umów cywilnoprawnych celem pozyskania środków finansowych od 
mieszkańców (…)”.

Na mocy ww. uchwały w okresie od daty jej podjęcia do daty jej uchylenia przez Radę Gminy tj. do dnia 13 grudnia 2013 roku 
mogła ona stanowić podstawę do zobowiązywania mieszkańców przez Gminę do wpłacania środków finansowych przeznaczanych 
na realizację inwestycji wymienionych w treści uchwały tj. przeznaczanych na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowę  
i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że stwierdzenie nieważności ww. uchwały dokonane na mocy wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu z dnia 20 listopada 2014 roku oraz wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2016r., wywiera skutek ex tunc tj. od początku podjęcia wadliwej uchwały. Oznacza 
to, że te opłaty, do wniesienia których mieszkańcy zostali zobowiązani (w oparciu o uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia  
5 listopada 2003 roku nr XVII/88/2003) przez osoby działające w imieniu Gminy, podlegają zwrotowi na zasadach wynikających  
z przepisów obowiązującego prawa.

Powyższe oznacza, że wniosek każdego mieszkańca, który został zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy ww. opłaty  
i obecnie będzie domagał się jej zwrotu, winien zostać szczegółowo rozpatrzony z uwzględnieniem zasad i warunków statuowanych 
prawem, a to z uwagi na zasady gospodarki finansowej Gminy, regulowane nie tylko ustawą o finansach publicznych, ale także ustawą 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Akty te zobowiązują bowiem wymienione w nich osoby –  
w tym osoby działające w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - do szczegółowej weryfikacji kwot uszczuplających 
stan budżetu. 

Rozpatrując wnioski w przedmiocie zwrotu ww. kwot wpłacanych na rzecz Gminy w latach 2003-2013, Wójt i wyznaczeni 
przez niego do ww. spraw pracownicy Urzędu winni mieć na uwadze okoliczności takie jak: wynikający z przepisów Kodeksu 
Cywilnego okres przedawnienia roszczeń, czy konieczność wykazania przez wnioskodawcę – w sposób możliwy do zweryfikowania 
przez pracownika Urzędu rozpoznającego sprawę – w jakiej wysokości mieszkaniec partycypował w budowie urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, budowie i modernizacji dróg, czy w budowie oświetlenia ulicznego,oraz czy beneficjentem przekazanych przez 
mieszkańca środków pieniężnych była Gmina Jedlnia-Letnisko.

Oceniając zasadność danego wniosku należy również zweryfikować, do wniesienia których mieszkaniec został zobowiązany 
na zasadach opisanych powyżej, nie zostały wydane na tą część inwestycji, którą Gmina finansowała za mieszkańca. 

Do tego rodzaju sytuacji należy zakwalifikować przypadki, w których dany mieszkaniec wyraził wolę podpisania stosownej 
umowy cywilnoprawnej z Gminą na wykonanie przez Gminę tych prac, które leżały po stronie mieszkańca (jak np. wynikające 
z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). W takim przypadku, Gmina – 
realizując budowę przyłącza za mieszkańca zainteresowanego przyłączeniem do sieci wodociągowej – nie realizowała zadania 
własnego, lecz działała jako tzw. inwestor zastępczy, wykonujący usługę, obciążającą na gruncie obowiązujących przepisów prawa 
tego mieszkańca. Do zadań własnych gminy należy bowiem jedynie budowa sieci rozprowadzających(tak art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy 
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym). W przypadku, gdy Gmina realizując daną inwestycję wykonała którykolwiek  
z obowiązków wymienionych przez ustawodawcę w art. 15 ust. 2 ww. ustawy na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem, była 
zobowiązana włożyć na odbiorcę usług – mieszkańca, obowiązek pokrycia kosztów z tym związanych.

Konkludując powyższe należy stwierdzić, że przy rozpatrywaniu wniosków mieszkańców w przedmiocie zwrotu tych kwot na 
realizację inwestycji gminnych, do wniesienia których mieszkańcy mogli być zobowiązywani w latach 2003-2013, osoby wyznaczone 
przez Wójta do rozpoznawania ww. spraw winny decydować o zwrocie wpłat po dokonaniu szczegółowej weryfikacji treści każdego 
wniosku, jego uzasadnienia i załączonych do wniosku dowodów, w sposób uwzględniający indywidualne okoliczności dokonania 
każdej z wpłat, opisane powyżej.

Radca prawny Aneta Guza-Wójtowicz
(-)

Wydarzenia
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Kultura

Jednym z najbardziej znanych i fenomenalnych tenorów, 
znanych na całym świecie, był Jan Kiepura, sympatycznie 
nazywany „chłopakiem z Sosnowca”. Wiele na to wskazuje, 
że jesteśmy świadkami, gdzie światowe sceny niebawem 
podbije kolejny polski tenor – Albert Memeti, który już jako 
młody śpiewak odnosi sukcesy w wielu renomowanych 
konkursach muzycznych. Albert Memeti jest mieszkańcem 
Jedlni-Letniska, absolwentem naszego gimnazjum im. 
Pokolenia Kolumbów.

Albert zachwyca swoim głosem od wielu lat. Pierwsze 
informacje prasowe sięgają 2010 roku, gdzie jako 17-letni 
uczeń Liceum Chałubińskiego koncertował w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego. Pytany wówczas przez Echo Dnia czy nosi włoskie 
nazwisko odpowiedział: 

„- O, nie - uśmiechnął się chłopiec. - Mój tata jest Serbem. Uciekając 
w czasie wojny bałkańskiej trafił do Radomia i tu poznał moją mamę. 
Obecnie mieszkamy w Jedlni Letnisku”.

Osobiście Alberta poznałem w 2013 roku w Radomiu, kiedy 
po uroczystości, gdzie zostałem odznaczony Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, Albert wraz z uczniami gimnazjum  
z Jedlni-Letniska dał koncert pieśni patriotycznych dla 
kombatantów i zaproszonych gości. Oczarowany głosem 
młodego tenora postanowiłem zaprosić Alberta na uroczystości 
organizowane cyklicznie przez Urząd Gminy 1 sierpnia pt. 
„W hołdzie Powstańcom Warszawskim”. W 2014 roku Albert 
wystąpił w Jedlni-Letnisku, podczas tychże uroczystości i swoim 
przepięknym głosem zaśpiewał kilka pieśni powstańczych. 

K a r i e r a  A l b e r t a  n a b i e r a  r o z p ę d u .  U k o ń c z y ł  
z wyróżnieniem studia licencjackie w Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie studiuje  
w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Od lipca 2015 roku związany jest z Akademią 
Operową działającą przy Operze Narodowej w Warszawie.  
Za swoje dokonania artystyczne na scenie operowej otrzymał już 
wyróżnienie i nagrodę specjalną w IV Ogólnopolskim Konkursie 

Wokalnym w Mławie, I nagrodę XVII Międzynarodowego 
Konkursu Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach na 
Słowacji, a w kwietniu 2016 roku został finalistą i otrzymał 
nagrodę specjalną Międzynarodowego Konkursu Wokalnego  
w Deutschlandsbergu/Oper Graz w Austrii. We wrześniu br. Albert 
wystąpił w finale międzynarodowego konkursu „Złote głosy” na 
Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymał aż 4 nagrody 
specjalne: Nagrodę specjalną Europejskiej Fundacji Promocji 
Wokalnej za arię operetkową; Nagrodę specjalna ufundowana 
przez Hannę Pietruską;•Nagrodę specjalną za udział w koncercie 
tenorów oraz kursie wokalnym; Nagrodę specjalną oddziału ZASP 
-Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji 
w Warszawie. 

25 września 2016 roku Albert Memeti wystąpił podczas 
koncertu plenerowego „Czar Operetki i Musicalu” z okazji 
jubileuszu 25-lecia Zakładów Automatyki Kombud. Koncert 
odbył się przed Urzędem Miejskim w Radomiu, zgromadził liczną 
publiczność, w tym liczną reprezentację mieszkańców naszej 
gminy, z wójtem Piotrem Leśnowolskim na czele. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że za moment 
usłyszymy o Albercie ,  jako tenorze występującym na 
najsłynniejszych scenach operowych i operetkowych. Jak Jan 
Kiepura – „Chłopak z Sosnowca”, Albert Memeti podbije serca 
publiczności na całym świecie. Z całego serca życzymy wszelkiej 
pomyślności i trzymamy kciuki za dalszy rozwój jego kariery. 

Albert Memeti  
– „chłopak z Jedlni”…

Jerzy Chrzanowski

Pan Jerzy Chrzanowski przybliżył Twoją sylwetkę. Krótko mówiąc: młody, zdolny, skromny i nasz! Chłopak z Jedlni:)

Dlaczego właśnie Opera?

Zaczęło się od tego, że mając około 10 lat, 
mama zabrała mnie do Opery Narodowej 
na „Carmen” i trudno było się nie zauroczyć 
dziełem, w którym jest aż tyle znanych 
hitów nawet dla kogoś, kto nie miał nigdy 
styczności z operą. Powoli zacząłem więc 
gromadzić nagrania arii, potem całych 
oper i robię to do dziś. Odkąd pamiętam 
zagłębianie się w ten rodzaj  sztuki  
i  odkrywanie go za  każdym razem 
sprawiało mi przyjemność. Nie zmienia to 
faktu, że jak każdy nastolatek słuchałem 
praktycznie każdego rodzaju muzyki.

Nie ukończyłeś szkoły muzycznej. 
Wielu ludzi bez takiego przygotowania 
n a w e t  n i e  p ró b u j e  z d a w a ć  n a 
Akademie Muzyczną. 

Jak więc Tobie udało się dostać za 
pierwszym podejściem?

 C h o d z i ł e m  d o  s z ko ł y m u z yc z n e j  
w Radomiu ale tylko ponad rok, łącząc 
to z zajęciami w l iceum im. Tytusa 
Chałubińskiego. Uznałem, że priorytetem 
jest dla mnie zdanie matury z matematyki 
i geografii, a potem ewentualnie mogę 
spróbować się dostać do Akademii 
Mu z yc z n e j .  Je d n a k  n i e  u k r y wa m , 
przygotowując się samemu do egzaminów 
wstępnych, nie było mi łatwo. Przebieg 
egzaminu był ściśle określony i wiedziałem, 
nad czym muszę pracować, aby uwypuklić 
swoje plusy a ukryć minusy. Musiałem 
przygotować 2 arie operowe i 2 pieśni 
z różnych epok, w tym jedną polskiego 
kompozytora. Następnie czekał mnie 
egzamin z predyspozycji aktorskich,  12



a później najgorszy i najbardziej stresujący 
- egzamin z kształcenia słuchu. Nie ułatwiał 
mi sprawy fakt, gdy zdałem sobie sprawę, 
że większość osób zdających na wydział 
wokalno- aktorski ma za sobą 12 lat 
szkoły muzycznej na danym instrumencie. 
Dostałem się na Akademię Muzyczną im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
i ciężką pracą musiałem nadrobić braki 
i zaległości względem innych, a było ich 
naprawdę dużo.

Wiem, że ostatnio żyjesz bardzo 
intensywnie. Studia, praca, ciągłe 
próby. Nad jaką rolą obecnie pracujesz?

Obecnie przygotowuję partię Alfreda na 
grudniową premierę operetki “Zemsta 
Nietoperza” J. Straussa w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Premierowy spektakl odbędzie 
się 30 grudnia, a kolejne w sylwestra 
i pierwsze dni stycznia. Jest to bardzo 
barwna i komiczna postać wplątana 
nieświadomie w intrygę przez innych 
bohaterów. Niebawem wylatuję także na 
przesłuchanie do Opery w Graz w Austrii, 
gdzie zostałem zaproszony.

Wystąpiłeś niedawno w Radomiu, 
można powiedzieć, że przed swoją 
publ icznością .  Jakie  uczucia  Ci 
towarzyszyły? Czy łatwo się śpiewa 
przed rodziną, znajomymi, kolegami?

Było to dla mnie kolejne ciekawe i bardzo 
miłe doświadczenie. Nie spodziewałem 
się, że przybędzie tak liczna grupa moich 
znajomych. Zawsze w takich sytuacjach 
jest stres, żeby dobrze wypaść przed 
najbliższymi, tym bardziej, że nie zawsze 
mają możliwość zobaczenia mnie na 
scenie. Dlatego jestem bardzo wdzięczny 
za wspaniałą atmosferę podczas koncertu, 
doskonałą organizację i to, że mogłem 

po koncercie wyściskać się z dawno 
niewidzianymi przyjaciółmi.

Wciąż króluje przekonanie, że ludziom 
z małych miejscowości trudniej jest 
zrobić karierę. Tobie już się udało a to 
dopiero początek muzycznej przygody. 
Chciałabym, abyś dał kilka wskazówek 
młodym ludziom, którzy nie wierzą 
w siebie albo zwyczajnie brakuje im 
odwagi, aby walczyć o swoje marzenia.

Wydaje mi się, że niezależnie skąd się 
wywodzimy, to od naszego charakteru  
i samozaparcia zależy, gdzie poniesie nas 
los. Wiadomo, że nie każdy może liczyć 
na równy start, ale warto mieć marzenia  
i małymi krokami mierzyć do celu. Ja 
zawsze mogłem l iczyć na wsparcie 
mojej mamy i dziadków w trudnych 
s p r a w a c h .  Na u c z y l i  m n i e  p r z e d e 
wszystkim asertywności już od małego  
i ta asertywność pomaga mi do dziś w życiu 
zawodowym i prywatnym. Nie raz czyhały 
na mnie pokusy, czy propozycje, którym 
umiałem się oprzeć i przede wszystkim to 
mnie umocniło jako człowieka. Dlatego nie 
warto też poddawać się, gdy coś się nie 
udaje, bo być może ten impuls i porażka 

w późniejszym okresie wpłynie na nas 
pozytywnie i będziemy mogli spojrzeć na to 
z innej, lepszej perspektywy, a waga tamtej 
porażki będzie miała o wiele mniejszy 
status, patrząc na nią przez pryzmat czasu. 
Zdaję sobie również sprawę, że przede mną 
jeszcze wiele niepowodzeń i porażek, które 
tylko pomogą mi w dalszej pracy. Potrzeba 
tylko cierpliwości.

Niedługo Święta Bożego Narodzenia. 
Gdy myślisz o domu rodzinnym,  
o powrocie do Jedlni, co widzisz?

Uwielbiam spędzać Święta w domu. 
Niestety natłok obowiązków w tym roku 
pozwala mi tylko na spędzenie z rodziną 
dwóch pierwszych dni świąt. Nasza 
miejscowość jest na tyle urocza, że zawsze 
chce się do niej wracać z uśmiechem na 
ustach. Praktycznie mamy tutaj wszystko, 
jeśli chodzi o zwiedzanie i spędzanie 
wolnego czasu, bez względu na porę roku. 
Poza tym nie mogę się doczekać, gdy będę 
mieć chwilę wolnego i specjalnie wybiorę 
się na nasze “Mysie Górki”, żeby pozjeżdżać 
na sankach, chociaż w weekend, ale 
wybiorę się na pewno.

Z Albertem Memeti rozmawiała Anna Golińska.

Animator kultury 2016

Animatorem Kultury 2016 w  gminie Jedlnia-Letnisko 
została Radna Gminy Beata Bartkiewicz. Nominowano ją za 
zaangażowanie w promowanie kultury w naszej Gminie oraz 
podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci. Pani Beata jest inicjatorką 
wyjazdów na ,,Poranki teatralne’’ do CAL-u w Pionkach, organizuje 
i prowadzi warsztaty artystyczne, plastyczne i kulinarne dla dzieci. 
Organizuje półkolonie wakacyjne, wyjazdy na basen oraz imprezy 
dla najmłodszych. Pracuje również w redakcji gazety „Głos Gminy” 
Jedlnia-Letnisko’’. Pomaga w organizacji imprez patriotycznych  
i kulturalnych. Statuetkę wręczał wójt gminy Piotr Leśnowolski. 

W uroczystości uczestniczyli także radni: przewodnicząca 
Bożena Grad, Jan Krakowiak, Mieczysław Kaim, Karol Rzeszowski 
oraz sekretarz gminy Emilia Romanowska. Pani Beacie składamy 
gratulacje oraz życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!

RED.

25.11.2016 r. w Pionkach odbyła się VIII edycja Powiatowego Dnia Animatora Kultury. Zgromadzonych przywitali Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach Anna Kostrzewa i Wicestarosta Radomski Leszek Margas. W tegorocznej edycji 
wyróżniono animatorów z trzynastu gmin, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju kultury i twórczości artystycznej 
w swojej gminie.

Premiera opery G. Verdiego- „Makbet” reż. Olivier Fredji

Kultura
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RED.

Edukacja

Otwarcie hali sportowej w Słupicy

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy gminy 
oraz zaproszeni goście. Pierwszym punktem programu była 
Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli  
w Słupicy, koncelebrowana przez księdza Jacka Kucharskiego, 
księdza proboszcza Krzysztofa Cielniaka oraz księdza Marcina 
Chebdowskiego, wychowanka szkoły w Słupicy. Mszę uświetniły 
swoją obecnością delegacje pocztów sztandarowych z terenu 
naszej Gminy. 

W nowo wybudowanym obiekcie Gości powitał wójt gminy 
Piotr Leśnowolski. Przybyli m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki 
Artur Standowicz, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Radomiu Lucyna Wiśniewska, Dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział w Radomiu 
Andrzej Łuczycki, Komendant Komisariatu Policji w Pionkach 
Sławomir Migus, Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad 
wraz z radnymi: Katarzyną Baran, Beatą Bartkiewicz, Janem 
Krakowiakiem, Jerzym Szczęsnym i Mieczysławem Kaimem  
i Piotrem Piasecznym. 

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku głos zabrał 
wójt Piotr Leśnowolski, który w swoim przemówieniu krótko 
przybliżył historię powstania sali gimnastycznej i podziękował 
całej społeczności szkolnej, radnym, sołtysom i mieszkańcom za 

zaangażowanie w przygotowanie otwarcia sali i zorganizowanie 
festynu, który mu towarzyszył.

Wszyscy prelegenci mówili o ważnej roli sportu w życiu 
człowieka, życzyli sukcesów i sięgania po olimpijskie trofea. 
Przekazali też prezenty w postaci sprzętu sportowego. 

Ogromne wrażenie wywarł na wszystkich zgromadzonych 
występ zespołu ,,Fasolki’’, prowadzonego przez panie: Elżbietę 
Molendę i Marię Warchoł. Dzieci zachwycały nie tylko 
poziomem artystycznym wykonania, ale także żywiołowością  
i zaangażowaniem. Podobne wrażenie wywarł występ starszej 
grupy akrobatycznej przygotowany przez panią Małgorzatę 
Fabiszewską. 

Po części oficjalne jdzieci rozpoczęły zabawy z animatorami 
ze studia ,,Pinezka’’, a rodzice, społeczność szkolna i mieszkańcy 
udali się na festyn przygotowany na placu szkolnym. Organizatorzy 
zadbali o gorące dania: grochówkę, bigos, pierogi, słodki i wiejski 
stół, gorące napoje. Dla dzieci przygotowano namiot ozdobiony 
balonami i słodkimi atrakcjami. Można było również pojeździć na 
kucyku ze stajni pani Marleny Fabiszewskiej oraz bryczką pana 
Leszka Wziątka. 

Mieszkańcy bawili się przy muzyce na żywo do późnych 
godzin nocnych pod ogromnym namiotem przygotowanym na 
tę okazję. Był to niezapomniany wieczór dla dzieci, mieszkańców  
i całej społeczności szkoły w Słupicy. 

Społeczność Słupicy długo musiała czekać na taki obiekt, 
w obecnym budynku szkoła funkcjonuje już ponad 42 lata. 
Sala gimnastyczna nie powstałaby bez wielkiej determinacji 
wójta Piotra Leśnowolskiego, który pozyskał na tę inwestycję  
490 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu: Rozwój Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Cała 
wartość inwestycji to 1 949 999,00 złotych. Wójt miał wsparcie 
Rady Gminy, w tym szczególne ze strony radnych: Katarzyny Baran  
z Cudnowa i Beaty Bartkiewicz ze Słupicy.

8 października odbyła się uroczystość poświęcenia 
i otwarcia hali sportowej w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Słupicy. 
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W ostatnich tygodniach października w placówkach 
oświatowych na terenie naszej gminy miały miejsce jedne  
z najważniejszych uroczystości w życiu każdej szkoły, 
mianowicie ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na 
ucznia szkoły. 

Wydarzenie to w każdej placówce odbywało się według  
podobnego scenariusza. Wprowadzono sztandar szkoły, 
odśpiewano hymn państwowy i rozpoczęto ceremonię ślubowania, 
po czym uczniowie przedstawili krótki program artystyczny. 
Od przybyłych gości dzieci otrzymały liczne gratulacje oraz 
prezenty. 
W tym ważnym wydarzeniu brały udział nie tylko dzieci składające 
uroczyste ślubowanie, ale także Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr 
Leśnowolski, pracownicy i uczniowie szkoły oraz rodzice uczniów 
składających ślubowanie. 
Wójt Gminy podziękował za zaproszenie i życzył bohaterom 
spotkania samych sukcesów. 
My również życzymy  nowym uczniom dużo radości z codziennej 
podróży w cudowny świat nauki i osiągania wyznaczonych sobie 
celów!

Edukacja

Kolejna wygrana uczniów ZSO w Myśliszewicach
Uczniowie klasy III gimnazjum w październiku przystąpili do 
konkursu pod hasłem „Energia ze słońcem”. 

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży Województwa 
Mazowieckiego w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa systemu 
energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki 
zdrowotnej” dla których organem tworzącym jest samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
P r z e d m i o t a m i  Ko n k u r s u  b y ł o  w y z n a c z a n i e  p r a c y 
multimedialnej przedstawiającej odnowienie źródła energii,  
a w szczególności energię solarną. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Wpłynęło łącznie ponad 500 prac. Uczennice 
ZSO w Myśliszewicach Natalia Monik i Kinga Piaseczna zostały 
laureatkami konkursu w kategorii wiekowej – prace grupowe.
W dniu 28 listopada 2016 roku w Urzędzie  Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego odbyło się  rozdanie nagród 
zwycięzcom konkursu „  Energia ze słońca”. 
Uczennice naszej szkoły: Natalia Monik i Kinga Piaseczna wraz 
z nauczycielem – Moniką Czyżyk  wzięły udział w uroczystym 
podsumowaniu konkursu w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.

RED.

Pasowanie na ucznia Mikołajkowy poranek   
z teatrem

Grudzień kojarzy się z Mikołajem, prezentami i świąteczną 
atmosferą. Również w naszej gminie nie zapomnieliśmy, że 
jest to czas szczególny. 

4 grudnia mali mieszkańcy Słupicy , Aleksandrowa i  Cudnowa 
uczestniczyli w warsztatach plastycznych w CAL w Pionkach, 
gdzie malowali gipsowe Mikołaje i wykonywali ozdoby na 
choinkę. Potem dzieci obejrzały spektakl teatralny pt.: „Pomocnik   
św. Mikołaja” i otrzymały prezenty ufundowane przez pana Wójta 
Piotra Leśnowolskiego.  W wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci. 
Przejazd zapewnił pan Wójt. Wyjazd zorganizowały radne Beata 
Bartkiewicz i Katarzyna Baran. 
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Udana runda jesienna JODEŁKI

RED.

Piłkarze GKS JODŁA wykonali nakreślony przez Zarząd 
i trenera Tomasza Dziubińskiego plan na rundę jesienną: 
minimum 21 punktów i włączenie się do gry o najwyższą 
stawkę w Lidze Okręgowej. 

W przerwie letniej w zespole JODŁY doszło do kilku 
zmian. Z drużyny odeszli Bartłomiej Sobkowiak,  Kamil Pysiak 
i kontuzjowany Michał Modzelewski. Gracze ci byli bardzo 
mocnymi punktami formacji defensywnej i środka pomocy. Skład 
zespołu uzupełniony został kilkoma nowymi zawodnikami, ale ci 
potrzebują jeszcze czasu i odpowiedniego zgrania, by stanowić  
o sile zespołu. 

Całą rundę jesienną w wykonaniu piłkarzy JODŁY 
należy podsumować krótko: cel osiągnięty, było dobrze, choć 
mogło być lepiej. JODŁA grała nierówno i doskonałe mecze 
przeplatała słabymi występami, po których pozostał niedosyt. 
Na usprawiedliwienie należy przypomnieć, że JODŁA większość 
meczów rozegrała na boisku rywali, gdyż stadion na Kolonce ze 
względu na kapitalny remont, nie jest jeszcze oddany do użytku. 

Podopieczni trenera Tomasza Dziubińskiego zakończyli 
rundę jesienną na siódmym miejscu i biorąc pod uwagę fakt, że 
do ścisłej czołówki tracą tylko pięć punktów, należy ocenić to 
jako dobry wynik. Wiosną będzie na pewno ciekawie i JODŁA ma 
realną szansę powalczyć o czołową pozycję w lidze.

fot. Albert Kaczmarzyk

„Jedlnia Dzieciom” stawia na aktywność
Stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom”, w ramach działalności 
sportowej, stawia przede wszystkim na aktywność fizyczną 
dzieci biorących udział w organizowanychzajęciach. 

W roku 2016 bardzo dużą popularnością cieszyły się 
zajęcia z zakresu piłki nożnej. Wychodząc naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom zarówno dzieci jak i rodziców, wprowadzono 
zmiany w terminarzu treningów oraz w podziale zawodników na 
poszczególne grupy wiekowe. W chwili obecnej w ramach zajęć 
prowadzonych jest 5 grup:

1. GRUPA 2010 i młodsi 
2. GRUPA 2009 i młodsi 
3. GRUPA 2008 i młodsi 
4. GRUPA 2007 
5. GRUPA 2006 

Wszystkie grupy zrzeszają około 100 dzieciaków, które 
prowadzone i szkolone są przez dwóch wykwalifikowanych 
trenerów: Wojciecha Kowalskiegoi Tomasza Dziubińskiego.

W ramach ciągłego rozwoju działalności Stowarzyszenia, 
powstała szkółka piłkarska pod nazwą „Jedlnia Dzieciom”, 
zrzeszająca najmłodszych amatorów piłki nożnej. Drużyna została 
wpisana do Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej  

i w sezonie letnim rozpoczęła rozgrywki pomiędzy innymi klubami 
z regionu radomskiego chłopców z rocznika 2007 i młodszych. 
W sezonie jesiennym dołączyła kolejna drużyna zgłoszona do 
rozgrywek w ROZPN, tym razem w roczniku 2009i młodsi.Mamy 
nadzieję, iż poczynione przez Stowarzyszeniekrokiorganizacyjne, 
przyniosą lepszą efektywność zajęć oraz stabilny rozwój 
poszczególnych grup wiekowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestnictwa 
w organizowanych przez Stowarzyszenie zajęciach.

Stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom”
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