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Szanowni Państwo!

Po dłuższej przerwie oddajemy w Wasze ręce wznowioną edycję „Gazety 
Mieszkańców Gminy”. Jeszcze kilka miesięcy temu, niektórzy Radni Gminy, poprzez 
brak poparcia dla budżetu na 2014 rok, chcieli pozbawić naszą małą ojczyznę nowych 
inwestycji oraz projektów, które miałyby wpływ na polepszenie życia obywateli. 
Mimo to, udało nam się przezwyciężyć wszelkie trudności. Realizujemy szereg 
ważnych społecznych projektów i imprez kulturalnych, o których będziemy pisać 
w kolejnych wydaniach gazety. Z zadań inwestycyjnych tylko   w ostatnich 
tygodniach udało nam się m.in. utwardzić ulicę Aleksandrowską w Jedlni – 
Letnisko oraz drogę łączącą Maryno ze Słupicą. W Myśliszewicach powstał 
nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych.  Dobiega końca budowa kanalizacji  
w Jedlni-Letnisko etap VI (10 km sieci wraz z przyłączami),  budowa kanalizacji 
w Groszowicach, Lasowicach i Myśliszewicach. Wymieniono oświetlenie uliczne 
nad zalewem ze środków unijnych. Wciąż również trwa budowa ławki plażowej 
oraz inne prace w ramach projektu unijnego. Przystąpiliśmy także do remontu 
ulicy 1 Maja w Jedlni – Letnisko.  Pierwszy raz od kilkunastu lat procesja Bożego 
Ciała przejdzie w normalnych warunkach na tym odcinku. Oprócz tego nadal 
czekamy na wnioski mieszkańców do udziału w projekcie cyfryzacji. To tylko 
niektóre zadania, o których będziemy informować. Jednak nie tylko inwestycjami 
żyje gmina, ale również przedsięwzięciami kulturalnymi. W maju nagrodziliśmy 
laureatów konkursów patriotycznych, a także odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą 
redaktora Andrzeja Zalewskiego. Oczywiście nie możemy również zapomnieć          
o obchodach Święta Polskiej Niezapominajki . Przygotowujemy się już do 
kolejnych dożynek – tym razem gminnych, jednak na równie wysokim poziome, 
co ubiegłoroczne. W następnych numerach będą się ukazywać również informacje 
o kondycji finansowej gminy, jak równieżo planach inwestycyjnych na najbliższy 
czas. Mam nadzieję, że „Gazeta Mieszkańców Gminy” stanie się dla Państwa 
źródłem rzetelnych informacji o naszej pięknej gminie. 

Z wyrazami szacunku, 
Piotr Leśnowolski, 

Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko.  
 

Słowo od Wójta

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Piotr Leśnowolski

 W sobotę (3 maja) w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Jedlni - Letnisko 
zostały wręczone nagrody laureatom 
konkursów patriotycznych, których 
organizatorami były ZSO w Myśliszewicach 
oraz ZSO w Natolinie. Patronat honorowy 
nad konkursami objął Piotr Leśnowolski, 
wójt gminy Jedlnia - Letnisko.

Przypomnijmy, że pierwszy konkurs 
był adresowany do uczniów szkół 
podstawowych. Jego celem było zachęcenie 
dzieci do poznania historii i  tradycji 
związanych z  symbolami narodowymi. 
Chętni mogli wziąć udział w  teście 
wiedzy, konkursie plastycznym (motyw 
przewodni - „Biel i czerwień - kolory mojej 
ojczyzny”)  lub konkursie krasomówczym 
(temat: „Być patriotą to brzmi dumnie”). 

LAUREACI: 
Prace plastyczne 
„Biel i czerwień kolory mojej Ojczyzny” 
1. Julia Różańska PSP Słupica, 2. Zuzanna 
Wikalińska PSP Natolin, 3. Mikołaj 
Zawadzki PSP Słupica.
Wyróżnienia: 
Dawid Hernik, Karolina Rzepka. 
Konkurs krasomówczy „Być patriotą to 
brzmi dumnie” 
1. Natalia Pakosz i Klaudia Pasek PSP Natolin, 
2. Olga Brzezińska PSP Jedlnia – Letnisko,  
3. Angelika Masiarz PSP Myśliszewice. 
Wyróżnienie: 
Wiktoria Tyburska PSP Słupica. 
Test wiedzy - 1. Natalia Zielińska 
PSP Natolin,  2. Kinga Piaseczna PSP 

Myśliszewice, 3. Mateusz Żyła PSP 
Myśliszewice. 
Drugi konkurs dla uczniów szkół 
gimnazjalnych polegał natomiast na 
nakręceniu filmu: „Jestem patriotą - 
wieszam flagę – dlaczego warto obchodzić 
święta narodowe?”. Oprócz tego 
gimnazjaliści mogli wziąć udział w  teście 
historycznym oraz stworzyć prezentację 
multimedialną na temat: „Patriota XXI 
wieku”.
 
LAUREACI:  
Drużyna Jedlnia-Letnisko 
Karolina Gizicka, Joanna Mąkosa, Zuzanna 
Szeliga, Adam Prygiel. 
Drużyna Natolin
Alicja Jabłońska, Aleksandra Majewska, Iga 
Ulikowska, Kacper Figura. 
Drużyna Myśliszewice 
Natalia Kiraga, Agata Mąkosa, Karolina 
Stachowicz, Joanna Żyła. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się tuż 
po mszy św. w Kościele Parafialnym Opieki 
św. Józefa.
Bardzo dziękuję organizatorom konkursów 
za pracę i  trud. Dziękuje także uczniom 
naszych szkół, którzy tak licznie przystąpili 
do tych zmagań. Konkursy okazały się 
wielkim sukcesem i  mam nadzieję, że 
w przyszłości odbędą się ich kolejne edycje. 
Warto pielęgnować pamięć o naszej historii 
i  tradycji - powiedział Piotr Leśnowolski, 
wójt gminy Jedlnia - Letnisko. Po wręczeniu 
nagród program artystyczny przedstawili 
uczniowie z ZSO w Jedlni - Letnisko.

Uczniowie - patrioci nagrodzeni ! 

 Laureaci konkursów z opiekunami i Wójtem Piotrem Leśnowolskim

W Myśliszewicach 
nowy plac zabaw

W Myśliszewicach jest nowy plac zabaw, z tej wiadomości z  pewnością ucieszą się 
najmłodsi mieszkańcy gminy Jedlnia - Letnisko. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Myśliszewicach powstał nowoczesny plac zabaw.
Przy szkole pojawiły się nowe urządzenia, w  tym zestaw rekreacyjny trzywieżowy, 
huśtawka „Konik” oraz huśtawka „Kasia”. Montaż i zakup urządzeń kosztował 39 tys. 
952 zł. Nowy plac zabaw jest ogrodzony i bezpieczny dla dzieci. 
Dostawca urządzeń (firma Comes z Szydłowca) został wybrany w ramach zapytania 
ofertowego. Środki na budowę placu zabaw pochodzą z  Funduszu Sołeckiego 
Myśliszewic i Groszowic.
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Mieszkańcy Jedlni – Letnisko 
uczcili pamięć redaktora Andrzeja Zalewskiego

W piątek (16 maja) na skwerze przy ulicy Nadrzecznej w  Jedlni – Letnisko 
została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona redaktorowi Andrzejowi 
Zalewskiemu, wybitnemu dziennikarzowi, Honorowemu Obywatelowi  Gminy 
Jedlnia – Letnisko.

 W niedzielę (18 maja) w  Leśnym Ośrodku 
Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni 
– Letnisko odbyły się główne obchody Święta Polskiej 
Niezapominajki. Chętni mogli m.in. wysłuchać 
koncertów sygnalistów myśliwskich, wziąć udział 
w  licznych konkursach, a  przede wszystkim poznać 
przyrodę Puszczy Kozienickiej. Imprezę prowadziła 
Aleksandra Szwed. 
Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone 
jest od 2002 roku. Główne obchody tego święta 
są organizowane na terenie Leśnego Ośrodka 
Edukacyjnego w  Jedlni – Letnisko z  inicjatywy 
redaktora Andrzeja Zalewskiego, wieloletniego 
dziennikarza Polskiego Radia, miłośnika przyrody. 
W ramach obchodów święta wszyscy chętni 
mogli wysłuchać koncertów Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich „Leśna Brać” oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Lasów Państwowych w  Tucholi. 
Oprócz tego poszczególne nadleśnictwa przygotowały 
prezentacje dotyczące zwierząt oraz gatunków roślin, 
które występują w  polskich lasach. Nie zabrakło 
również straganów z  rękodziełem ludowym. Każdy 
mógł także spróbować regionalnych potraw.  
- Dlaczego akurat to święto dotyczy niezapominajki? 
To bardzo ładny kwiat, który rośnie w  lasach i  na 
polach. W tej chwili staje się coraz rzadszy, a wszystko 
przez zanieczyszczanie środowiska. Niezapominajka 
uznawana jest za kwiat miłości, natomiast samo święto 
jest naszą polską odpowiedzią na walentynki. Redaktor 
Andrzej Zalewski chciał, aby ten dzień był poświęcony 
miłości do przyrody i człowieka. Dodatkowo to święto 
pozwala na lepsze poznanie Puszczy Kozienickiej, 
która jest wyjątkowo piękna. 

Niektóre rosnące tu drzewa mają ponad 200 lat i były 
świadkami wielu ważnych wydarzeń w historii Polski 
– powiedział Jerzy Karaśkiewicz z  Nadleśnictwa 
Radom. Na uroczystościach była obecna Ewa Kopacz, 
marszałek Sejmu. 
- Ten dzień to przede wszystkim święto polskiej 
przyrody. Zawsze kojarzy mi się z  uśmiechem 
i  radością. Puszcza Kozienicka to coś, co nas łączy. 
To nasze dziedzictwo. Korzystając z  obecności tutaj 
muszę wspomnieć o tym, że w tej chwili w parlamencie 
trwają prace nad poprawką do konstytucji, która 

zagwarantuje, że nasze lasy nigdy nie zostaną 
sprywatyzowane – dodała marszałek Ewa Kopacz. 
Dodajmy, że Święto Polskiej Niezapominajki to 
również bardzo ważny dzień dla lokalnej społeczności. 
- To święto na stałe wpisało się już w historię naszej 
gminy. Wspaniale promuje Puszczę Kozienicką, naszą 
unikalną przyrodę, jak również Jedlnię – Letnisko. 
To wszystko zawdzięczamy redaktorowi Andrzejowi 
Zalewskiemu, który przez wiele lat zachęcał 
radiosłuchaczy do odwiedzania naszego regionu – 
oświadczył Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jedlnia – 
Letnisko.

Mimo deszczowej aury w  uroczystości wzięła udział duża grupa mieszkańców 
gminy, przedstawicieli Urzędu Gminy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu oraz Rady Gminy.
-Uznaliśmy, że dzięki tej inicjatywie dodatkowo uhonorujemy redaktora Andrzeja 
Zalewskiego, doskonałego dziennikarza radiowego  i  telewizyjnego, miłośnika 
przyrody, w  tym naszej Puszczy Kozienickiej. Przypomnę, że redaktorowi 
Zalewskiemu, dwa lata temu Rada Gminy przyznała tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Jedlnia – Letnisko – powiedział Jerzy Chrzanowski, inicjator uroczystości.
- Miałem okazję poznać redaktora Andrzeja Zalewskiego. Był to wyjątkowy 
człowiek. Stwierdziliśmy, że sam tytuł Honorowego Obywatela to za mało i dlatego 
zapadła decyzja o stworzeniu tego miejsca pamięci. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
często będą je odwiedzali  i dbali o jego otoczenie – dodał Piotr Leśnowolski, wójt 
gminy Jedlnia – Letnisko.
Podczas uroczystości głos zabrał również Jerzy Karaśkiewicz, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Radom.
- Redaktor Andrzej Zalewski 
pokochał szczególnie Puszczę 
Kozienicką. Wiele mu zawdzięczamy, 
dlatego dziękuję wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w stworzenie 
tego miejsca pamięci – oświadczył 
Jerzy Karaśkiewicz.
Dodajmy, że kamień, w  który 
została wkomponowana płyta 
upamiętniająca redaktora Andrzeja 
Zalewskiego, ufundowały rodziny 
Pyszczków oraz Sławińskich. 
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 Odsłonięcie tablicy poświęconej redaktorowi Anrzejowi Zalewskiemu

Mnóstwo atrakcji podczas obchodów Święta Polskiej Niezapominajki
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Droga Słupica - Maryno  
utwardzona

Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Jedlnia - Letnisko mogą korzystać z utwardzonej 
drogi pomiędzy Słupicą i Marynem. Podobne prace zostały przeprowadzone na ulicy 
Aleksandrowskiej w Jedlni - Letnisko.  
Za remont odcinka Słupica - Maryno odpowiadała firma Drogbud. Wykonawca 
został wybrany w ramach zapytania ofertowego. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 
15 tys. zł. Środki na to zadanie pochodziły z  Funduszu Sołeckiego. Dodajmy, że 
zakończył się także remont ulicy Aleksandrowskiej w Jedlni - Letnisko. Droga została 
tam utwardzona kruszywem. Inwestycję zrealizowano z pieniędzy budżetu gminy.

Nowe latarnie 
i siłownia zewnętrzna przy 
ulicy  Nadrzecznej już są!

 W pasie ulicy Nadrzecznej w  Jedlni – Letnisko zainstalowano nowe, 
stylowe latarnie. Zadanie to jest elementem projektu „Rozszerzenie bazy 
turystyczno – sportowo – rekreacyjnej w Jedlni – Letnisko”. 

Zakres prac obejmował demontaż 21 żelbetonowych słupów oświetleniowych, 
budowę 30 latarni oświetleniowych na słupach stylowych z oprawami sodowymi o mocy 
70 W, wymianę 21 latarni oraz budowę oświetleniowej linii kablowej. Za realizację 
tej inwestycji odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Eldar” 
z Radomia, które wygrało przetarg. Wartość zamówienia to 159 tys. 592 zł. 
 Montaż nowych latarni to element projektu „Rozszerzenie bazy turystyczno 
-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko”. W ramach tego zadania ekipy budowlane 
wciąż pracują nad wykonaniem ławki plażowej z wydzielonymi miejscami wejściowymi 
na plażę przy Zalewie Siczki. Zejścia na plażę będą wyłożone kostką brukową.  Koszt 
wykonania ławki plażowej z wydzielonymi miejscami wejściowymi na plażę to 50 tys. 
430 zł (brutto). 
Mieszkańcy gminy moga już cieszyć się z dwóch siłowni zewnetrznych, które powstały 
przy ulicy Nadrzecznej. Chętni mogą ćwiczyć m.in. na biegaczu, orbitreku, prasie 
nożnej, prostowniku pleców, twisterze, wioślarzu czy wyciągu górnym. Koszt urządzeń 
to ponad 36 tys. zł. Warto wspomnieć, że w czerwcu ruszy także montaż pływającego 
molo. Z projektem wiąże się również wykonanie tablic informacyjnych na trasie 
pieszo-rowerowej przy Zalewie Siczki, a także wydanie przewodnika turystycznego, 
folderów promocyjnych oraz założenie strony www. 
 Na tablicach i  w  przewodnikach znajdą się najważniejsze informacje 
dotyczące atrakcji turystycznych w gminie oraz wzmianki o zabytkach i pomnikach 
historycznych oraz ciekawostki przyrodnicze.
 Projekt jest realizowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Priorytetu VI „Wykorzystywanie Walorów Naturalnych 
i  Kulturowych dla Rozwoju Turystyki i  Rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz 
budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko. Dofinansowanie z Unii Europejskiej zostało ustalone 
na poziomie 77,62 %. Wkład własny beneficjenta to 22,38 %. Szacowany koszt całego 
przedsięwzięcia to 644 109, 39 zł. Wartość ta może ulec zmianie po rozstrzygnięciu 
wszystkich postępowań przetargowych. 

Kolejne karty płac opublikowane

 Piotr Leśnowolski, Wójt gminy Jedlnia-Letnisko zdecydował się na 
opublikowanie na stronie internetowej urzędu kolejnych kart wynagrodzeń. 
Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, ile zarobili gospodarz gminy oraz 
kierownictwo urzędu. 

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się 
karty wynagrodzeń za 2013 rok.
 
- Prawdopodobnie zdecydowałem się na taki krok jako pierwszy urzędujący wójt 
w  Polsce. Opublikowanie kart wynagrodzeń kadry kierowniczej Urzędu Gminy 
i jednostek podległych daje jasny sygnał mieszkańcom, że nie mamy nic do ukrycia. 
Oświadczenia majątkowe, które składamy do końca kwietnia zawierają tylko ogólną 
kwotę brutto, tu natomiast podatnicy mogą zobaczyć części składowe wynagrodzeń. 
Jestem zwolennikiem transparentności jeśli chodzi o finanse, tym bardziej, że wszystko 
co robię jest związane z interesem naszej gminy – powiedział Piotr Leśnowolski, wójt 
gminy Jedlnia – Letnisko.

Teraz na prośbę mieszkańców i  grupy Radnych Gminy w  Biuletynie Informacji 
Publicznej opublikowano karty wynagrodzeń za lata 2011 i 2012. 

- Kontynuujemy politykę jawności finansów publicznych. Mieszkańcy mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób wydawane są ich pieniądze. Powtórzę jeszcze raz, nie mamy 
nic do ukrycia – dodał wójt Piotr Leśnowolski.

Zapraszamy do odwiedzenia nas
na 

www.jedlnia.pl
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Wspaniała atmosfera podczas trzeciej debaty publicznej
W sobotę (24 maja) na terenie dawnej strzelnicy za Ośrodkiem Lasów Państwowych 
w Jedlni - Letnisko odbyła się trzecia debata publiczna poświęcona „Gminnemu 
Programowi Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie”.

W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”, 
którzy w  ramach działań profilaktycznych, tego samego dnia zorganizowali rajd 
rowerowy. Na wszystkich gości czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły zobaczyć, 
z jakiego sprzętu korzystają strażacy oraz policjanci. 

Oprócz tego przygotowano liczne konkursy i  gry, w  tym rzut piłką do celu oraz 
przeciąganie liny. Szczególnie ta ostatnia konkurencja dostarczyłam wielu emocji. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Dodatkowo, każdy chętny mógł założyć 
alkogogle i sprawdzić, jak reagują nasze zmysły na alkohol. 
Na wszystkich uczestników debaty czekał również pyszny poczęstunek. 
- Bardzo się cieszę, że na tę debatę przybyło tak wiele osób. Pokazuje to, że tego   
   typu akcje są bardzo potrzebne – powiedział Piotr Leśnowolski, wójt gminy 
   Jedlnia-Letnisko. Organizatorami debaty byli: Gmina Jedlnia – Letnisko oraz 
   Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR. 

Zakończył się 
dodatkowy nabór do 
projektu cyfryzacji

Urząd Gminy ogłosił dodatkowy nabór do projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w  Gminie Jedlnia-Letnisko”. Trwał on od 12 maja 
do 18 czerwca. Listy uczestników projektu oraz listy 
rezerwowe ukażą się po całkowitym zakończeniu 
naboru, czyli po wpłynięciu minimum 280 
wniosków.

Przypomnijmy, że program cyfryzacji przewiduje 
wyposażenie 280 beneficjentów w sprzęt komputerowy 
oraz darmowy dostęp do Internetu do końca  projektu, 
tzn. do 2020 roku. Dzięki projektowi mieszkańcy 
gminy będą mieli możliwość poznania zasad obsługi 
komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Program umożliwi podniesienie kwalifikacji 
zawodowych beneficjentów oraz ich aktywizację na 
rynku pracy. 

Grupa beneficjentów została wytypowana na 
podstawie m.in. kryterium dochodowego, przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Oznacza to, że 
projekt przeznaczony jest dla gospodarstw domowych 
korzystających z  systemu pomocy społecznej, 
a  także korzystających ze  świadczeń rodzinnych. 
W  projekcie mogą również wziąć udział osoby 
niepełnosprawne ze  znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież 
ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub 
społecznej, pobierające stypendia socjalne. Co ważne, 
zanim sprzęt komputerowy trafi do konkretnych 
osób, zostanie przeprowadzone szkolenie z  obsługi 
komputera.

Informacje w sprawie projektu udzielane są w siedzibie 
biura projektu: Urząd Gminy w  Jedlni – Letnisko, 
pok. 107 w godz. od 9 do 14, a także są dostępne do 
pobrania na specjalnie utworzonej stronie projektu: 
www.cyfryzacja.jedlnia.pl

Znamy zwycięzców turnieju o Puchar Wójta
W środę (4 czerwca) w 25 rocznicę wolnych 
wyborów do Sejmu i Senatu, na obiektach 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących             
w  Jedlni-Letnisko odbyły się zawody 
sportowe o Puchar Wójta.
Przez kilka godzin uczniowie szkół 
podstawowych oraz gimnazjów rozgrywali 
mecze w piłkę nożną oraz siatkówkę. 
A oto klasyfikacja końcowa turnieju.
Piłka nożna - chłopcy 
(szkoły podstawowe)
1. PSP w Natolinie
2. PSP w Jedlni-Letnisko
3. PSP w Słupicy
4. PSP w Myśliszewicach
Piłka nożna - chłopcy (gimnazja)
1. PG w Jedlni – Letnisko
2. PG w Myśliszewicach
3. PG w Natolinie
Siatkówka – dziewczęta 
(szkoły podstawowe)
1. PSP w Natolinie
2. PSP w Słupicy
3. PSP w Jedlni – Letnisko
4. PSP w Myśliszewicach
5. PSP w Gzowicach
Siatkówka – dziewczęta (gimnazja)
1. PG w Jedlni – Letnisko
2. PG w Myśliszewicach
3. PG w Natolinie
- Bardzo się cieszę, że zawody odbyły 
się w  zdrowej i  sportowej atmosferze. 
Wszystkim osobom, które wzięły udział 
w  tych rozgrywkach serdecznie gratuluję – 
powiedział na zakończenie zmagań Piotr 
Leśnowolski, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko. 
Dla wszystkich uczestników turnieju 
przygotowano pamiątkowe medale oraz 
słodki upominek. Na najlepsze drużyny 
czekały natomiast okazałe puchary.
Fundatorem nagród dla młodych 
sportowców był Piotr Leśnowolski, Wójt 
Gminy Jedlnia-Letnisko.
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