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Wiedziałem, że łatwo nie będzie

miałość, że nie ze wszystkim mogę 
pomóc w domu, choć się staram. 

Które zadania z tych już zrealizowa-
nych uważa Pan za najważniejsze?

- Oczywiście ul. Nadrzeczna – inwe-
stycja oczekiwana przez mieszkań-
ców od dziesięcioleci, oraz wszystko 
co temu miejscu towarzyszy; plac 
zabaw – pierwszy w gminie oraz 
gastronomia nad zalewem. Za 
kolejny sukces inwestycyjny mogę 
uznać przeprowadzenie procedur 
związanych z budowa pierwszego 
w gminie i jednego z ostatnich 
w kraju – Orlika. Na ten cel pozy-
skałem ponad 800 000 zł środków 
zewnętrznych. Cały koszt inwestycji 
po stronie urzędu gminy zamknie 
się kwotą ok. 170 000 zł.

Czy są też takie, których nie udało 
się zrealizować?

- Myślałem, że sprawniej pójdzie 
z pozyskaniem terenów kolejowych, 
ale sprawy są w toku, a więc nie 
mogę powiedzieć, że nie udało się 
zrealizować. Do tej pory zrobiłem 
dużo więcej niż się spodziewałem po 
roku pracy. Naprawdę  zrobiliśmy 
bardzo wiele, biorąc pod uwagę 
w jakim stanie obejmowałem urząd.

Po budowie ulicy Nadrzecznej 
i placu zabaw podniosły się głosy, 
że gmina zajmuje się teraz tylko 
Jedlnią. A co z pozostałymi sołec-
twami?

- Nieprawda. Zrealizowaliśmy 
ważny etap kanalizacji w Groszowi-
cach z dodatkowymi przyłączami, 
rozpoczęliśmy IV etap kanalizacji, 
pozyskaliśmy środki na salę kompu-
terową w Groszowicach –wkrótce 
będzie czynna, rozpoczynamy 

kolejny etap kanalizacji; Groszo-
wice - Lasowice, opracowujemy 
projekt modernizacji drogi gmin-
nej w Rajcu  Poduchownym tzw. 
Kozaczki, opracowujemy projekty 
na kanalizację w miejscowościach: 
Maryno, Cudnów, Słupica, Gzowice, 
Piotrowice oraz Siczki, Antoniówka, 
Wrzosów, Dawidów jak również 
Rajec Poduchowny (tą miejscowość 
będziemy chcieli włączyć do Rado-
mia) a także ostatni projekt, który 
będzie dotyczył Myśliszewic. Złoży-
liśmy wniosek o środki europejskie 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
(dotyczy całej gminy) Ogrodziliśmy 
obiekt szkolny w Gzowicach i przy-
gotowaliśmy teren pod plac zabaw, 
w tym roku również chcemy zakupić 
ogrodzenie (przynajmniej w części) 
szkoły w Słupicy, przygotowujemy 
spotkanie do rozmów na temat 
remontu ul. Porannej (ul. należy do 
miasta Radomia, ale uczęszczana 
jest głównie przez mieszkańców 
naszej gminy), rozwiązaliśmy pro-
blem komunikacji dla miejscowości 
Słupica, Cudnów i Maryno – od 
1 października wybrane kursy linii J 
będą jeździły do Słupicy, ogłosiliśmy 
konkurs na utworzenie filii ośrodka 
zdrowia w Groszowicach - to tylko 
niektóre ważniejsze tematy jakimi 
zajmuję się obecnie by wkrótce 
mieszkańcom całej gminy żyło się 
lepiej. Należy przypomnieć, że to 
z inicjatywy radnych z Klubu Wspól-
noty został utworzony Fundusz 
Sołecki, z którego środków zostało 
lub zostanie przeprowadzonych 
wiele drobnych, ale potrzebnych 
inwestycji w każdym sołectwie. 
Podobnie też będzie i w przyszłym 
roku.

Wielu mieszkańców ma za złe, że 

latarnie nie święcą się całą noc. 
Skąd taka decyzja i dlaczego nie 
wszystkie lampy w gminie gasną? 
(chociażby te przy stacjach kolejo-
wych i Urzędzie Gminy świecą się 
całą noc).

- Decyzja o wyłączaniu oświetlenia 
o godz. 1 w nocy była wynikiem 
próśb i sugestii kierowanych do 
mnie. Po konsultacji na jednej z sesji, 
wzorem sąsiedniej gminy Pionki 
(tam lampy wyłączane są od dawna 
o godz. 24.00) podjąłem decyzję, 
o wyłączaniu oświetlenia o godz. 
1.00. Oświetlenie przy stacjach kole-
jowych jest oświetleniem kolejowym 
i na nie mamy żadnego wpływu i nie 
ponosimy kosztów energii zużytej 
do tego oświetlenia. Dlaczego nie 
wszystkie lampy gasną? Powód jest 
bardzo prosty. Jeśli znamy zasadę 
budowy oświetlenia to wiemy, 
że budowane jest ono w postaci 
poszczególnych obwodów; dlatego 
np.; do obwodu ul. Nadrzecznej 
są włączone niektóre lampy ulic 
przyległych w tym niestety tak 
krytykowana  ul. Żeromskiego. 
Obwodu takiego rozdzielić się nie 
da ze względu na ogromne koszty 
i uzgodnienia. Natomiast przy Urzę-
dzie Gminy lampy są zapalone ze 
względu na obecność w sąsiedztwie  
straży pożarnej i karetki pogotowia. 
Niewykluczone, że niebawem (na 
okres jesienno – zimowy) powró-
cimy do całonocnego oświetlenia 
ulic redukując liczbę lamp w niektó-
rych miejscach naszej gminy.

Pod koniec wakacji mieliśmy nad 
zalewem przykry incydent. Ktoś 
wylał do wody niebezpieczne 
odpady. Na swoim blogu stwierdził 
pan, że to prowokacja. Nadal Pan 

Z osoby zarządzającej bankiem, stał 
się pan osobą zarządzającą gminą. 
Czy da się w jakiś sposób te stano-
wiska, zadania porównać?

- W pewnym sensie tak, bo obydwa 
stanowiska kierownicze, ale tutaj jest 
inna skala i zakres działania. Gmina 
to 12 – to tysięczny żywy organizm. 
Skupisko ludzi o różnych poglądach, 
potrzebach, problemach. Ludzi, któ-
rzy czekają na duże inwestycje ale 
i oczekują rozwiązywania drobnych 
problemów, z którymi borykają się 
każdego dnia. Jednak doświadczenie 
zdobyte na stanowisku dyrektora 
banku przydaje się.

Czego się pan spodziewał zaczyna-
jąc kierować gminą? Czy pańskie 
przewidywania bardzo rozminęły 
się z rzeczywistością?

- Wiedziałem, że łatwo nie będzie; 
jednak skala patologii i brak profe-
sjonalizmu u moich poprzedników 
w zarządzaniu tak dużą gminą 
przerosły moje przewidywania. 
Patrząc na - moim zdaniem -  nad-
użycia, oceniam całą sytuację pod 
względem karnym, ale i moralnym, 
czy etycznym. Bo jeżeli udziela się 
kilkuset tysięcy nagród to prawnie 
może wszystko jest ok, ale czy jest 
to moralne w sytuacji gdy gmina 
zadłużona jest na ponad 13 milio-
nów złotych i mamy świadomość, że 
pieniądze w samorządzie pochodzą 
tylko i wyłącznie z podatków (w róż-
nej postaci i z różnych szczebli). Ale 
robię swoje mimo, że przeciwnicy 
nie śpią i mówiąc po ludzku doku-
czają. Tylko w tym roku do prokura-
tury wpłynęło kilkanaście różnego 
rodzaju anonimowych donosów 
– oczywiście żadnym z nich pro-
kuratura się nie zajęła, bo nie ma 
podstaw do wszczęcia jakiegokol-
wiek dochodzenia w żadnej sprawie 
opisanej w donosach.

A pańska rodzina? Jak przyjmuje 
fakt, że praca wójta wymaga 
poświęceń, chociażby przez fakt, 
że często trzeba pracować nawet 
w niedziele?

- Bardzo mi pomaga i wspiera. Czę-
sto w niedziele wyjeżdżamy razem 
na uroczystości, tam gdzie moja 
obecność jest wskazana. A muszę 
powiedzieć, że mam bardzo dużo 
zaproszeń na różne uroczystości 
różnych szczebli samorządowych 
– od wojewódzkich po lokalne – 
tym bardziej jest mi miło, że jestem 
zapraszany i staram się być wszędzie 
tam, gdzie czas mi na to pozwala. 
Dzieci mamy już dorosłe, najmłod-
szy syn chodzi do gimnazjum- jest 
samodzielny - więc jest nam trochę 
łatwiej. W żonie mam szcze-
gólne oparcie i jestem jej bardzo 
wdzięczny, za cierpliwość i wyrozu-

tak uważa i co było podstawą do 
takiego osądu?

- Dalej tak uważam, raczej sabotaż. 
Trzeba być mocno zdeterminowa-
nym, by przejechać przynajmniej  
całą Jedlnię – nad zalew i do 40-sto 
hektarowego zbiornika wypu-
ścić kilka tysięcy litrów odpadów 
z ubojni. Gdyby sprawca wypuścił 
te ścieki po drodze obojętnie gdzie, 
wtedy nie byłoby tyle szumu wokół 
tej sprawy i takich skutków tej 
ludzkiej głupoty, dlatego zapewne 
według sprawcy, zalew był naj-
bardziej odpowiednim miejscem. 
Mamy już wyniki badań, które 
potwierdzają, że były to ścieki 
z ubojni. W ramach akcji usuwania 
skutków katastrofy wywieźliśmy 
z zalewu  ponad 80 000 litrów odpa-
dów. W dalszym ciągu czekamy na 
wyniki badania kaczek, które padły 
w zalewie ( ponad 80 sztuk) oraz 
jednego łabędzia. Mam nadzieję, że 
prowadzone przez policję dochodze-
nie przyniesie oczekiwane rezultaty 
i sprawca zostanie ujęty i ukarany. 
W mojej ocenie czynu tego dokonał  
ktoś komu bardzo przeszkadzało to, 
że nad zalewem zaczęło tętnić życie, 
rodziny na spacerze, na rolkach, 
na rowerach. Miałem wiele sygna-
łów, czy wręcz pytań od przeciwni-
ków, np. po co było pompować pie-
niądze na Nadrzeczną, można było 
jeszcze kilka lat poczekać, i temu 
podobne. Sukces Nadrzecznej jest 
ogromną porażką sfrustrowanych 
przeciwników, należało więc odcią-
gnąć ludzi od zalewu pompując do 
niego śmierdzące ścieki z ubojni. 
Jako podatnicy poniesiemy z tego 
tytułu duże, niepotrzebne koszty.

Czytaj dalej na stronie 2

We wrześniu mija 
rok od momentu 

objęcia stanowiska wójta 
przez Piotra Leśnowol-
skiego. Przy tej okazji 
pytamy go o najważniej-
sze sprawy dla gminy 
i jej mieszkańców.
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Ambitny projekt
ścieżki rowerowej

Orlik już w listopadzie

Rozmowa z wójtem gminyTrwa rozbudowa
sieci kanalizacyjnej

Mały koszt 
dla gminy 
Na budowę Orlika wójt pozyskał 
dotację w wysokości około 830 
tysięcy złotych. Rozstrzygnięty 
przetarg opiewa na kwotę ponad 
997 tysięcy złotych, a wiec koszty 
jakie obciążą budżet gminy, to 
około 170 tysięcy złotych.

Obecnie prace trwają w uliczkach okalających ulicę Staroradomską.
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W całej gminie trwają 
prace związane 

z podłączaniem kolej-
nych domów do kanali-
zacji. Dla władz gminy to 
jeden z priorytetów ich 
działania.

W Jedlni-Letniku realizowany 
jest właśnie czwarty etap budowy 
kanalizacji. Sieć powstaje w ulicz-
kach okalających ulicę Starokrakow-
ską, powstała też przepompownia. 
Zakończenie prac w tym etapie 
planowane jest na listopad.

Czwarty etap jest częścią wiel-
kiego i długoterminowego planu, 
który ma na celu skanalizowanie 
całej stolicy gminy. Jego realizacja 
zaczęła się w 2009 roku i składa się 
z ośmiu części - etapów.

Pod koniec sierpnia 
w Urzędzie Gminy 

podpisano umowę na 
wykonanie boisk obok 
szkoły w Jedlni-Letnisku. 
Prace potrwają dwa mie-
siące.

Moje Boisko – Orlik to program 
rządowo-samorządowy, mający na 
celu wybudowanie boisk w każ-
dej gminie do 2012 roku. Hasło 
przewodnie programu: „Zdrowe 
i uśmiechnięte dzieci – Najważniej-
sze!!!”. Do tej pory gmina Jedlnia-
-Letnisko nie korzystała z możliwo-
ści, które stworzył rząd. Na szczęście 
teraz to się zmienia i do końca roku 
ma powstać taki obiekt przy Zespole 
Szkół w Jedlni-Letnisku. Będzie to 

Dokończenie ze strony 1

A jak układa się współpraca z Radą 
Gminy? Wiadomo, że ma pan pełne 
poparcie jej przewodniczącego, ale 
są też radni opozycyjni. Często na 
sesjach dochodziło do nieprzyjem-
nych wymian zdań.

- Nie narzekam. Radni opozycyjni są 
potrzebni – ważne tylko by spierać się 
konstruktywnie. Jeśli zaś ktoś głosuje 
zawsze przeciw tylko dlatego, że jest 
z opozycji, to jest to zmarnowany 
głos mieszkańców na takiego rad-
nego. Przykład: Jeśli radni z komitetu 
„Uczciwi na start” i niektórzy nieza-
leżni,  w poprzedniej i w pierwszym 
roku tej  kadencji zadłużali gminę 
biorąc kredyty, teraz głosują przeciwko 
spłacie zaciągniętych kredytów, to 
świadczy to  o ogromnej nieodpo-
wiedzialności przed bankami oraz  
przed społeczeństwem. Myślę że to się 
zmieni, i wspólnie będziemy rozwią-
zywać poważne problemy związane 
z fatalnym stanem finansów gminy, 
do którego doprowadzili poprzednicy 
– także i część obecnych radnych. Nie 
rozliczamy, ale wszyscy powinniśmy 
mieć tego świadomość. W finansach 
publicznych następuje ciąg zdarzeń 
i nie da się postawić „grubej kreski” 
dlatego tym bardziej oczekuję od 
radnych poprzedniej kadencji zro-
zumienia i współpracy. W tym roku 
mieliśmy do spłaty + obsługa długu 
ok. 4 milionów złotych, w przyszłym 
podobnie. Gmina takich pieniędzy nie 
ma nie jest w stanie udźwignąć takiego 
obciążenia, bo przecież ma wydatki 
bieżące. Dlatego część długu musi być 
spłacana z kredytów zaciągniętych na 
spłatę tych zobowiązań. Innej drogi 
wyjścia z zadłużenia nie ma i radni 
muszą również mieć tego świadomość.

Jakich zmian, inwestycji możemy 
się spodziewać do końca obecnej 
kadencji? Która z nich ma najwyższy 
priorytet?

- Najwyższy priorytet to kanalizacja 
oraz przebudowa ul. Radomskiej 
wraz z odwodnieniem. Ważny jest 
też ośrodek zdrowia w Groszowicach 
oraz modernizacja drogi „Kozaczka”. 
Oczywiście „rozdanie” środków 2007-
2013 dawno się zakończyło. Pozostały 
jakieś resztki, które zdobyliśmy i dalej 
wykorzystujemy, ale głównie czekamy 
na nowe „rozdanie” 2014-2020. W 
tym roku np. z różnych projektów 
dla szkół i przedszkola na różnego 
rodzaju zajęcia pozalekcyjne otrzy-
mamy ponad 500 000 zł. Natomiast 
środki na inwestycje są raczej dawno 
rozdysponowane. Z rozmów z kole-
gami samorządowcami wnioskuję, że 
mamy – niestety – stracone szcze-
gólnie ostatnie cztery lata. Środków 
było bardzo dużo, trzeba było tylko 
po nie sięgnąć.  Przykładem jest nasz 
Orlik. Za cenę podobnego boiska 
w Natolinie można było wybudować 
6 Orlików, a więc dla każdej szkoły. 
To nieprawda, że utrzymanie bardzo 
dużo kosztuje i w związku z tym 
budowa Orlika jest nieopłacalna. Tak 
już jest, że niektóre obszary życia 
społecznego są kosztowne, jednak do 
prawidłowego funkcjonowania życia 
mieszkańców niezbędne. W tym przy-
padku zysk jest mierzony zdrowiem 
czy rozwojem młodego człowieka.

Jakby chciał widzieć pan naszą gminę 
za powiedzmy 10 lat. Co powinno 
do tego czasu być zrobione, jaki 
charakter powinna mieć Jedlnia-Let-
nisko, z czym powinna się kojarzyć 
w Polsce?

- To kawał czasu; można wiele 
dokonać. Trudno wszystko dokładnie 
wymienić, ale na pewno musi być 
ukończona kanalizacja, modernizacja 
oczyszczalni ścieków (wystąpiłem już 
z wnioskiem o środki unijne), lepszy 
stan dróg – konieczna jest - w zasadzie 
wszędzie - budowa chodników dla 
poprawy bezpieczeństwa pieszych. 
Potrzebne są sale gimnastyczne 
w Słupicy i Myśliszewicach oraz 
nowoczesne targowisko w Jedlni-
-Letnisko. Jestem przekonany, że 
powstanie ścieżka pieszorowerowa 
do Radomia. W naszej gminie nie 
ma wielu, dużych, specjalistycznych 
gospodarstw rolnych, wobec czego 
nasza gmina musi - jest poniekąd 
skazana – mieć charakter rekreacyjno-
-turystyczny oraz agroturystyczny. Do 
prowadzenia tego rodzaju działalności 
mamy bardzo dobre warunki. Myślę, 
że nie wszyscy nasi rolnicy, mający 
nieduże, ale pięknie położone gospo-
darstwa rolne, mają tego świadomość. 
Jedlnia, ze względu na położenie 
powinna stać się ważnym ośrodkiem 
wypoczynku dla Mazowsza. Potrzeba 
zatem jeszcze wielu inwestycji nad 
zbiornikiem wodnym, by zatrzy-
mać turystów. Mamy dosyć dobrą 
bazę noclegową ( ok. 200 miejsc), ale 
czasami wolnych miejsc brakuje, co 
świadczy, że odwiedza nas już teraz 
sporo osób. Jedlnia-Letnisko powinna 
się kojarzyć w Polsce z piękną miejsco-
wością na skraju puszczy z czystym, 
zadbanym zbiornikiem wodnym, 
ciekawa infrastrukturą, pięknym dep-
takiem i przede wszystkim z przyja-
znymi mieszkańcami.

Dziękuję za rozmowę

Pomysł powstania ścieżki naro-
dził się w głowach włodarzy naszej 
gminy. Pierwszym krokiem był pro-
jekt, który już powstał i budzi wielkie 
zainteresowanie. Inwestycją udało 
się zainteresować władze Radomia, 
a także Urząd Marszałkowski. Ten 
drugi jest bardzo istotny, gdyż cała 
inwestycja ma być realizowana wła-
śnie przez samorząd województwa.

O ścieżce rozmawiali w sierp-
niu radni miejscy z Radomia. Na 
posiedzeniu komisji byli nim między 
innymi przedstawiciele Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego 
Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Brac-
twa Rowerowego i stowarzyszenia 
Miasta dla Rowerów.

MZDiK oszacował koszt budowy 
ścieżki na 36 milionów złotych. 
Według radomskich urzędników, 
miasto będzie mogło sfinansować 
tylko część ścieżki w granicach Rado-
mia. Resztę pieniędzy będzie musiał 
wyłożyć samorząd województwa 
mazowieckiego.

Na szczęście wielkim entuzja-
stą projektu jest wicemarszałek 
Mazowsza Leszek Ruszczyk. To za 
jego sprawą ścieżka została wpisana 
do strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 roku. Dla 
pochodzącego z naszego regionu 
samorządowca, trasa rowerowa 
Radom – Siczki jest elementem 

Duże nakłady idą także na kana-
lizację w innych sołectwach gminy. 
Zakończona już została kanalizacja 
w Groszowicach, gdzie z możliwo-
ści dodatkowego przyłączenia się 
skorzystało ponad 60 osób. Gmina 
pozyskała też środki unijne na ko-
-lejny etap obejmujący: Groszowice, 
Lasowice – realizacja rozpocznie się 
jeszcze w tym roku.

W przyszłorocznym budżecie 
mają znaleźć się pieniądze na wyko-
nanie dokumentacji na wykonanie 
kanalizacji w pozostałych miejsco-
wościach: Maryno, Cudnów, Słupica, 
Gzowice, Piotrowice, Wrzosów, 
Siczki, Antoniówka, Rajec Podu-
chowny oraz Myśliszewice. Gmina 
złożyła też wniosek na o środki 
unijne na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków. Wartość tej inwestycji to 
ponad 7,5 miliona złotych.

jedno z ostatnich boisk w Polsce 
finansowanych z tego programu.

Koszt całej inwestycji zamknie 
się w kwocie miliona złotych, na 
szczęście 80 procent tej sumy pocho-
dzi z dofinansowań z ministerstwa 
sportu i Urzędu Marszałkowskiego. 
Przetarg wygrała firma Poliuretan 
Max z Wrocławia, która budowę ma 
zakończyć do połowy listopada.

Do tego czasu powstanie kom-
pleks  boisk sportowych, to jest 
boisko piłkarskie z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy oraz boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią 
z poliuretanu. Zaplecze sanitarne, 
które zazwyczaj jest organizowane 
w nowych budynkach, w naszym 
przypadku powstanie w budynku 
szkoły. Pozwoli to zaoszczędzić 
pieniądze, ale przyniesie też inne 
korzyści. Korzystać będą z niego 

mogli także uczniowie ćwiczący 
choćby na sali gimnastycznej. 
W szkole będą też pomieszczenia dla 
instruktora oraz na sprzęt.

Cały kompleks zostanie ogro-
dzony i oświetlony, powstanie na 
nim także monitoring. Co ważne 
będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Zasady korzy-
stania z niego określi szkoła.

większego projektu, który zakłada 
połączenie podobnymi ścieżkami 
Radomia i innych miejscowości 
regionu.

Marian Stani z Urzędu Gminy 
w Jedlni – Letnisku twierdzi, że 
projekt ścieżki nie powinien ograni-
czać się do połączenia tylko Radomia 
z Siczkami i zalewem. – Chcemy aby 
rowerzyści mogli jechać dalej w róż-
nych kierunkach korzystając z walo-
rów naszej gminy – mówi Stani.

Realizacja tej ambitnej inwesty-
cji być może będzie możliwa już 
w 2015 roku. Ma zostać bowiem 
sfinansowana z unijnych pieniędzy 
programowanych na lata 2014 – 2020. 
Teoretycznie więc – przy założeniu 
pełnego poparcia Urzędu Marszał-
kowskiego – może ścieżce rowero-
wej Radom – Siczki uda się załapać 
w pierwszym terminie.

Urząd Gminy w Jedlni-Letni-
sku będzie robił wszystko by już w 
przyszłym roku powstał pierwszy 
fragment drogi rowerowej łączącej 
Wrzosów z Siczkami. - Ścieżka ta jest 
bardzo potrzebna między innymi 
dla bezpieczeństwa mieszkańców 
Siczek, Antoniówki, Wrzosowa, Rajca 
Poduchownego i innych mieszkań-
ców korzystających z tej trasy – mówi 
wójt Jedlni Piotr Leśnowolski.

Ten pomysł władz Jedlni-Letniska stał już jednym 
z głośniejszych w regionie. Ścieżka rowerowa 

z Radomia do Siczek ma kosztować około 36 milionów 
złotych. Ambitne plany mówią, że być może powstanie 
już w 2015 roku.



3

Inwestycje z Funduszu Sołeckiego

Turniej piłkarski o Puchar Wójta 
2012 wygrała drużyna Kindry

W skrócie

Ścieki w zalewie i śmierć kaczek

Do zalewu zostały wpuszczone ścieki. To odpady z ubojni. Zanieczyszczenia zostały szybko usunięte.
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Na przestrzeni dwóch 
dni (19 i 20 sierpnia) 

do zalewu w Jedlni – Let-
nisku od strony wschod-
niej zostały wpuszczone 
odpady z ubojni.

Na miejsce zostały wezwane wozy 
strażackie, policja i pracownicy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Powiadomiono także 
wójta Piotra Leśnowolskiego. Dzięki 
szybkiej reakcji gminnych służb 

zarządzania Kryzysowego i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku 
oraz strażaków z Pionek, większość 
zanieczyszczonej wody udało się usu-
nąć i poddać utylizacji. Teren został 
poddany dezynfekcji. – Wywieziono 
aż cztery beczkowozy tej substancji do 
Lesiowa – mówi Jerzy Chrzanowski, 
przewodniczący Rady Gminy. - Akcja 
trwała od godziny 10 do 19.

Poinformowane zostały organy 
ścigania, a służby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
pobrały próbki celem przeprowadze-
nia analiz substancji wpuszczonej do 

zalewu.
Według wójta Piotra Leśnowol-

skiego zdarzenie to było sabotażem. 
- Trzeba być mocno zdeterminowa-
nym, by przejechać przynajmniej  
całą Jedlnię – nad zalew i do zbior-
nika wypuścić kilka tysięcy litrów 
odpadów z ubojni. Gdyby sprawca 
wypuścił te ścieki po drodze obojętnie 
gdzie, wtedy nie byłoby tyle szumu 
wokół tej sprawy i takich skutków tej 
ludzkiej głupoty, dlatego zapewne 
według sprawcy, zalew był najbardziej 
odpowiednim miejscem – mówi wójt. 
- W mojej ocenie czynu tego dokonał  

Fundusz Sołecki, który powstał 
z inicjatywy radnych z Klubu Wspól-
noty, to strzał w dziesiątkę! Dzięki 
niemu na poziomie każdego sołectwa 
podejmowane są decyzje dotyczące 
najważniejszych spraw dla każdej 
miejscowości.

Rady Sołeckie mają w sumie do 
podziału ponad 287 tysięcy złotych. 
To sami mieszkańcy decydują na co 
je wydać, a zlecenia realizuje Urząd 
Gminy. Z tych pieniędzy w tym roku 
zrealizowano lub są w trakcie realizacji: 
Antoniówka: zakup wiaty przystan-
kowej, remont dwóch przystanków, 
remont drogi.
Cudnów: zakup przepustów, wykona-
nie rowów.
Dawidów: zakup płyt drogowych 
i wykonanie przepustu mostowego.
Aleksandrów: zakup stolarki dla 
Klubu Rolnika.
Groszowice: zakup materiałów na 
budowę pobocza przy drodze do 

W wakacje przy zaangażowaniu 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Rekreacji pod przewodnictwem 
radnego Macieja Frączka przy patro-
nacie wójta Piotra Leśnowoskiego 
odbył się Gminny Turniej Piłki Noż-
nej Sołectw o Puchar Wójta Gminy 
Jedlnia – Letnisko 2012.

Inicjatywa zorganizowania roz-
grywek powstała dużo wcześniej, 
lecz w zmienionej formie od zeszłego 
roku została przeprowadzona po raz 
drugi na boisku wielofunkcyjnym 
w Natolinie.

Rozgrywki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Wzięło w nich 
udział 18 drużyn z gminy, które 
zostały podzielone na trzy grupy 
kwalifikacyjne. W zawodach wzięli 
udział zawodnicy w wieku od 15 do 
około 40 roku życia.

 Rozpoczęcie turnieju nastąpiło 

Groszowic.
Gzowice: budowa ogrodzenia i zago-
spodarowanie działki pod budowę 
ogródka jordanowskiego.
Gzowice Folwark: budowa ogrodze-
nia i zagospodarowanie działki pod 
budowę ogródka jordanowskiego.
Gzowice Kolonia: wytyczenie drogi 
przez geodetę i zakup szlaki na utwar-
dzenie drogi.
Jedlnia-Letnisko: postawienie wiaty 
i zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Kolejowej.
Lasowice: zakup wiaty, montaż spo-
walniaczy na drodze.
Maryno: zakup przepustów i wykopa-
nie rowów.
Myśliszewice: zakup materiałów na 
budowę pobocza przy drodze do Gro-
szowic i wykonanie inwestycji.
Natolin: zakup spowalniaczy.
Piotrowice: montaż przystanków 
z zadaszeniem.
Rajec Poduchowny: zakup rur 

8 lipca. Był to dzień otwarcia roz-
grywek oraz pierwszy rywalizacji 
pomiędzy drużynami. Spotkania były 
rozgrywane na wysokim poziomie, 
mimo że turniej ma z założenia cha-
rakter amatorski.

Po kwalifikacjach, które trwały 
przez pierwsze pięć niedziel, zostały 
wyłonione najlepsze drużyny które 
wzięły udział w ćwierćfinałach oraz 
półfinałach w dniu 12 sierpnia.

W finale, który odbył się dnia 19 
sierpnia, wzięło udział cztery dru-
żyny. Ostateczne wyniki: 1. Kindry,  
2. Myśliszewice, 3. Młodzik Groszo-
wice, 4. Sadków.

W meczu o trzecie miejsce pomię-
dzy Młodzikiem Groszowice a Sadko-
wem decydowały rzuty karne które 
lepiej strzelali zawodnicy z Groszowic.

Każda z drużyn została uhono-
rowana nagrodami rzeczowymi 

odwadniających i wykonanie chod-
nika.
Rajec Szlachecki: zakup tablic infor-
macyjnych, wyciągnięcie zaworów 
wodociągowych w drodze, montaż 
spowalniaczy.
Sadków: montaż spowalniaczy na 
drodze i kupno tablic informacyj-
nych.
Sadków Górki: instalacja wiaty na 
przystanku. 
Siczki: montaż przystanku i tablicy 
ogłoszeń.
Słupica: doposażenie remizy strażac-
kiej pełniącej funkcję Klubu Rolnika.
Wrzosów: zakup hydrantów nad-
ziemnych.

W trakcie planowania są kolejne 
inwestycje z Funduszu Sołeckiego 
w gminie Jedlnia-Letnisko na rok 
2013. Opracowanie listy potrzeb ma 
zakończyć się do końca września tego 
roku. 

w postaci piłek oraz pucharowymi 
statuetkami, sponsorowanymi przez 
wójta gminy. Dodatkowo został 
wytypowany najlepszy bramkarz 
oraz strzelec. Oficjalnego zakoń-
czenia dokonano w dniu finałów 
a wręczenia nagród dokonali: prze-
wodniczący komisji Maciej Frączek, 
członek komisji Krzysztof Karcz oraz 
naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu 
Urzędu Gminy Ewa Świdzikowska.
- Podsumowując rozgrywki cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
nie tylko ze strony zawodników lecz 
również licznej grupy kibiców którzy 
hucznie włączali się w doping biorą-
cych udział w rozgrywkach – mówi 
radny Maciej Frączek. - Dziękuję za 
wsparcie, zaangażowanie i pomoc 
w organizacji turnieju.

ktoś komu bardzo przeszkadzało to, 
że nad zalewem zaczęło tętnić życie, 
rodziny na spacerze, na rolkach, na 
rowerach.

Obecnie trwa ustalanie co było 
powodem wymarcia 80 kaczek ze 
100 żyjących nad zalewem. Martwe 
zwierzęta zostały odkryte kilka dni 
później. Większość kaczek pływała 
przy brzegu w mniejszym zbiorniku. 
Sprawą zajęły się Urząd Gminy, 
Straż Ochrony Zwierząt i Powiatowy 
Lekarz Weterynarii. Prawie wszystkie 
zdechłe zwierzęta wysłano do utyliza-
cji. Dwie martwe kaczki i jedna chora 

trafiły do Warszawy i Puław, gdzie 
miały zostać poddane szczegółowym 
badaniom.

Z powodu śmierci tak dużej ilości 
zwierząt, na całym zalewie wprowa-
dzony został czasowy zakaz połowu 
ryb.

- Mam nadzieję, że prowadzone 
przez policję dochodzenie przynie-
sie oczekiwane rezultaty i sprawca 
zostanie ujęty i ukarany – mówi wójt 
Leśnowolski.

Przebudowa Radomskiej
Urząd Gminy przygotowuje doku-

mentację na remont ulicy Radomskiej 
w Jedlni-Letnisku wraz z jej odwod-
nieniem.

Inwestycja jest bardzo istotna. 
Obecnie nawierzchnia Radomskiej 
pozostawia wiele do życzenia. Duże 
problemy mamy po każdych opadach 
deszczu. Stałym obrazkiem jest wów-

Remont kładki
Urząd Gminy zwrócił się do PKP o 

zgodę na przeprowadzenie remontu 
kładki na Pacynce przy torach.

Ta bardzo istotna z punktu miesz-
kańców Wrzosowa i Jedlni-Letniska 
przeprawa została uszkodzona już 
kilka miesięcy temu. Najprawdo-
podobniej w wyniku przeciążenia 
pękła jedna z belek podtrzymujących 
konstrukcję. Teraz kładka jest prze-
chylona.

czas wypompowywanie wody przez 
strażaków na zakręcie na wysokości 
ulicy Jasnej.

Remont ma to zmienić, zmieni się 
też organizacja ruchu. Na przykład 
na parking pod Urzędem Gminy 
będziemy wjeżdżać od ulicy Chopina. 
Inwestycja ma szansę zostać zrealizo-
-wana w 2013 roku.

Jej remontem powinna się zająć 
PKP, bo to na jej terenie znajduje się 
przeprawa. Problem jednak w tym, że 
spółka kolejowa nie czuje się do tego 
zobowiązania. Stoi na stanowisku, 
że kładka nie jest częścią jej majątku 
trwałego.

Teraz sprawą zajął się Urząd 
Gminy. Urzędnicy już wysłali pismo 
do PKP w sprawie zgody na przepro-
wadzenie remontu na własny rachu-
nek. Rada Gminy natomiast uchwaliła 
na ten cel pieniądze.
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Nad zalewem
Różana Chatka

Klub GKS Jodła
w środku stawki

Jubileusz małżeński

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Strażacy na zawodach w Skaryszewie

Piękne posesje 
naszej gminy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości.

Sebastian Lipka walczy o piłkę podczas meczu z Gracją Tczów. To on strzelił 
jednego z goli dla naszej drużyny w tym spotkaniu.

Pierwsze miejsce posesja Romualda Chmielewskiego.
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Kadra Jodły 
Bramkarze: Adam Cholewa, Krystian Wojciechowski, Maciej Stachowicz. 
Obrońcy: Paweł Gromski, Dawid Kundys, Bartłomiej Machnio, Krzysztof 
Oczkowski, Piotr Szmit, Mateusz Rajchel.

Pomocnicy i napastnicy: Bartłomiej Frączek, Grzegorz Lipka, Sebastian Lipka, 
Michał Marlecki, Kamil Marchewka, Jarosław Osiński, Piotr Piotrowski,  
Dariusz Rysiewski, Marcin Cierzuch, Maksymilian Kiraga, Piotr Górski.

Różana Chatka została otwarta 
21 lipca, jest czynna codziennie od 
12 do 22. W pierwszym miesiącu 
działalności odbyło się już kilka tema-
tycznych weekendów, na przykład 
hiszpańska niedziela podczas której 
serwowano sangrie (hiszpańskie 
wino oraz mini disco dla dzieci i wie-
czory muzyczne.

W menu znajdziemy tradycyjną 
polską kuchnie, coś na szybko - jak 
zapiekanka, włoska pizza i coś lek-
kiego - sałatki. - Mamy też codzienną 
ofertę dania dnia (od poniedziałku do 

Za nami już sześć kolejek rozgrywek 
ligowych Tymex Klasa okręgowa 
w piłkę nożną. Gminny Klub Spor-
towy Jodła Jedlnia-Letnisko jest na 
siódmym miejscu (na 16 drużyn). 
Trener Oczkowski mówi, że takich 
wyników można się było spodziewać. 

Do tej pory nasza drużyna 
zagrała sześć spotkań, z których 
dwa wygrała, dwa zremisowała 
i dwa przegrała. Udany był począ-
tek sezonu, w pierwszym meczu 
Jodła wygrała 2:0 ze Skaryszewianką 
Skaryszew. W drugim spotkaniu 
zmierzyła się już z faworyzowa-
nym Prochem Pionki, z którym po 
trudnym meczu przegrała 5:2. Po 
bezbramkowym remisie z KS Warka, 
przyszła sroga lekcja w Kazanowie, 
gdzie z miejscową Iłżanką Jodła prze-

Uczniowie z całej gminy 3 września 
rozpoczęli kolejny rok szkolny.

Rok 2012/2013 jest wyjątkowy dla 
placówki w Jedlni-Letnisku, która 
od teraz jest Zespołem Szkół. W jego 
skład wchodzą podstawówka oraz 
gimnazjum. Dyrektorem szkoły jest 
Maria Staniszewska, a pomagają 
jej dwie wicedyrektorki. Mariola 
Maciejwska jest odpowiedzialna za 
gimnazjum, podstawówką natomiast 
zajmuje się Elżbieta Sobieraj.

Zespół w Jedlni-Letnisku to 
największa placówka oświatowa 
w gminie. W gimnazjum uczy się 238 
uczniów, natomiast w podstawówce 
479 uczniów. W szkole pracuje 71 
nauczycieli.

W weekend, 1 i 2 września w Skary-
szewie odbyły się zawody strażaków 
OSP oraz Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych na szczeblu powiato-
wym. W tym roku z terenu naszej 
gminy startowały dwie drużyny: 
OSP Jedlnia – Letnisko oraz MDP 
Słupica.

W pierwszy dzień MDP Słupica 
po zaciekłej walce zdobyła dru-
gie miejsce zaraz po MDP Polany 
w gminie Wierzbica. Drugiego dnia 
strażacy z Jedlni – Letniska walczyli 

W czwartek, 30 sierpnia zakoń-
czyła się pierwsza edycja konkursu 
„Nasza Gmina Czysta i Zadbana”. 
Pierwsze miejsce zajął Romuald 
Chmielewski z Jedlni-Letniska.

Z propozycją zorganizowania 
konkursu wystąpiła Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Ochrony Środo-
wiska Rady Gminy a patronat objął 
wójt. Celem było zaangażowanie jak 
najszerszej grupy mieszkańców, do 
zdrowego współzawodnictwa w dba-
łości o wygląd naszego otoczenia oraz 
poprawa estetycznego wizerunku 
naszej gminy.

Zgłoszone do posesje oceniała 
komisja w składzie: Jerzy Chrzanow-
ski - przewodniczący (Rada Gminy), 
Marzena Wiosna-Michałek – zastępca 
przewodniczącego (Rada Gminy), 

W niedzielę, 2 września państwo 
Leokadia i Henryk Kuna, miesz-
kańcy Jedlni-Letniska świętowali  
65 rocznicę pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji, najbliższa rodzina 
zorganizowała jubilatom przyję-
cie w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlni-Letnisku. Należy 

soboty) w atrakcyjnej cenie a także 
specjalność dnia w niedziele – mówi 
Natalia Różańska, szefowa lokalu.

Restauracja ma już swoich 
stałych klientów, stała się miejscem, 
w którym przyjemnie można spędzić 
czas na koniec spaceru po nowym 
deptaku.

Lokal jest kolejnym elementem 
mającym na celu zwiększenia atrak-
cyjności turystycznej naszej gminy. 
Dodajmy, że niedaleko w pobliżu 
plaży działa też wypożyczalnia 
rowerów.

grała 5:0. Tydzień potem nasi piłka-
rze zagrali bardzo dobry mecz z Pilicą 
Nowe Miasto nad Pilicą. Spotkanie 
zakończyło się remisem 3:3. W ostatni 
weekend nasza drużyna spotkała się 
z najsłabszą w tabeli z Gracją Tczów – 
wynik zgodny z planem 3:1.
- Patrząc na dotychczasowe wyniki 
muszę powiedzieć, że wszystko poto-
czyło się zgodnie z tym co można 
było przewidzieć – mówi trener 
Krzysztof Oczkowski. – Przegrali-
śmy z faworytami. Moim zdaniem 
obrona, która była dobra na A Klasę, 
na ligę okręgową okazuje się trochę 
za słaba.

W najbliższą niedzielę Jodła gra na 
stadionie w Kolonce mecz z lide-
rem Oskarem Przysucha. Początek 
godzina 16.

z 16 innymi drużynami z terenu 
powiatu radomskiego. Konkurencje 
wymagały zarówno szybkości jak 
i dokładności od uczestników.

Zawody składały się z dwóch 
konkurencji, z których liczono suma-
ryczny wynik punktowy. Pierwsza – 
sztafeta pożarnicza 7 x 50m – podczas 
której zawodnicy mieli za zadanie 
pokonać przygotowane wcześniej 
przeszkody takie jak rów, ściana czy 
równoważnia przekazując sobie 
nawzajem prądownicę.

Marian Stani (Urząd Gminy), Anna 
Szczepańska (Stowarzyszenie 
Miłośników Jedlni-Letnisko) i Aneta 
Mosionek (Urząd Gminy).
Po wizytacjach komisji dokonano 
oceny i wyłoniono laureatów. 

dodać, że państwo Leokadia i Henryk 
byli strażakami. W jubileuszowych 
obchodach oprócz rodziny wzięli 
udział zaproszeni goście, między 
innymi wójt Piotr Leśnowolski 
z małżonką oraz zastępca kierownika 
Urzędy Stanu Cywilnego Bożenna 
Gąsiorowska z mężem. Wręczyli oni 

szanownym jubilatom kwiaty oraz 
symboliczny prezent, życząc kolej-
nych pięknych wspólnych lat, w jak 
najlepszym zdrowiu.

Jaka jest recepta na długie pożycie 
małżeńskie? Według jubilatów to 
miłość, wzajemne zaufanie i szacunek.

Druga konkurencja to ćwiczenie 
bojowe w trakcie, którego budowane 
były dwie linie gaśnicze od moto-
pompy ustawionej na podeście. Stra-
żacy mieli za zadanie strącić prądami 
wody tarczę i pachołki ustawione 90 
metrów od linii startu. Rywalizacja 
była bardzo wyrównana. A OSP Jedl-
nia-Letnisko zajęła siódme miejsce.

Zwyciężyli druhowie z Dąbrówki 
Podłężnej, drugie miejsce przypadło 
w udziale OSP Skaryszew, a trzecie 
OSP Odechów.

Pierwsze miejsce zajął Romuald 
Chmielewski, drugie ex aequo Beata 
i Jan Gospodarczykowie oraz Barbara 
Przedwojewska, trzecie ex aequo 
Joanna i Tadeusz Gogacz oraz  
Magdalena Więcaszek.

Nareszcie zamiast budki lokal z prawdziwego 
zdarzenia. Pod koniec lipca nad zalewem 

w Jedlni-Letnisku powstała restauracja Różana Chatka.


