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Orlik w budowie

temu powstało na bazie planów Orlika 
boisko przy szkole w Natolinie, ale 
była to inwestycja wyłącznie gminna 
bez środków zewnętrznych. Koszty 

jakie wówczas poniesiono wystarczy-
łyby na budowę kilku takich obiektów 
budowanych w ramach projektu Moje 
Boisko Orlik.

POD KONTROLĄ
Umowa na realizację z wykonawcą 
inwestycji w Jedlni-Letnisku została 
podpisana w pod koniec sierpnia. 

„Moje Boisko – Orlik” to program 
rządowo-samorządowy, mający na 
celu wybudowanie boisk w każdej 
gminie. Hasło przewodnie programu 
to: „Zdrowe i uśmiechnięte dzieci 
– Najważniejsze!”. W jego ramach 
obiekty są budowane przy wsparciu 
budżetu państwa i Urzędu Marszał-
kowskiego

DUŻE WSPARCIE

Zazwyczaj proporcja kosztów roz-
kłada się równomiernie na trzy pod-
mioty, każdy – gmina, rząd i samorząd 
województwa – ponosi po jednej trze-
ciej kosztów. Co warte podkreślenia, 
w przypadku Jedlni-Letniska stało się 
inaczej. Na budowę Orlika wójt Piotr 
Leśnowolski pozyskał dotację w wyso-
kości około 830 tysięcy złotych. Roz-
strzygnięty przetarg opiewał na kwotę 
ponad 997 tysięcy złotych, a wiec 
koszty jakie obciążą budżet gminy, to 
tylko 170 tysięcy złotych.

Dodać należy, że jest pierwszy tego 
typu obiekt na terenie gminy. Kilka lat 

Prace miały potrwać dwa miesiące. 
Tak się jednak nie stało z przyczyn 
niezależnych od gminy. Wszystko 
przez kłopoty z wykonawcami, co 
jest związane z bardzo dużymi zle-
ceniami i koniecznością oczekiwania 
w kolejce na przykład na położenie 
poliuretanu czy wykonanie ogrodze-
nia.
- Ta, jak i każda inna inwestycja, jest 
pod kontrolą i ściśle monitorowana – 
zapewnia jednak wójt Leśnowolski. - 
Jest finansowana w ogromnej części 
ze środków zewnętrznych. Otrzyma-
liśmy już należną transzę z Urzędu 
Marszałkowskiego. Obecnie doko-
nujemy rozliczeń z Ministerstwem 
Sportu.

Powstaje kompleks  boisk spor-
towych, to jest boisko piłkar-
skie z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy oraz boisko wielofunkcyjne 
z nawierzchnią z poliuretanu. Zaple-
cze sanitarne, które zazwyczaj jest 
organizowane w wolno stojących 
budynkach, w naszym przypadku 
powstanie w szkole. Pozwoli to 
zaoszczędzić pieniądze, ale przynie-
sie też inne korzyści. Korzystać będą 
z niego mogli także uczniowie ćwi-
czący choćby na sali gimnastycznej. 
W szkole będą też pomieszczenia dla 
instruktora oraz na sprzęt sportowy.

Cały kompleks zostanie ogro-
dzony i oświetlony, powstanie na 
nim także monitoring. Co ważne 
będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców gminy.

Jedna z największych 
inwestycji tego roku 

jest już na ukończeniu. 
Pierwszy w gminie Kom-
pleks Orlika przy Zespole 
Szkół w Jedlni-Letnisku 
wkrótce będzie służył 
mieszkańcom.
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Obchody upamiętniające Polskie Państwo Podziemne 

Rocznica odzyskania niepodległości
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Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz 
uczestników pod pomnik przy dworcu 
PKP. Tu harcerze z 7 Jedleńskiej Dru-
żyny Harcerskiej „Watra” zaciągnęli 
wartę, a phm. Radosław Wdowski 
poprowadził Apel Poległych. Głos 
zabrał Wójt Gminy Piotr Leśnowolski, 
który powiedział m.in.: „Zadaniem 
każdego samorządu i obywatela jest 
dbanie o odzyskaną z tak wielkim tru-
dem niepodległość przez codzienną pracę 
na rzecz ojczyzny i drugiego człowieka. 
Dzisiaj zagrożeniem dla Polski nie jest 
utrata suwerenności terytorialnej, ale 
utrata tożsamości narodowej poprzez 

trze Dworca PKP. Następnie z  nasłu-
chu trzeba było napisać komunikat, 
przenieść go do redakcji (siedziba 
OSP) a następnie do powielarni 
(Biuro Rady Gminy). Gotowa „bibuła” 
musiała być rozprowadzona wśród 
mieszkańców, w taki sposób, by nie 
wzbudzić podejrzeń „patroli niemiec-
kich” spacerujących wraz z psem po 
centrum Jedlni. Wejście do każdego z  
lokali konspiracyjnych odbywało się 
po podaniu haseł przewidzianych w  
konspiracji. Na przykład, aby wejść 
do harcówki, należało powiedzieć  
Hasło: „Czy można zakupić tu bilety do 
Dęblina?” Odzew:” Zapraszam. U nas 
jest punkt kasowy”. Ważnym elemen-
tem cywilnej walki podziemnej było 
- „Tajne nauczanie”. Nauka w okre-
sie okupacji, gdy najeźdźcy zamknęli 
większość szkół było warunkiem 
dalszego przetrwania Narodu. 
Rekonstrukcja tajnego nauczania 

Spasiński oraz radny powiatowy 
Paweł Dziewit, a przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Chrzanowski był 
współorganizatorem i jednocześnie 
prowadzącym uroczystości. 

Hołd bohaterom walczącym 
o wolną i niepodległą Polskę oddali 
również sportowcy GKS „Jodła” Jedl-
nia-Letnisko z Prezesem Arturem Pra-
skiem, Członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Jedlni-Letnisko z  Prezes 
Małgorzatą Kalińską oraz przybyli 
goście i mieszkańcy gminy. Następna 
część obchodów miała miejsce w sie-
dzibie Stowarzyszenia Miłośników 
Jedlni-Letnisko, gdzie dr Sebastian 
Piątkowski, historyk z IPN wygłosił 
wykład pt. „Walka Polaków o odzyska-
nie niepodległości w latach 1914-1920.” 
Po wykładzie zebrani wysłuchali kon-
certu fortepianowego pianisty Marcina 
Wieczorka, laureata wielu konkursów 
krajowych i zagranicznych.

4 października 2012 roku w Jedlni-
-Letnisku odbyło się szereg działań 
upamiętniających powstanie i dzia-
łalność Polskiego Państwa Pod-
ziemnego (PPP). Lokalne obchody 
korespondowały z obchodzonym 
27 września państwowym świę-
tem - Dniem Państwa Podziem-
nego. Organizatorami obchodów 
w Jedlni byli: grupa osób kryjąca się 
za kryptonimem „Sztab GROTA”, 
Światowy Związek Żołnierzy AK 
Oddział Radom, przewodniczący 
Rady Gminy Jedlnia – Letnisko Jerzy 
Chrzanowski, Gimnazjum im. Poko-
lenia Kolumbów w Jedlni-Letnisku, 
7 JDH „Watra” Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, a patronat nad 
obchodami objęli Rada i Wójt Gminy 
Jedlnia – Letnisko Piotr Leśnowolski, 
bez wsparcia którego, jak zgodnie 
twierdzą organizatorzy, organizacja 
obchodów w  takiej oprawie byłaby 
trudna do realizacji. 

Założenia programowe Dnia 
Pamięci PPP zostały w pełni zre-
alizowane. Tuż po godzinie 9.00 
uczniowie II i III klas Gimnazjum im. 
Pokolenia Kolumbów zostali zapo-
znani z zasadami gry miejskiej. Grę 
przygotowali harcerze z 7 Jedleńskiej 
Drużyny Harcerskiej „Watra” ZHR 
na czele z drużynowym Radosławem 

wykluczanie z życia społecznego Boga, 
wartości, zasad moralnych oraz tradycji 
narodowych.”

Następnie w obecności pocztów 
sztandarowych: 72 pułku piechoty 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
obwodu Jedlnia, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlni-Letnisku, Publicz-
nego Gimnazjum im. Pokolenia 
Kolumbów oraz Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Piłsudskiego zostały zło-
żone wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze. Wieniec od Mieszkańców Gminy 
Jedlnia-Letnisko złożyli: Wójt Piotr 
Leśnowolski oraz Radni Gminy w asy-
ście Prezesa OSP Jarosława Galbar-
czyka i phm. Radosława Wdowskiego 
z ZHR. W uroczystościach udział 
wzięli między innymi Radni Gminy: 
Katarzyna Baran, Tadeusz Kuropieska, 
Mariola Bocheńska, Marzena Wiosna 
-Michałek, Robert Borkowski, Maciej 
Frączek, Krzysztof Karcz, Zbigniew 

w Jedlni odbywała się w domu prze-
wodniczącego Rady Gminy Jerzego 
Chrzanowskiego, gdzie faktycznie 
w czasie okupacji odbywało się tajne 
nauczanie, a nawet zdawany był 
egzamin maturalny u babci Jerzego 
Chrzanowskiego – Wacławy, przed-
wojennej dyrektorki szkoły im. Marii 
Konopnickiej w Radomiu. W rolę 
nauczycielek w trakcie gry wcie-
liły się panie: Elżbieta Piotrowska 
(nauczycielka języka polskiego z ZSO 
w  Jedlni-Let.) i Grażyna Chrzanow-
ska. Uczniowie mieli napisać m.in. 
dyktando oraz dostali pracę domową 
z historii, którą należało rozwiązać 
przed zakończeniem gry. Oczywiście 
na wypadek rewizji przygotowana 
była odpowiednia „legenda spotka-
nia” – imieniny z ciastkami i cukier-
kami.  Trzecią trasą gry była „Walka 
bieżąca” – mały sabotaż, dywersja.

 Głównym zadaniem było prze-
niesienie części drukarni z jednego, 
zagrożonego „konspiracyjnego lokalu” 
do drugiego, nie wzbudzając podej-
rzeń „patroli niemieckich”. Grupy 
miała również za zadanie wymalo-
wać w centrum miejscowości – na 
słupach ogłoszeniowych (także uni-
kając patroli) znaki Polski Walczą-
cej. Ciekawą trasą była ta związana 
z „Wywiadem” i zbieraniem informa-
cji. Należało w punkcie kontaktowym 
odebrać zadanie wywiadowcze wraz 
z instrukcją postępowania. Następ-
nie zebrać informacje (np. narysować 
konstrukcję mostu na Gzówce) i zdać 
relację w punkcie kontaktowym. 
Odbierał je i  prowadził rozmowę 
uzupełniającą szkic prawdziwy oficer 
polskiego kontrwywiadu. Aby dojść 
do ostatniego punktu należało ode-
brać informację w punktach konspi-
racyjnych. Do gry włączyły się insty-
tucje oraz mieszkańcy Jedlni, którzy 
również uczestniczyli w „konspiracji”, 
udostępniając swoje miejsca pracy, 
jako punkty kontaktowe. Punktami 
kontaktowymi były: Strażnica OSP: 
Hasło: Chciałbym zgłosić pożar na ul. 
Słonecznej Odzew: Już wysłaliśmy 
tam nasz wóz strażacki; Biblioteka: 
Hasło: Czy mógłby mi Pan polecić cie-
kawą książkę? Odzew: Osobiście jestem 
zachwycony „Krzyżakami; Kwiaciarnia 
Pani Mróz na ul. Cmentarnej: Hasło: 
Czy mógłbym kupić białe róże? Odzew: 
Niestety sprzedajemy tylko czerwone; 
Apteka Państwa Łepeckich Hasło: 
Dzień dobry, przyszedłem po lekarstwa 
dla babci Polonii. Odzew: Proszę bar-
dzo, mam nadzieję, że babcia wkrótce 
wyzdrowieje. Warsztat samochodowy 
Pana Golberga na ul. Płużańskiego: 
Hasło: Czy mógłbym przyjechać autem 
do naprawy? Odzew: Dobrze, ale po 
południu, teraz mam dużo pracy; Zakład 
ślusarski Pana Sobola: Hasło: Czy 
potrzebuje pan trochę mąki? Odzew: 
jeśli macie tanio i dużo to chętnie wezmę; 
Sklep „Chemik” Pana Szulca: Hasło: 
Czy można kupić białą farbę olejną ? 
Odzew: Niestety, dziś sprzedałem ostat-
nią puszkę. Budynek ośrodka duszpa-
sterskiego: Hasło: Czy zastałem księdza 

Proboszcza? Odzew: Odprawia właśnie 
nabożeństwo. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy włą-
czyli się do przygotowań i  realizacji 
gry edukacyjnej, pozwoliło to oddać 
klimat tamtych dni. W  działaniach 
konspiracyjnych podczas okupacji 
brali udział rówieśnicy gimnazjali-
stów. Gra miała pokazać młodzieży 
inny i atrakcyjny sposób promowa-
nia przeszłości. 

Podczas gdy uczniowie II i III klas 
Gimnazjum uczestniczyli w grze 
miejskiej, o godzinie 11.00 spod 
szkoły wyruszył Marsz Pamięci, 
w którym wzięli udział będący 
przed ślubowaniem uczniowie klas 
pierwszych Gimnazjum im. Poko-
lenia Kolumbów. Na czele marszu 
szedł poczet sztandarowy szkoły, 
a wraz z uczniami wyruszyli miesz-
kańcy gminy, wśród których był 
Wójt Gminy Piotr Leśnowolski, 
pani dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Jedlni-Letnisku 
Maria Staniszewska wraz z nauczy-
cielami ze Szkoły, pan Tomasz Wró-
bel - Przewodniczący Rady, sąsied-
niej i zaprzyjaźnionej Gminy Pionki, 
przewodniczący Rady Gminy Jedlnia 
– Letnisko Jerzy Chrzanowski, Radna 
Renata Solecka, prezes Gminnego 
Klubu Sportowego „Jodła” Artur 
Prasek wraz z delegacją drużyny 
młodzieżowej „Jodły”, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Miłośników 
Jedlni-Letnisko: Krzysztof Łepecki 
i Andrzej Bińkowski oraz harcerze 
ZHR. 

Na uczestników Marszu Pamięci 
przy mogiłach czekali już licznie 
zgromadzeni Kombatanci ze Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz poczty sztandarowe: 
Oddziałów i kół AK z Ziemi radom-
skiej i Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Jedni-Letnisko z Prezesem 
OSP Jarosławem Galbarczykiem. 
Dowódca Pocztów Sztandarowych 
kapitan Tadeusz Grotek zameldował 
Wójtowi Gminy Piotrowi Leśnowol-
skiemu gotowość pocztów do rozpo-
częcia uroczystości. Uroczystości roz-
poczęły się modlitwą, którą popro-
wadził ks. Rafał Jaworski, a ucznio-
wie przeczytali modlitwę wiernych, 
którą przygotowała siostra Katarzyna 
Drapała. Po modlitwie głos zabrał 
Wójt Gminy Piotr Leśnowolski, który 
powitał zgromadzonych i zadeklaro-
wał, że władze gminy zawsze będą 
pamiętać o tym tragicznym miejscu. 
Następnie prowadzący uroczystość, 
przewodniczący Rady Jerzy Chrza-
nowski poprosił dra Sebastiana 
Piątkowskiego z delegatury radom-
skiej Instytutu Pamięci Narodowej 
o zabranie głosu i przybliżenie histo-
rii tego tragicznego miejsca. Opra-
cowanie dr Piątkowkowskiego na 
temat historii Mogił jest opubliko-
wane na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. Po plenerowej prelekcji dele-
gacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
na wszystkich siedmiu mogiłach. 

Wdowskim i przybocznym Pawłem 
Szulcem przy pomocy i w oparciu 
o plan przygotowany przed Sztab 
„Grota” w skład którego wchodzili, 
podharcmistrz Adam Gwiazdowicz – 
pułkownik z Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Filip Chrzanowski 
i harcmistrz ZHR Michał Synowiec. 
Celem gry było pokazanie na kilku 
trasach tematycznych obszarów 
działania PPP. „Chcemy przedstawić 
młodzieży dzień z życia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, ale bez strzelania 
i działań związanych z walką zbrojną” – 
powiedział pułkownik Adam Gwiaz-
dowicz. 

Program gry obejmował następu-
jące zagadnienia i zadania, które mło-
dzież miała wykonać: - „Informacja 
i propaganda” Zbieranie informacji 
o wydarzeniach na świecie poprzez 
nasłuch radiowy. Radio było ukryte 
w harcówce ZHR na ostatnim pię-

W dniu 4 października 
2012 roku w Jedlni-

-Letnisku odbyło się szereg 
działań upamiętniających 
powstanie i działalność Pol-
skiego Państwa Podziem-
nego (PPP).

11 listopada z okazji 
Narodowego Święta 

Odzyskania Niepodległości 
tradycyjne już odbyły 
się lokalne uroczystości 
patriotyczne. 

płk. A.Gwiazodwicz, przewodniczący J.Chrzanowski i dyr. M.Staniszewska zapoznali 
uczestników z zasadami gryMłodzi konspiratorzy wyruszają na akcję...
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Zarówno podczas gry miejskiej 
jak i podczas przemarszu, nad bez-
pieczeństwem młodzieży czuwali 
Strażacy z OSP Jedlnia – Letnisko, 
ratownik medyczny druh Jakub 
Wachnicki i nauczyciele z Gimna-
zjum im. Pokolenia Kolumbów. Po 
grze terenowej i Marszu Pamięci roz-
poczęła się w Gimnazjum uroczysta 
akademia, którą otworzyła i słowo 
wstępne wygłosiła pani dyrektor 
Maria Staniszewska. Pani Dyrek-
tor powitała przybyłych nauczycieli 
i uczniów. Następnie Przewodni-
czący Rady Gminy Jerzy Chrza-
nowski powitał zaproszonych gości. 
Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością Kombatanci ze Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
na czele z prezesem zarządu okręgu 
i jednocześnie członkiem Prezy-
dium Zarządu Głównego majorem 
Leonem Etwertem.

 Na uroczystości przybył także 
pan pułkownik Dariusz Seroka - 
Dyrektor radomskiej Delegatury 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, służby państwowej, która 
w swojej działalności, szczególnie 
szkoleniowej, kładzie ogromny 
nacisk na tradycję i wychowanie 
patriotyczne nowych funkcjonariu-
szy. W uroczystości wzięli udział 
wszyscy uczestnicy Marszu Pamięci 
z wójtem Piotrem Leśnowolskim, 
jak również uczestnicy i organiza-
torzy gry miejskiej z harcmistrzem 
Michałem Synowcem z ZHR i dru-
żynowym Radosławem Wdowskim 
z 7JDH „Watra”, który podsumował 
i przedstawił punktację gry. Wykład 
wprowadzający na temat Polskiego 
Państwa Podziemnego wygłosił pan 
pułkownik Adam Gwiazdowicz, ofi-
cer ABW, ale jednocześnie instruktor 
harcerski, który wspólnie ze Sztabem 
„Grota” i 7JDH ‘Warta” przygotował 
odbywającą się rano Grę miejską – 
Polskie Państwo Podziemne. Głos 
zabrał także Prezes Zarządu okręgu 
ŚZŻAK mjr Leon Etwert, który nie 
krył zadowolenia z faktu organizacji 
uroczystości i zaangażowania mło-
dzieży. Miłym akcentem wystąpienia 

Pana Prezesa było wręczenie dwóch 
Dyplomów Uznania za zasługi dla 
Okręgu radomskiego ŚZŻAK wraz 
z podziękowaniami za aktywną 
i wybitną działalność dla dobra śro-
dowiska Akowskiego w dziele utrwa-
lania pamięci i tradycji Armii Krajo-
wej. 

Dyplomy odebrali: pani dyrek-
tor Maria Staniszewska dla Gimna-
zjum im. Pokolenia Kolumbów oraz 
indywidualnie Jerzy Chrzanowski. 
Po przemówieniach zebrani mieli 
ogromną przyjemność obejrzeć pro-
gram artystyczny pt. „Serce Polski”, 
przygotowany przez uczniów pod 
profesjonalnym kierownictwem 
nauczycieli: pani Zofii Gos i pana 
Łukasza Zucha. Piękną scenografię 
przygotowała pani Agata Kustra. 
Program artystyczny wypełniony był 
także licznymi piosenkami żołnier-
skimi, do śpiewania których chętnie 
przyłączyli się także Bohaterowie 
z tamtych dni.

Na koniec uroczystości uczniowie 
klas pierwszych złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Część ślubowania, przygo-
towana przez nauczycielkę Gimna-
zjum panią Wiolettę Wołoszyn miała 
podniosły charakter, a dodatkową 
rangę temu ważnemu dla uczniów 
wydarzeniu nadawała obecność 
Kombatantów oraz oficerów. 

W przyszłym roku, obecni pierw-
szoklasiści, jako zaprzysiężeni już 
drugoklasiści wezmą udział w grze 
terenowej, tak jak ich starsi koledzy 
w tym roku. Podczas okupacji, uro-
czyste zaprzysiężenie było nieod-
łącznym elementem warunkującym 
udział w konspiracji. Gra miejska 
wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród młodzieży – jako inna forma 
przekazywania wiedzy historycznej 
i jest ogólna wola do kontynuowa-
nia tego typu działań w następnych 
latach. O uroczystościach pisały sze-
roko regionalne media. Szczegółową 
relację z obchodów opublikował 
także Światowy Związek Żołnierzy 
AK w swoim comiesięcznym Biulety-
nie Informacyjnym, kolportowanym 
w całym kraju, jak i poza granicami. 

Modlitwę za pomordowanych poprowadził ks. Rafał Jaworski Uczniowie Gimnazjum przygotowali piękny program artystyczny

phm. Radosław Wdowski z ZHR podsumował przebieg gry

Młodzi wywiadowcy składają raport z akcji oficerowi w lokalu konspiracyjnym

W konspiracyjnej radakcji Biuletynu Informacyjnego AK

Odprawę sztabową poporowadził pułkownik Adam Gwiazdowicz
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Bliżej mieszkańców

Remont drogi w Siczkach

Cztery miliony złotych
na oczyszczalnię

Małżeńskie Złote Gody

Umowę podpisali wspólnie - Wicemarszałek Janina Orzełowska i Wójt Piotr Leśnowolski.

JEDLNIA-LETNISKO GAZETA  M I E SZKANCÓW GMINY Grudz ieN  20 12  R .

Wiele spraw z jakimi przychodzą 
do urzędu  mieszkańcy gminy polega 
na składaniu wniosków oraz różnego 
rodzaju pism  na dziennik korespon-
dencji. Korespondencja była przyjmo-
wana na drugim piętrze w sekretaria-
cie Wójta Gminy. Aby złożyć chociażby 
jednen dokument i otrzymać potwier-
dzenia trzeba było wejść po schodach 
na drugie piętro. Czasami było to 
wyzwanie nie takie proste, szczególnie 
dla osób starszych. Nie zapominamy 
także o osobach niepełnosprawnych.

Teraz wszystkie te czynności oraz 
pełną informację na temat pracy 
urzędu mieszkańcy mogą załatwić 
zaraz po wejściu do budynku.

- Pragnę jasno zaznaczyć, że utwo-
rzenie punktu nie wiąże się z tworze-
niem dodatkowego etatu – informuje 
wójt Piotr Leśnowolski.

W wyniku wewnętrznych prze-
sunięć i rozdysponowania zadań 
w Biurze Obsługi Mieszkańca pra-
cuje wieloletni pracownik urzędu, 
który dotychczas wykonywał inne 
zadania,  doskonale znający tematykę 
zagadnień jakimi zajmują się poszcze-
gólni pracownicy, co będzie gwaran-
cją udzielania Państwu właściwej 
i wyczerpującej informacji na temat 
pracy urzędu. 

Jedna z najbardziej oczekiwanych 
inwestycji w Siczkach i Jedlni-
-Letnisku doszła do skutku. Mowa 
o remoncie skrzyżowania dróg 
wojewódzkich 699 i 737, czyli ulicy 
Radomskiej i  trasy Radom-Kozie-
nice.

Prace rozpoczęły się 21 listopada. 
Prowadził je Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich - kosztowały 
niecałe 500 tysięcy złotych. 

To bardzo ważna inwestycja, 
remontowane skrzyżowanie należy 
do najbardziej uczęszczanych 
w naszej gminie. Tędy dojeżdża się 
do Jedlni – Letniska od strony Rado-

23 listopada 2012 roku w sali ślubów 
Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko odbyły 
się uroczyste obchody jubileuszu 
zawarcia związku małżeńskiego par z 
ternu naszej Gminy, które powiedziały 
sobie sakramentalne „TAK” 50 i 60 lat 
temu. Jubilaci przybyli wraz ze swoimi 
najbliższymi członkami Rodzin. „Są 
to rocznice, które wzbudzają podziw i 
szacunek. W dzisiejszych, jakże innych 
czasach, małżeństwa często nie podej-
mują trudu podążania wspólną drogą 
przez całe życie. Państwo jesteście fun-

- Wkrótce zainstalujemy również 
drzwi automatycznie otwierane – 
to głównie z myślą o osobach star-
szych i niepełnosprawnych. Chcemy 
i musimy być urzędem przyjaznym 
dla ludzi - mówi wójt. - Taka jest rola 
samorządu i pracowników bezpośred-
nio obsługujących tych, którzy mają 
do załatwienia w urzędzie jakiekol-
wiek sprawy. Przy tej okazji proponuję 
abyście Państwo – w miarę możliwo-
ści – pobierali sobie stosowne druki ze 
strony Urzędu Gminy.

Wzory podań są dostępne na stro-
nie internetowej jedlnia.pl w dziale 
Procedury załatwiania spraw oraz 
w BIP. Taki wniosek można spokojnie 
wypełnić w domu, by później móc zło-
żyć go w Biurze Obsługi Mieszkańca. 
Druki w formie papierowej oczywiście 
można dostać także od pracownika 
Biura.

Wójt zapowiada także utworze-
nie Elektronicznej Skrzynki Podaw-
czej. Rozważane jest także wydłuże-
nie pracy Biura Obsługi Mieszkańca 
w piątki do godziny 17.30, tak, by 
osoby pracujące nie musiały brać spe-
cjalnie wolnego, na załatwienie sprawy 
w Urzędzie Gminy.

15 listopada w Delegaturze Urzędu 
Marszałkowskiego w Radomiu 
 została podpisana bardzo ważna 
umowa o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 na kwotę 4 milio-
nów złotych. 

Przy podpisaniu umowy Gminę 
Jedlnia-Letnisko reprezentowali: wójt  
Piotr Leśnowolski oraz skarbnik 
gminy Krystyna Dadej-Winiar-
ska, a Samorząd Województwa 
Mazowieckiego reprezentowała 
pani Janina Orzełowska – Członek 
Zarządu Województwa..

Pozyskane cztery miliony złotych 
zostaną przeznaczone przebudowę 
wraz z rozbudową oczyszczalni ście-
ków w Jedlni-Letnisku. - Inwestycja 

ta jest niezbędna, byśmy w dalszych 
etapach rozbudowy kanalizacji, 
mogli oczyścić wszystkie ścieki oraz 
zapewnić wysoką jakość wody jako 
pozostałości po oczyszczonych ście-
kach, którą odprowadzamy do rzeki 
Pacynki – informuje wójt.

Jeszcze w tym roku ma zostać 
ogłoszony przetarg na realizację 
tej inwestycji. Jej wartość – wraz 
z wkładem gminy – to ponad 
7 milionów złotych.

To będzie największa inwesty-
cja w gospodarkę wodno ściekową 
w naszej gminie. Dodajmy, że rów-
nolegle trwa rozbudowa kanalizacji 
– także częściowo realizowana z pie-
niędzy unijnych. W tym roku reali-
zowany był czwarty etap budowy 
kanalizacji w Jedlni - Letnisku. Sieć 
powstała w uliczkach okalających 
ulicę Starokrakowską, powstała też 

przepompownia.
Duże nakłady są przeznaczone 

także na kanalizację w innych sołec-
twach gminy. Zakończona już została 
kanalizacja w Groszowicach, gdzie 
z możliwości dodatkowego przyłącze-
nia się skorzystało ponad 60 rodzin. 
Gmina pozyskała też środki unijne na 
kolejny etap obejmujący: Groszowice, 
Myśliszewice, Lasowice. Tam prace 
już trwają.

W budżecie na 2013 roku Wójt zare-
zerwował środki na projekty kana-
lizacji w miejscowościach: Maryno, 
Cudnów, Słupica, Gzowice, Piotro-
wice, Wrzosów, Siczki, Antoniówka, 
Dawidów, Rajec Poduchowny oraz 
Myśliszewice. Szczegółowy opis pla-
nów budowy kanalizacji w Gminie 
Jedlnia-Letnisko będzie opubliko-
wany w następnym numerze gazety. 

mia i Kozienic, w pobliżu zlokalizo-
wany jest przystanek linii J na któ-
rym wysiadają ludzie zmierzający 
nad zalew i tędy setki mieszkańców 
gminy przejeżdżają w drodze do 
ośrodka zdrowia, poczty, sklepów, 
kościoła, szkoły, czy targu.

- Cieszę się, że jeszcze w tym roku 
udało się Mazowieckiemu Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich przeprowadzić 
w naszej gminie inwestycję o warto-
ści prawie pół miliona złotych. Dzię-
kuję serdecznie za owocną współ-
pracę panu dyrektorowi Andrzejowi 
Łuczyckiemu – mówi wójt Piotr 
Leśnowolski.

damentem społeczeństwa, dając wzór 
do naśladowania dla nowych pokoleń” 
– powiedział wójt Piotr Lesnowolski. 
Głównym punktem spotkania było 
wręczenie medali za długoletnie poży-
cie małżeńskie przyznanych przez Pre-
zydenta RP. Były także okolicznościowe 
dyplomy, upominki i kwiaty. Oficjalna 
część uroczystość zakończyła się wspól-
nym pamiątkowym zdjęciem. Następ-
nie miłych gości wraz z członkami ich 
Rodzin  zaproszono na poczęstunek 
oraz okolicznościowy tort. Rocznicę 

ślubu świętowali Państwo: Zofia i Tade-
usz Sobolewscy, Jadwiga i Stanisław 
Hernik, Regina i Zdzisław Frączek, 
Zuzanna i Jan Gizan, Krystyna i Jan 
Wojcieszak, Zofia i Stanisław Kuczyń-
scy, Natalia i Bronisław Kołtunowicz, 
Jadwiga i Mieczysław Adach, Marianna 
i Jan Kiraga, Zuzanna i Kazimierz 
Sadowscy, Zofia i Czesław Łakota, Anna 
i Tadeusz Piaseczni, Helena i Bogumił 
Musiał, a 60 rocznicę Państwo Janina 
i Tadeusz Grotek. 


