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Targowisko w Jadowie 
ukończone

Mariusz Kalinowski

Zakończono budowę jednej z kilku ważniejszych 
inwestycji w naszej gminie – targowiska w ramach 

projektu „Mój Rynek” w Jadowie. 

Fot. Mariusz Kalinowski

W arto przypomnieć, że 
gmi na otrzymała dofi-
nansowanie do tej inwe-

stycji ze środków PROW w wysokości 
prawie miliona złotych. Ponad 800 
tys. zł gmina dołożyła jako wkład wła-
sny dzięki pozytywnej decyzji Rady 

Gminy. Uroczyste otwarcie targowi-
ska nastąpi na wiosnę po rozliczeniu 
inwestycji i otrzymaniu zwrotu pie-
niędzy z Urzędu Marszałkowskiego.

Jak mówił wójt Gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka w wywiadzie dla 
„Życia Powiatu na Mazowszu”, „bu-
dowa targowiska jest bardzo ważna 
dla rozwoju Gminy Jadów, ponie-
waż zapewni dobre warunki han-
dlu, co przyczyni się do większego 
zainteresowania kupców i klientów. 
Inwestycja stworzy również nowe 
miejsca pracy oraz przyczyni się 

Na targowisku znajduje się 128 
stanowisk zadaszonych, 36 niezada-
szonych oraz obszar zieleni z prze-
znaczeniem pod handel (północna 
część targowiska).

80% stanowisk jest zarezerwo-
wanych do sprzedaży produktów 
rolno-spożywczych. Stanowiska 
w sektorze A i B są przeznaczo-
ne do sprzedaży odzieży, obuwia 
oraz innych towarów tekstylnych 
i przemysłowych, w sektorze C i D – 

do poprawy ogólnego wizerun-
ku gminy. Będzie nie tylko miej-
scem handlu, ale również atrakcją 
turystyczną, ponieważ chcemy 
promować handel rękodziełem 
artystycznym oraz produktami re-
gionalnymi”.
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Sukces Gminy Jadów
12 października 2013 r. w dwutygodniku 
„Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego” ukazał 
się ranking samorządowych inwestycji w infrastrukturę 
techniczną, do której zaliczono trzy działy:

1. transport (zwracano głównie uwagę na remonty 
i budowę dróg administrowanych przez samorządy)

2. gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, 
oczyszczalnie ścieków, oświetlenie itd.)

3. gospodarka mieszkaniowa.
Badania przeprowadzono na pię ciu szczeblach: powiaty, 

miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, gminy wiej-
skie i inne miasta.

Analizowane były lata od 2001 do 2012. Wśród 
badanych gmin w latach 2010–2012 Gmina Jadów 
zajmuje 1. miejsce w całym województwie mazo-
wieckim w kategorii gmin wiejskich i 11. w całej Pol-
sce w rankingu inwestycji, które były finansowane 
z budżetu, w przeliczeniu poniesionych wydatków 
na inwestycje na jednego mieszkańca. W wypadku 
dotowanych inwestycji nasza gmina w latach 2010–
2012 zajmuje 19. miejsce w Polsce i 2. w wojewódz-
twie mazowieckim.

Obecnie w Gminie Jadów wodociągi ma już ok. 89%, 
a kanalizację – 37% mieszkańców. (jw)

Od redakcji

Szanowni Państwo, po raz ko-
lejny wkraczamy w wyjątkowy 
okres roku. Staramy się teraz 

bardziej być lepszymi, zapominamy 
o sporach i codziennych troskach, 
zwracamy również większą uwa-
gę na drugiego człowieka. Święta 
Bożego Narodzenia bez wątpienia 
sprawiają, że świat wokół nas jest 
piękniejszy, ludzie bardziej życzliwi, 
a my szczęśliwsi.

Przyznam szczerze, że bardzo 
urzekła mnie akcja zainicjowana 
przez panią Małgorzatę Fiszer-
-Suchocką i jej uczniów z PSP 
w Jadowie, polegająca na przy-
gotowaniu własnoręcznie robio-
nych kartek świątecznych, które 
można było kupić w Sanktuarium 
św. Krzyża w Jadowie po niedziel-
nych mszach świętych. Dochód 
ze sprzedaży kartek był bowiem 
przeznaczony na paczki świątecz-
ne dla najbardziej potrzebujących 
rodzin z naszej gminy. Piękna 

i wzruszająca inicjatywa. Cieszy 
ogromnie, że od najmłodszych 
lat dzieci są uczone takich, jakże 
dzisiaj ważnych, zachowań wobec 
innych, tych, którym nie zawsze 
w życiu jest łatwo.

Myślę, że to właśnie takie po-
stawy, bezinteresowna pomoc, 
są najpiękniejszym prezentem, 
jaki możemy ofiarować drugie-

mu człowiekowi. Coś, co dajemy 
od siebie, często zrobione wła-
snoręcznie. W ubiegłym roku sam 
miałem przyjemność stać się po-
siadaczem niezwykłej płyty z ko-
lędami, którą otrzymałem od waż-
nej dla mnie osoby. Utwory z tej 
płyty rozbrzmiewały w czasie świąt 
i wprowadzały mnie wówczas 
we wspaniały nastrój. Szczególnie 
kolęda „Bóg się rodzi”, otwierają-
ca album... W tym roku ponownie 
z przyjemnością powrócę do tej 
płyty, która będzie towarzyszyła 
w chwilach związanych ze święta-
mi. Wszystkim Państwu w imieniu 
dyrektor GOK oraz pracowników 
GOK, a także w imieniu własnym 
życzę radosci z obdarowywania 
i dostawania prezentów, przepięk-
nych i pełnych miłości Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz spełnienia 
wielu marzeń i sporo pozytywnych 
niespodzianek w 2014 roku!

 Mariusz Kalinowski

Koncert laureatów konkursów 
norwidowskich na Mazowszu

10 listopada na Scenie Kame-
ralnej Teatru Polskiego odbył się 
koncert laureatów konkursów nor-
widowskich. Z wielką dumą może-
my się pochwalić, że wśród kilku-
nastu wykonawców zaproszonych 
na to wydarzenie na scenie wystąpi-
ły osoby związane z Gminą Jadów: 
Karolina Borczyńska, Adrianna 
Ostrowska oraz Emilia Śliwowska.

Koncert dopełniał obchody Roku 
Cypriana Kamila Norwida. Samorząd 
województwa mazowieckiego posta-
nowił bowiem we współpracy z Ma-
zowieckim Centrum Kultury i Sztuki 
w Warszawie oraz Teatrem Polskim 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 
wyróżnić dodatkowo finalistów kon-
kursów norwidowskich odbywających 
się na terenie województwa. (mk)
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dokończenie ze str. 1
do sprzedaży produktów rolno-spo-
żywczych. Sektor E natomiast jest 
przeznaczony do sprzedaży ze stra-
ganów, węgla z samochodów cięża-
rowych i dostawczych i innych to-
warów po zajęciu wszystkich miejsc 
w sektorach A, B i C (z wyłączeniem 
węgla z samochodów).

Możliwa będzie rezerwacja 
stanowisk handlowych, jednakże 
zarządca jest zobowiązany każ-
dorazowo zapewnić co najmniej 
51% stanowisk na towary rolno-
-spożywcze.

Osobie posiadającej rezerwację 
gwarantuje się możliwość handlu 
na wyznaczonym stanowisku pod 
warunkiem zajęcia go do godz. 
7.30. Te miejsca, które do godzi-
ny 7.30 nie zostaną zajęte, mogą 
zostać zagospodarowane przez za-
rządcę zgodnie z potrzebami w da-
nym dniu.

Ważne, aby osoba posiadająca 
rezerwację, przed wjazdem na tar-
gowisko okazała zarządcy pisemne 
potwierdzenie i dokonała bieżącej 
opłaty. W wypadku braku pisem-

nego potwierdzenia rezerwacji 
zarządca targowiska wskaże inne 
stanowisko do handlu, jeśli zostaną 
wolne miejsca handlowe. Gmina 
zawrze z osobami handlującymi 
na targowisku umowy, na których 
podstawie zarezerwuje stanowiska 
handlowe.

Osoby sprzedające na targowi-
sku będą zobowiązane do uiszcza-
nia opłaty targowej za każdy dzień 

sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Jadów. Opłatę targową po-
bierze na rzecz Gminy inkasent, 
a sprzedający otrzymają odpowied-
nie pokwitowanie, które należy 
zachować do chwili opuszczenia 

targowiska i okazywać na wezwa-
nie kontrolujących: upoważnionych 
pracowników Urzędu Gminy Jadów 
lub innych podmiotów uprawnio-
nych na mocy odrębnych przepisów.

Oprócz tego, osoby prowadzące 
handel na targowisku będą również 
zobowiązane do przestrzegania 
przepisów sanitarno-epidemiolo-
gicznych i przeciwpożarowych oraz 
innych obowiązujących w obrocie 
towarowym; zajmowania i korzysta-
nia do celów handlowych wyłącznie 
miejsc wyznaczonych przez zarząd-
cę targowiska; utrzymania porząd-
ku i czystości miejsc, na których 

prowadzą sprzedaż, oraz do usu-
nięcia odpadów po zakończeniu 
sprzedaży i zaniesienia ich w miej-
sce do tego wyznaczone na terenie 
targowiska. Jeśli sprzedający nie 
wywiążą się z tego obowiązku, zo-

staną obciążeni kosztami uprzątnię-
cia stanowiska. Istotne jest również, 
by posiadać przy sobie dokument 
umożliwiający ustalenie tożsamości 
osoby prowadzącej handel przez 
zarządcę oraz innych dokumen-
tów umożliwiających określenie le-
galności prowadzonej działalności 
handlowej.

Za właściwą organizację obsługi 
targowiska, bieżące konserwowa-
nie i utrzymywanie w sprawności 
infrastruktury targowiska oraz utrzy-
manie tablicy informacyjnej jest 
odpowiedzialny zarządca. Zobo-
wiązany jest on także do zbierania 
odpadów z targowiska każdorazo-
wo po zakończeniu dnia handlowe-
go z zachowaniem segregacji oraz 
do utrzymania czystości, porządku 
oraz odśnieżania i odladzania cią-
gów komunikacyjnych w zimie. 
Do zarządcy należy również in-
formowanie właściwych służb i in-
spekcji o wypadkach łamania prawa 
na terenie targowiska.

Targowisko będzie czynne w śro-
dy i soboty od 5 do 13.

Zasady rezerwacji stanowisk 
handlowych na targowisku „Mój 
Rynek” w Jadowie oraz wysokość 
opłaty za rezerwację zostaną okre-
ślone w ogłoszonym naborze wnio-
sków o rezerwację miejsca handlo-
wego.

Na targowisku zabrania się:
1. Zakłócania porządku publicznego i spokoju.
2. Wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
3.  Spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odu-

rzających, a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod 
ich wpływem.

4.  Prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego 
na podstawie odrębnych przepisów.

5.  Wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych.
6.  Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, bez 

uprzedniej zgody zarządcy.
7.  Samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego 

i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zamiany miejsca sprzeda-
ży, a także odstępowania miejsca sprzedaży.

8. Jeżdżenia rowerami.
9. Wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren targowiska.
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Modernizajca drogi gminnej Urle–Dębe rozpoczęta 
17 października 2013 r. 
w Gminie Jadów rozstrzygnięto waż-
ny przetarg dotyczący rozbudowy 
drogi gminnej 430208W Urle–Dębe.

Roboty budowlane zostaną wy-
konane na odcinku od drogi po-
wiatowej nr 4341W w miejscowo-
ści Urle do istniejącej nawierzchni 
asfaltowej drogi gminnej w miej-
scowości Dębe (długość ok. 1,24 
km). Na odcinku 0,43 km powstał 
chodnik o szerokości dwóch metrów 
z kostki betonowej. Cały zakres prac 
przewiduje m.in.: roboty przygoto-

wawcze, roboty ziemne, wykonanie 
podbudowy, warstwy wiążącej i war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
budowę poboczy i chodnika z kostki 
betonowej oraz wykonanie stałego 
oznakowania dróg. Koszt całkowity 
wynosi ponad milion złotych, a spo-
śród czterech firm biorących udział 
w przetargu najkorzystniejszą ofertę 
zaproponowała firma Drogi i Mosty 
– Jan Kaczmarczyk z Pułtuska.

Realizację tej inwestycji zgodnie 
z umową ustalono na 20 maja 2014 
roku. (mk)

Etap II modernizacji oświetlenia ulicznego

Jubileusze pożycia małżeńskiego

7 listopada 2013 r. o godz. 
17 Jego Ekscelencja Biskup Marek 
Solarczyk wraz z księdzem dzieka-
nem dekanatu jadowskiego Wiesła-
wem Bocheńskim odprawił mszę 
świętą w intencji dziewięciu mał-
żeństw, które obchodziły piękny 

jubileusz – pięćdziesięciolecie mał-
żeństwa. Podczas mszy małżonko-
wie odnowili swoją przysięgę mał-
żeńską, w niejednym oku zakręciła 
się łza wzruszenia. Na zakończenie 
mszy biskup pobłogosławił małżon-
ków oraz życzył jubilatom kolejnych 
wspólnych lat.

Po mszy małżonkowie wraz 
z przybyłymi na tę okazję rodzi-
nami i zaproszonymi gośćmi udali 
się do GOK w Jadowie. Najpierw 
zastępca kierownika USC Anna 
Stefańska przywitała jubilatów, 
ich rodziny i przybyłych gości, 
po czym specjalnie dla jubilatów 
wystąpił Eko-Kabaret z Urli. Ze-
brani z uśmiechem na ustach śpie-
wali wraz z artystami przyśpiewki 
weselne. Następnie wójt Dariusz 

Kokoszka wręczył medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Po-
stanowieniem z dnia 14 sierpnia 
2013 r. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisław Komorowski 
odznaczył medalami następujące 
pary: Alfredę i Mariana Fiszerów, 
Zofię i Eugeniusza Grodzkich, Zo-
fię i Józefa Łoniów, Wandę i Hen-
ryka Siebierskich, Elżbietę i Włady-
sława Świętoniów, Zofię i Stefana 
Wojdynów, Jadwigę i Edwarda Wy-
szyńskich oraz Janinę i Henryka 
Ziółkowskich.

Na zakończenie zaproszono ze-
branych na lampkę szampana oraz 
pyszny tort.

Wszystkim jubilatom jeszcze raz 
życzymy wiele zdrowia, spokoju i ra-
dości na dalsze wspólne lata. (jw)

Rozpoczęła się modernizacja oświe-
tlenia ulicznego (część II) w miejsco-
wościach Myszadła, Podmyszadła, 
Nowy Jadów, Warmiaki, Sulejów, 
Wujówka, Wólka Sulejowska, Sta-
rowola i Strachów. Inwestycję do-
finansowuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie do-
tacji i pożyczki.

Wymienione zostanie 130 
opraw oświetleniowych oraz 16 

istniejących zegarów sterujących 
na zegary astronomiczne, 12 ukła-
dów pomiarowo-rozliczeniowych 
zostanie wyniesionych poza szafy 
sterujące.

Całkowity koszt inwestycji wyno-
si 126 650 zł (30 000 zł dotacji oraz 
70 000 zł preferencyjnej pożyczki 
na 3% z WFOŚiGW).

Inwestycja zostanie wykonana 
przez firmę INST-EL J.A.Chancewicz 
sp. j. z Sokółki. (jw)
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Święto Niepodległości 2013 r.
11 listopada jak co roku obchodziliśmy kolejną  rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Uczciliśmy ten ważny dzień, kiedy to po 123 latach niewoli, Polska dzięki 
waleczności, przelanej krwi i patriotyzmowi żołnierzy odzyskała wolność. 

Uroczystości związane z obchodami Święta Nie-
podległości w Gminie Jadów rozpoczęły się 
o godzinie 9.30 od złożenia kwiatów na cmen-

tarzu w Jadowie na grobie Władysława Białobrzeskie-
go – żołnierza POW, który poległ podczas rozbrajania 
Niemców w Jadowie 12 listopada 1918 r.

Po złożeniu kwiatów głos zabrał przewodniczący Od-
działu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Powiatu 
Wołomińskiego Adam Kopczyński oraz wójt Gminy Ja-
dów Dariusz Kokoszka.

Uroczystym przemarszem udaliśmy się na mszę świętą 
w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyły poczty sztan-
darowe – kombatantów, Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Gimnazjum 
im. A. Zamoyskiego w Jadowie oraz straży pożarnych. 
Oprawę muzyczną mszy zapewnił chór Cantores Reginae 
Poloniae. Po mszy świętej nastąpił ważny moment, uho-
norowano bowiem kombatantów odznaką za zasługi dla 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych. Wśród odznaczonych znaleźli się: 
Stefania Kalinowska, Janina Suchenek, Bronisław Mech, 
Mieczysław Tacicki, Jan Szymczak, Wacław Toński, Bo-
lesław Berchman i Czesław Kaleski. Następnie wicemar-
szałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski wręczył dyplomy 
uznania, nadane kombatantom z gmin Jadów i Strachów-
ka. Po złożeniu wieńca pod tablicą w Sanktuarium Święte-
go Krzyża w Jadowie obchody przeniosły się na plac przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 
roku w Urlach. Uroczystości w Urlach rozpoczęto podnie-
sieniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodo-
wego. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie Przyjaciół Kul-
tury w Urlach, było głównym organizatorem uroczystości i 
pozyskało dotację z Narodowego Centrum Kultury na jej 
zorganizowanie z wieloma atrakcjami dla przybyłych. 

A program uroczystości był bardzo obszerny. Poza ape-
lem „Kadrówki” PSWW HALLER mogliśmy zobaczyć wy-

stępy Grupy Kaskaderów ze Słupna, pokaz dynamiczny 
Grupy Realizacyjnej „Tasmania Tiger” i Formacji SGO oraz 
wysłuchać dwóch pięknych koncertów: chóru Cantores Re-
ginae Poloniae i Orkiestry Dętej „Gloria”. Po części oficjalnej 
można było zasmakować wojskowej grochówki, bigosu oraz 
własnoręcznie upieczonej przy ognisku kiełbaski.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za przygoto-
wanie uroczystości, a przybyłym za udział w tak ważnych 
dla Polski i Polaków obchodach. Justyna Winnicka

Dotacja na mini traktorek
Gmina Jadów zakupiła mini traktorek wraz ze współpracującym 

z nim nowym osprzętem: przyczepką, pługiem, kosiarką, piaskarką, za-
miatarką i taczką. Dostawcą była firma P.P.H.U. TRAKTOMIX z Kąkole-
wa. Dostawca przeszkolił w miejscu dostawy wybranych pracowników 
urzędu odnośnie obsługi sprzętu, konserwacji, prawidłowej eksploatacji 
oraz sposobu montażu i demontażu osprzętu. Sprzęt został zakupio-
ny dzięki pozyskanej przez wójta dotacji w wysokości 40 tys. złotych 
z PFRON. (jw)
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Spotkanie bibliotekarzy
W środę, 16 października 2013 r. w Biblio-
tece Publicznej Gminy Jadów w Urlach odbyło się spo-
tkanie bibliotekarzy z powiatu wołomińskiego. Przybyli 
przedstawiciele prawie wszystkich bibliotek z powiatu 
na czele z Joanną Chołbicką, dyrektorem Biblioteki Po-
wiatowej w Wołominie, i Mileną Powałą, instruktorem 
Biblioteki Powiatowej.

Obecny był także wójt Gminy Jadów Dariusz Ko-
koszka, sekretarz Gminy Robert Denis oraz przewodni-
cząca Komisji Oświaty Barbara Kowalczyk.

Głównym tematem spotkania był rozwój bibliotek 
w powiecie wołomińskim, plany na przyszłość, propo-
zycje organizacji wydarzeń i spotkań ze znanymi ludźmi 
w bibliotekach w 2014 roku.

Na zakończenie wręczono zgromadzonym własno-
ręcznie wykonane słomiane lalki i „Historię Myszadeł” 
napisaną przez Eugeniusza Szcześnika oraz zaproszono 
wszystkich do obejrzenia wystawy muzealnej poświęco-
nej Stanisławowi Jopkowi i historii Urli. (jw)

Zostań strażakiem OSP!

Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę 
we krwi, chcesz pomagać potrzebującym, przyłącz się 
do nas, wstąp w szere giczynnych członków naszej jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej lub Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jadowie!

Możesz do nas napisać e-mail (ospjadow_1908@wp.pl) 
lub odwiedzić naszą remizę przy ul. Jana Pawła II 19.

Kandydat do służby w Ochotniczej 
Straży Pożarnej powinien:

•  zgłosić się do prezesa, naczelnika lub innego druha 
z miejscowej OSP

•  być gotowym, aby nieść pomoc w różnym czasie 
i warunkach

•  być chętnym do współpracy i wykonywać rozkazy 
dowódcy

•  mieć skończone 18 lat i dobrą kondycję psychicz-
ną, fizyczną i zdrowotną

•  kategorie wiekowe Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej: 12–16, 16–18 lat. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie zapra-
sza wszystkich ochotników chcących dołączyć do naszej 
jednostki. Zapraszamy również dzieci i młodzież powy-
żej 12 lat do wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej (kategorie wiekowe: 12–16, 16–18 lat).

Zainteresowanych, chcących sprawdzić swoje zdolności 
w tym kierunku zapraszamy do remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jadowie przy ul. Jana Pawła II 19, aby uzyskać 
szczegółowe informacje oraz zapoznać się z jednostką. 
Jednostka zaprasza także grupy zorganizowane do odwie-
dzania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie.

Wspólna praca 
w Szewnicy

15 sierpnia 2013 r. mieliśmy przyjemność 
po raz pierwszy zorganizować w naszej miejscowości 
Dożynki Gminno-Dekanalne. Zapewne wielu z po-
śród Państwa było na nich obecnych i brało w nich 
aktywny udział. Dziękuję wszystkim za przybycie, ra-
dość wspólnego świętowania, dziękuję szczególnie de-
legacjom dożynkowym z wieńcami z poszczególnych 
miejscowości.

Składam również podziękowania mieszkańcom 
Szewnicy za pomoc i wsparcie finansowe w orga-
nizacji dożynek. Udało się nam osiągnąć wszystko, 
co zaplanowaliśmy. Szczególnie dziękuję księdzu 
proboszczowi, pani sołtys i pracownikom szko-
ły podstawowej za zaangażowanie i poświęcenie 
czasu na wspólną pracę przy organizacji naszego 
święta.

Wszystkim mieszkańcom chciałbym powiedzieć, 
że ze środków finansowych zebranych na organi-
zację dożynek udało się zaoszczędzić pieniądze, 
które zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną 
na dwóch zebraniach wiejskich przeznaczyliśmy 
na zakup wykładziny i wózka do jej przewożenia 
na salę gimnastyczną w szkole podstawowej oraz 
na zakup trzech pojemników do segregacji odpa-
dów z cmentarza parafialnego. Wykładzina wraz 
z wózkiem kosztowała 3300 zł, natomiast pojem-
niki – 1200 zł.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie 
i wspólną pracę.

 Robert Lewandowski
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Nowa piła spalinowa w OSP w Jadowie
25 października 2013 r. została przekazana 
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie 
nowa piła spalinowa firmy Makita. Dzięki pomocy 
i zaangażowaniu radnego Marka Kozłowskiego z Ja-
dowa OSP w Jadowie pozyskała nowego darczyń-
cę – Nadleśnictwo Łochów, reprezentowane przez 
nadleśniczego Bogusława Piątka, który przekazał 

na zakup piły spalinowej darowiznę w wysokości 
1500 zł. Należy również wspomnieć, że w ubie-
głym roku Nadleśnictwo Łochów przekazało kwo-
tę 1000 zł na rozwój Gminnego Klubu Sportowego 
„Korona” Jadów.

Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie 
finansowe nadleśniczemu Bogusławowi Piątkowi.

Od stycznia zmiany  
w odbiorze śmieci

Od 1 stycznia 2014 r. nastąpią niewielkie zmiany przy odbieraniu odpadów komunalnych. 
Wszyscy właściciele nieruchomości sami muszą zaopatrywać się w pojemniki  

na odpady zmieszane, tj. czarne worki lub pojemniki trwałe.

Gmina będzie dostarczała wyłącznie worki kolo-
rowe 120 l (żółte, niebieskie i zielone) na od-
pady segregowane oraz worki 120 l za dodat-

kową opłatą 14 zł na bioodpady oraz worki na popiół.
Od 1 stycznia 2014 r. popiół należy składać w od-

dzielne worki (120 l, 14 zł) za dodatkową opłatą i do-
starczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Jadowie. Worki będzie można kupić 
w Urzędzie Gminy Jadów w pokoju 22 lub 20. Uchwa-
łą Rady Gminy Jadów zostały zlikwidowane pojem-
niki o pojemności 60 l, 110 l i 7000 l. Obowiązywać 
będą pojemniki o trzech pojemnościach: 120 l, 240 l 
i 1100 l. Osoby, które złożyły deklarację na zlikwido-
wane pojemniki (na 60 l, 110 l i 7000 l), muszą zło-
żyć nową deklarację do Urzędu Gminy i wskazać nową 
wielkość pojemnika. Wzór deklaracji obowiązującej 
od 1 stycznia 2014 r. można pobrać ze strony interneto-
wej jadow.az.pl, zakładka „Gospodarka śmieciowa”, lub 
w Urzędzie Gminy w Jadowie.

Częstotliwość odbierania odpadów się nie zmieni. 
Z miejscowości Starowola, Zawiszyn, Borzymy, Urle, Iły, 
Strachów, Letnisko Nowy Jadów w sezonie, tj. od kwiet-
nia do września, odpady zmieszane (czarne worki i po-
jemniki trwałe) będą odbierane w każdy poniedzia-
łek, natomiast z pozostałych miejscowości – dwa razy 
w miesiącu. Poza sezonem, tj. od października do mar-
ca, z terenu całej gminy odpady zmieszane będą odbie-
rane raz w miesiącu (pierwszy poniedziałek miesiąca). 
Odpady segregowane (żółte, zielone, niebieskie worki) 
będą odbierane z terenu całej gminy raz w miesiącu.

W terminach odbioru określonych harmonogramem 
poszczególne worki z odpadami należy od godz. 7 wy-
stawić przed nieruchomość bądź do głównej drogi, któ-
rą będzie jeździła śmieciarka.

Również bez zmian 
pozostanie sposób se-
gregowania odpadów:
– czarne worki/pojem-
niki trwałe (odpady 
zmieszane)
– niebieskie worki (su-
chy papier, tektura oraz 
tekstylia)
– żółte worki (plastik, 
drobny metal oraz opa-
kowania wielomateria-
łowe)
– zielone worki (szkło 
opakowaniowe białe 
i kolorowe).

Przypominamy o dokonywaniu opłat w ustalonych 
terminach, nie będą wysyłane dodatkowe powiado-
mienia, każdy właściciel nieruchomości ma obowią-
zek wnoszenia opłat w terminach w wysokości zgod-
nej ze złożoną deklaracją:
1. do 15 stycznia za I kwartał (za styczeń, luty, marzec)
2. do 15 kwietnia za II kwartał (za kwiecień, maj, 
czerwiec)
3. do 15 lipca za III kwartał (za lipiec, sierpień, wrzesień)
4. do 15 października za IV kwartał (za październik, 
listopad, grudzień).

Opłata jest pobierana kwartalnie (można wpłacać 
miesięcznie) za dany kwartał z góry. Wpłaty należy 
uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy (BS Łochów 
O/Jadów) nr 09 9233 0001 2600 3258 2000 0050 
(z opisem: opłata za śmieci) lub w formie inkasa (u soł-
tysów poszczególnych miejscowości).

 Ewa Skwarska
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BG INWESTYCJE I PRZETARGI

Remont instalacji technologicznych 
wewnętrznych i międzyobiektowych 

z wykonaniem przyłączy 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Nowy Jadów
Rozstrzygnięcie przetargu: 20 listopada 2013 r.
Komisja Przetargowa, kierująca się ceną jako jedynym kry-
terium oceny ofert, jako najkorzystniejszą zaproponowała 
ofertę firmy Bakart z Warszawy. Oferta opiewa na kwotę: 
668 780,70 zł.

Remont instalacji technologicznych 
wewnętrznych i międzyobiektowych 

z wykonaniem przyłączy 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Nowy Jadów
Rozstrzygnięcie przetargu: 20 listopada 2013 r.
Komisja Przetargowa, kierująca się ceną jako jedynym kry-
terium oceny ofert, jako najkorzystniejszą zaproponowała 
ofertę firmy Bakart z Warszawy. Oferta opiewa na kwotę: 
668 780,70 zł. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 maja 
2014 r.

Opracowanie projektu budowlanego 
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowościach Wyglądały 
i Dzierżanów”

Rozstrzygnięcie przetargu: 21 października 2013 r.
Spośród trzech oferentów ze względu na najniższą cenę (46 
740 zł brutto) wybrano firmę Marek Zieliński z Włodawy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 kwiet-
nia 2014 r.

Opracowanie projektu budowlanego 
„Rozbudowa sieci wodociągowej 

z przyłączami w miejscowości Zawiszyn 
(Owsianka)”

Rozstrzygnięcie przetargu: 18 października 2013 r.
Spośród szećciu firm ze względu na najniższą cenę (6642 zł 
brutto) wybrano firmę Marek Zieliński z Włodawy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 
2014 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów 
i sprzętu komputerowego dla szkół z terenu 

Gminy Jadów objętych projektem pn. ,,Wiem, 
rozumiem, potrafię“. 

Rozstrzygnięcie przetargu: 10 października  
Spośród czterech firm, które złożyły oferty wybrano ze 
względu na najniższą cenę ( 76 799,61 zł brutto) firmę  
„Moje Bambino“ Sp. z o.o. S.K.A. z Gniezna  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 paździer-
nika 2013 r. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Jadów – Etap II

Rozstrzygnięcie przetargu: 13 listopada 
Spośród trzech firm, które złożyły oferty wybrano ze wzglę-
du na najniższą cenę ( 126 650,44 zł brutto) firmę  „INST-
-EL“ J.A. Chancewicz Sp. j. z miejscowości Sokółka. Termin 
wykonania przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2013 r.  

Opracowanie projektu budowlanego 
„Przebudowy dróg nr ewid. 102 i 641 (ul. 

Żwirki i Wigury), nr ewid. 412 (ul. Leśna), 
oraz nr ewid. 422 (ul. Krótka) w Urlach. 

Rozstrzygnięcie przetargu: 11 października 
Spośród jedenastu oferentów ze względu na najniższą cenę 
(14 760,00 zł brutto) wybrano ofertę firmy: Usługi Projekto-
wo-Kosztorysowe „Przekrój“ Agnieszka Styś z Łochowa. Ter-
min wykonania przedmiotu zamówienia: 15 grudnia  2013 r.

Opracowanie projektu budowlanego 
„Budowy ulic Kościuszki i Leśnej w Urlach

Rozstrzygnięcie przetargu: 11 października 
Spośród dwunastu oferentów ze względu na najniższą 
cenę ( 19 790,70 zł brutto) wybrano ofertę firmy: RK Pro-
ject Karol Roziewski z Suwałek. Termin wykonania przed-
miotu zamówienia:  30 marca  2014 r

Opracowanie projektu budowlanego 
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Warmiaki”
Rozstrzygnięcie przetargu: 22 października 2013 r.
Spośród czterech oferentów ze względu na najniższą 
cenę (6888 zł brutto) wybrano firmę Usługi Projekto-
wo-Kosztorysowe „Przekrój” Agnieszka Styś z Łochowa. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 stycz-
nia 2014 r.

Opracowanie projektu budowlanego 
„Budowa drogi gminnej Wujówka – 

Wyglądały”
Rozstrzygnięcie przetargu: 27 listopada 2013 r.
Spośród pięciu oferentów ze względu na najniższą cenę 
(37 000 zł brutto) wybrano ofertę Grzegorza Wiszowatego 
z Grajewa. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
do 30 kwietnia 2014 r.

Opracowanie projektu budowlanego 
„Przebudowa drogi nr ewid. 634 

(ul. Szkolna) w Zawiszynie”
Rozstrzygnięcie przetargu: 8 listopada 2013 r.
Spośród czterech oferentów ze względu na najniższą 
cenę (6888 zł brutto) wybrano firmę Usługi Projektowo-
-Kosztorysowe „Przekrój” Agnieszka Styś z Łochowa. Ter-
min wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 stycznia 
2014 r.

Rozstrzygnięte przetargi
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31 października 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy 
Jadów w Zawiszynie odbyła się sesja Rady Gminy.

Najważniejsze uchwały, które podjęli radni, dotyczyły odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich 
zagospodarowania. Zmieniono uchwałę w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Najważniejsze 
zmiany to: odpłatny worek na popiół, odbiór odpadów zmiesza-
nych dwa razy w miesiącu, a segregowanych w pierwszym tygo-
dniu miesiąca, likwidacja pojemników 60 l, 110 l i KP7. Od stycz-
nia nie będzie można wystawiać popiołu, a do czarnych worków 
nie będzie można zbierać trawy i liści. Radni podjęli także uchwa-
ły w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej 
opłaty i stawki opłaty za pojemnik (dotyczy nieruchomości nieza-
mieszkałych). Radni przyjęli większością głosów uchwałę w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Następnie podjęto uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian 
w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Na sesji jednogło-
śnie przyjęto także uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Jadów, oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych. Radni większością głosów przyjęli również po-
prawki do budżetu na 2013 rok.

Kolejna sesja odbyła się 29 listopada 2013 r. w Bibliotece 
Publicznej Gminy Jadów w Urlach.

Najważniejsza uchwała dotyczyła targowiska „Mój Rynek”. 
Radni jednogłośnie przyjęli regulamin targowiska (więcej na str. 1 
i 3). Radni uchwalili również program współpracy Gminy Jadów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2014. Na realizację programu w budżecie Gmi-
ny na 2014 r. planuje się kwotę 23 400 zł. Poza tym przyjęto 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Iły. Pod-
jęto także uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gmi-
nie Jadów w 2014 r. z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 42 zł 
za dt. Jednogłośnie radni zaakceptowali zmiany w budżecie Gmi-
ny na rok 2013 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2013–2019.

Z sesji Rady...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Jadów 
życzymy, by ten niezwykły czas przeżywali we wzajemnej miłości , w ciepłej i rodzinnej 

atmosferze oraz w zdrowiu. Niech Święta będą okazją do radości , pokoju i refleksji .

Na nadchodzący Nowy 2014 Rok życzymy dużo wiary, optymizmu i wytrwałości 
w dążeniu do postawionych sobie celów. Niech spełnią się Państwa marzenia.

Wójt Gminy
Dariusz Kokoszka

Dyrektor GOK
Halina Filemonowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rozpara 
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WYWIAD NUMERUBG

Panie Starosto, w młodym wieku (21 lat) 
został Pan radnym miasta Ząbki, a zaledwie 
osiem lat później objął Pan funkcję 
starosty wołomińskiego. Co zmieniło się 
w postrzeganiu przez Pana polityki w tym 
czasie i czym jest ona dla Pana obecnie?
PIOtr UścIńskI: Faktycznie, aż przez dwie kadencje 
byłem najmłodszym radnym w Ząbkach, potem zosta-
łem radnym powiatowym, a dziś jestem najmłodszym 

starostą na Mazowszu. Ale lata lecą i to już 14 lat w sa-
morządzie. Gdy w 1998 roku zostałem radnym, o poli-
tyce nie wiedziałem prawie nic. Byłem bezkompromi-
sowy, zawsze starałem się samodzielnie podejmować 
decyzje. Dziś dostrzegam wiele obszarów, w których 
należy szukać porozumienia i demokratycznej większo-
ści. Stałem się bardziej pragmatyczny. Nadal pozostaję 
jednak w wielu sprawach bezkompromisowym ideali-
stą, co utrudnia uprawianie typowej polityki. Bardziej 
czuję się samorządowcem niż politykiem.

Zbliża się koniec roku, w związku z tym 
warto go podsumować, przede wszystkim 

w kontekście Gminy Jadów. Którą 
z inwestycji zrealizowanych przez starostwo 
w 2013 roku w naszej gminie uznałby Pan 
za najważniejszą?

Na terenie Jadowa z pewnością będzie to dokoń-
czenie zaczętego już w ubiegłym roku kompleksowe-
go remontu nawierzchni dróg w Urlach i okolicach. 
Wspólnie z gminą wykonaliśmy nowe nakładki na dro-
gach powiatowych, w których budowano kanalizację. 
Budowaliśmy także chodnik Urle – Borzymy, a także 
wykonaliśmy sporo remontów.

Jedną z wielu kluczowych spraw w 2014 roku 
w gminie Jadów będzie modernizacja drogi 
powiatowej w Adampolu (ul. Jana Pawła II), 
tym bardziej że w maju zostanie ukończona 
kanalizacja. Jak wiadomo, od wielu lat 
droga jest w fatalnym stanie, a wcześniej 
nie podejmowano żadnych prac właśnie 
ze względu na planowaną kanalizację. Czy 
teraz, kiedy za pół roku będzie ona ukończona, 
mieszkańcy mogą liczyć na nowy asfalt 
i porządną drogę, której nie będzie trzeba łatać 
co dwa miesiące?

Mamy na uwadze wykonanie takich prac, aby popra-
wić warunki jazdy po zakończeniu budowy kanalizacji. 
Za wcześnie mówić o szczegółach, na ostateczne decy-
zje o zakresie prac i kwotach trzeba jeszcze poczekać.

Na jakim etapie jest sprawa dokończenia 
drogi powiatowej Adampol – Kukawki 
(do granicy z gminą Zabrodzie)? 
Do kiedy projektant ma przygotować projekt 
i na kiedy zaplanowano ogłoszenie przetargu 
na wykonanie tego zadania?

Projekt techniczny dokończenia tej drogi był ro-
biony w tym roku, jednak nie udało się go skończyć 
na tyle wcześnie, aby jeszcze wykonać roboty. Projek-
tant po prostu nie wywiązał się ze zlecenia w terminie. 
O konkretnych datach jeszcze za wcześnie mówić.

Sporym problemem, nie tylko w gminie 
Jadów, są zaniedbane rowy przy drogach 
powiatowych, większość z nich jest od wielu 
lat pozarastana, niedrożna, a to powoduje 
zagrożenie podtopieniami. Czy powiat 

Bardziej czuję się 
samorządowcem niż politykiem

Istotnym elementem rozwoju naszej gminy jest współpraca z powiatem wołomińskim. 
O działaniach powiatu szczególnie w przyszłym roku, problemach szpitala w Wołominie 

oraz inwestycjach ze starostą powiatu wołomińskiego Piotrem Uścińskim rozmawiał 
Mariusz Kalinowski.

Nadal pozostaję jednak w wielu sprawach 
bezkompromisowym idealistą, co utrud-

nia uprawianie typowej polityki. 
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ma jakiś pomysł? Ile pieniędzy na udrożnienie 
rowów w gminie Jadów starostwo planuje 
przeznaczyć w 2014 roku?

Jesteśmy tuż przed uchwaleniem budżetu na przy-
szły rok. Gdy radni zdecydują się włączyć ten cel 
do planów, będziemy dzielić pieniądze na poszczegól-
ne zadania i ich realizację. Część prac wykonujemy 
własnymi siłami, a część zlecamy. Ale system odwod-
nienia to także rowy melioracyjne. Dysponujemy spe-
cjalistyczną koparką, użyczamy ją spółkom wodnym, 
które dostają też dotacje celowe na prace związane 
z utrzymaniem urządzeń wodnych. Spółka w Jadowie 
w tym roku otrzymała 42 tys. zł.

Na początku września przyłączył się 
Pan do protestu pracowników Szpitala 
Powiatowego w Wołominie przed siedzibą 
NFZ. Jak wiemy, sytuacja szpitala jest bardzo 
trudna. W wywiadzie udzielonym w Telewizji 
Trwam w programie „Polski punkt widzenia” 
wspominał Pan o tym, że od dłuższego czasu 
toczą się rozmowy z NFZ o podniesieniu 
wysokości kontraktu dla szpitala, ale do tej 
pory nie przyniosły one efektu. Co według 
Pana jako zarządcy należy zrobić, aby 
zmniejszyć dług i poprawić kondycję 
finansową szpitala?

Najważniejsze dla szpitala jest, aby dług przestał ro-
snąć, aby budżet na bieżąco się bilansował. Niestety 

pieniędzy z NFZ nie starcza na bieżące leczenie, o sta-
rych długach nie wspominając. Problem w tym, że szpi-
tal ma od lat zaniżony kontrakt w stosunku do liczby 
obsługiwanych mieszkańców. Kilka lat temu NFZ płacił 
jednak za nadwykonania (czyli za leczenie pacjentów 
po wyczerpaniu kontraktu), teraz nie chce płacić, więc 
szpital po wyczerpaniu kontraktów praktycznie prze-
staje przyjmować pacjentów, co jest wielkim utrudnie-
niem dla mieszkańców. Oczywiście nadal przyjmowani 
są pacjenci w stanach ostrych, zagrażających życiu, lecz 
za ich leczenie szpital musi dochodzić pieniędzy w są-
dzie. Rozwiązaniem byłoby sprawiedliwe podzielenie 
pieniędzy przez NFZ pomiędzy szpitale, z uwzględnie-
niem liczby mieszkańców w rejonie i zapotrzebowania 
na poszczególne rodzaje leczenia.

Na zakończenie zapytam o Pana pasje. 
Na co lubi Pan poświęcić swój wolny czas?

Bardzo lubię po prostu bawić się z moimi dziećmi, 
im staram się poświęcić większość mojego wolnego cza-
su, którego mam jak na lekarstwo.

Czego życzyć Panu na Nowy 2014 Rok?
Służbowo – sprawnej realizacji inwestycji powiato-

wych i dobrej przy tym współpracy gmin. A prywatnie 
– może trochę więcej wolnego czasu dla dzieci.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego 
dobrego!

„Jak są chęci, to się kręci”
Eko-kabaret Urle ukończył trzy lata, czyli wkro-
czył w okres przedszkolny. Stan osobowy zespołu bez 
zmian, cała ósemka zdrowa i szczęśliwa.

Rok 2013 zamyka się 30 koncertami m.in. w Warsza-
wie, Radzyminie, Ząbkach, Stoku Lackim, Wólce Kozłow-
skiej, Przesmykach i Karniewie. Braliśmy udział w siedmiu 
festiwalach i przeglądach. Nasze największe osiągnięcie 
to drugie miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie „Stopa” 
w Karniewie. Ostatni program „Różne opcje i promocje” 
zajął trzecie miejsce na Węgrowskich Barwach Jesieni 
i został serdecznie przyjęty przez publiczność.

Nadal gramy i śpiewamy, niekiedy głośniej, śmiesz-
niej, dowcipniej dla wesołych, smutnych, zgorzknia-
łych, zdegustowanych, zwolenników, przeciwników, 
polityków itd. (w Przesmykach i poseł nas oglądał). Mile 
wspominamy występy dla seniorów w Ząbkach. Bur-
mistrz osobiście nam gratulował i dziękował. Nawią-
zaliśmy przyjaźń z mieszkańcami Domu Pomocy Spo-
łecznej w Radzyminie. Występowaliśmy na dożynkach 
w gminie Jadów i Tłuszcz.

Promowaliśmy nasze Urle w czasie występów 
na weekendowych spotkaniach. Powstały nowe teksty, 
które podobały się publiczności. Jedna szczególnie sen-
tymentalna i chętnie śpiewana piosenka:

Błękitny Liwiec dokoła i niedaleko tu las
Słońce, przyroda Was woła, do Urli przyjedź choć raz.

Tekst ten śpiewajcie, nudzie się nie dajcie.
Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 

co posiadacie – to stare przysłowie przytaczam, żeby 
dostrzec piękno Urli i naszej małej Ojczyzny.

A moi artyści to nie gwiazdy jednego sezonu, tylko pięk-
ne Wenus i Marsy. Bijcie im brawa, nadal chcą śpiewać, 
to ważna sprawa.
Całej ósemce, dla Ali, Asi, Geni i Krzysia
Drugiego Krzysia, Miecia, Jacusia.
Oby się dalej tak promowali
I gminie Jadów plamy nie dali.
A wszystko winna ta jedna Basia
Co pisze, plecie, ludzi rozśmiesza
A może czasem denerwuje?
I nadal w roli dobrze się czuje!

A już poważnie dziękuję pani Małgorzacie Łoń 
i panu Rafałowi Rozparze za wsparcie finansowe na-
szych wyjazdów na koncerty charytatywne. 

  Barbara Kowalczyk
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Nie prowadźmy za rękę, 
ale wskazujmy drogę

Pani Dyrektor, jesteśmy właśnie po kilku 
zmianach na stanowiskach ministrów 
w rządzie premiera Donalda Tuska. Resort 
edukacji objęła nowa minister Joanna 
Kluzik-Rostkowska, która zapowiedziała, 
że nie ma odwrotu od reformy dotyczącej 
sześciolatków. A jakie jest Pani zdanie w tej 
sprawie? W końcu bardzo wielu rodziców 
w Polsce ma obawy związane z rozpoczęciem 
edukacji przez ich dzieci już w wieku sześciu 
lat.
ZOfIa kOmUda: Zapowiedzi pani minister dotyczą-
ce kontynuacji reformy oświaty nie dają już nikomu 
nadziei na wycofanie się z niej, szczególnie w kwestii 
dotyczącej obniżenia wieku szkolnego. Zdania na ten 
temat są bardzo podzielone, zwłaszcza w środowisku 
samych zainteresowanych, czyli rodziców tych dzieci. 
Może nie do końca rozumiem ich obawy, gdyż moje 
własne są już dorosłe i nie dotyczy mnie to bezpośred-
nio, ale wiele z nich jest nieuzasadnionych. Wielu ro-
dziców uważa, że dzieciom odbiera się rok dzieciństwa, 
boją się, że ich dziecko sobie nie poradzi, że w szkole 
na pewno stanie mu się krzywda, że zniknie w tłumie 

itp. W zespołach klasowych są dzieci, którym nauka 
idzie bardzo łatwo, które osiągają sukcesy niewielkim 
nakładem pracy, oraz takie, dla których milowym kro-
kiem okaże się zdobycie nawet prostej umiejętności 
w wyniku żmudnej pracy zarówno samego dziecka, jak 
i jego rodziców i nauczycieli. Są też dzieci, którym wy-
chowawcy muszą poświęcać więcej uwagi z powodu 
niewłaściwego zachowania. Ale przecież takie warunki 

towarzyszą nam od zawsze i nigdy nie było i nie będzie 
sytuacji idealnej, czyli takiej, że wszystkie dzieci będą 
mądre, grzeczne i miłe. Zresztą w szkole byłoby wtedy 
trochę nudno. Za obniżeniem wieku szkolnego poszły 
zmiany w podstawie programowej, czyli przede wszyst-
kim dostosowanie wymagań edukacyjnych do wieku 
dzieci. Zmieniła się również organizacja zajęć. Dziecko 
uczy się głównie poprzez zabawę, często nieświadomie 
nabywa wiadomości i umiejętności. Szkoły coraz lepiej 
są przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Nie 
chodzi tylko o bazę materialną, czyli pomieszczenie 
do nauki i jego wyposażenie, ale również o nauczycieli, 
którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, stosują coraz 
ciekawsze metody pracy, wykorzystują nowoczesne po-
moce dydaktyczne. Dzieci lubią spędzać ze sobą czas, 
bawić się, zawiązywać pierwsze przyjaźnie, cieszą się 
ze swoich sukcesów, więc czemu im tego nie umożli-
wiać? Myślę, że rodzice mądrze kochający swoje dzieci 
i pozytywnie nastawieni na współpracę ze szkołą nie 
powinni obawiać się rozpoczęcia edukacji swoich po-
ciech w szóstym roku ich życia.

Podobnie jak w pozostałych szkołach w naszej 
gminie, również w Myszadłach rozpoczęły 
się programy unijne. Co w tym roku udało 
się zrealizować dla dzieci i z czego mogą 
skorzystać uczniowie w ramach programu 
„Więcej wiem, więcej mogę”?
W bieżącym roku szkolnym w szkole w Myszadłach 
realizowane są dwa projekty. Pierwszy to „Wiem, rozu-
miem, potrafię” dla klas I–III, w którym odbywa się pięć 
rodzajów zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami mate-
matycznymi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zaję-
cia plastyczne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. 
Oprócz gimnastyki wszystkie pozostałe prowadzą na-
uczyciele z mojej szkoły, gdyż posiadają odpowiednie 
kwalifikacje. Drugi projekt „Więcej wiem, więcej mogę” 
jest skierowany do uczniów II etapu edukacyjnego, czy-
li klas IV–VI. Niestety napotyka on wiele trudności or-
ganizacyjnych i jeszcze nie wszystkie zajęcia mogły się 
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– Dzieci ze szkoły podstawowej nie myślą o nauce jako inwestycji 
w swoją przyszłość, nie mają sprecyzowanych dalekosiężnych planów, 

ale ich rodzice doskonale zdają sobie z tego sprawę i często mają 
marzenia związane z karierą zawodową swego dziecka – mówi Zofia 

Komuda, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach. 
O ostatnich zmianach w Ministerstwie Edukacji, problemach 

w oświacie oraz realizacji programów unijnych i innych aspektach 
związanych z edukacją z dyrektor Zofią Komudą  

rozmawiał Mariusz Kalinowski.

Dzieci lubią spędzać ze sobą czas, bawić 
się, zawiązywać pierwsze przyjaźnie, 

cieszą się ze swoich sukcesów, więc czemu im 
tego nie umożliwiać? 
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rozpocząć. Na razie są to zajęcia wyrównawcze z języka 
polskiego i matematyki oraz rozwijające umiejętności 
z języka angielskiego. Wkrótce rozpoczną się informa-
tyczne, matematyczne dla uczniów zdolnych oraz spo-
łeczno-obywatelskie. W ramach programów zakupio-
no pomoce dydaktyczne (m.in. tablicę interaktywną) 
uatrakcyjniające zajęcia. Dzieci mają więc możliwość 
wyrównania szans edukacyjnych z najważniejszych 
przedmiotów, ale również rozwijania swoich zainte-
resowań. Uczniowie z klas IV–VI w ramach programu 
otrzymują poczęstunek, są też odwożone do domu 
po zakończeniu zajęć.

Jak oceni Pani dzisiejszych uczniów 
w porównaniu z tymi, którzy uczyli się 
na przykład 10 lat temu? Wydaje się, że dzisiaj 
dzieci i młodzież mają o wiele większe 
możliwości rozwoju niż kiedyś, łatwiejszy 
dostęp do wiedzy. Czy w Pani opinii tę szansę 
wykorzystują i mają świadomość, jak istotne 
jest zdobywanie wiedzy?
Tak jak dawniej są uczniowie zdolni i ambitni, zdolni, 
lecz leniwi, mniej zdolni, ale pracowici i tacy, którym 
nie zależy na odnoszeniu sukcesów. Jak wspomniałam 
wcześniej, metody pracy z dziećmi stają się coraz bar-
dziej nowoczesne, wykorzystuje się wspaniałe pomoce 
dydaktyczne. Nauczycielom łatwiej jest przygotować 
się do zajęć (komputer, internet, ksero). Do współcze-
snego ucznia można więc dotrzeć zupełnie innymi me-
todami niż do ich poprzedników. Wychowani w me-
dialnym świecie zupełnie inaczej przyswajają wiedzę, 
mają dostęp do nieprzebranych jej źródeł. Stąd też 
ogromne wyzwania stoją przed nauczycielami – aby 
nasi uczniowie odnosili sukcesy, musimy sami stale się 
uczyć, przede wszystkim tego, jak skutecznie przeka-
zać im wiedzę, wyćwiczyć umiejętności niezbędne 
w dalszym życiu. Dzieci ze szkoły podstawowej nie 
myślą o nauce jako inwestycji w swoją przyszłość, nie 
mają sprecyzowanych dalekosiężnych planów, ale ich 
rodzice doskonale zdają sobie z tego sprawę i często 
mają marzenia związane z karierą zawodową swego 
dziecka. Tu właśnie leży sedno pracy nauczyciela – 
by we współpracy z rodzicami jak najlepiej przygoto-

wać ucznia do dalszego samokształcenia, zaszczepić 
w nim ciekawość świata, chęć systematycznej pracy 
i uczenia się, które w perspektywie czasu przyniosą 
oczekiwane efekty. Należy też pamiętać, że na dzieci 
obecnie czyha wiele zagrożeń: wirtualni bohaterowie, 
kolejne „życia” w grach, kreskówki wywołujące agre-
sję itp. Jest to problem obecnego pokolenia, dotyczący 
głównie wypaczania sfery emocjonalnej dzieci. Dlate-
go bardzo ważne jest wypracowanie jednolitego spo-
sobu oddziaływań wychowawczych wśród rodziców 
i nauczycieli.

Pani dewiza życiowa, którą kieruje się Pani 
w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu 
uczniów, to?
„Nie ma dzieci – są ludzie” Janusza Korczaka. Uważam, 
że należy traktować tych małych ludzi poważnie. Nie 
prowadzić za rękę, ale wskazywać drogę, nie wyręczać, 
ale pomagać. Sprawiać, aby każde dziecko miało wysoką 
samoocenę, znało swoje mocne i słabe strony, potrafiło 
poszukiwać właściwych sposobów rozwiązania różnych 
problemów, było bardziej odporne także na porażki, któ-
rych przecież nie da się uniknąć. Jeśli nadmiernie chroni-
my dziecko, wyręczamy je, nie uczymy go świadomości 
konsekwencji różnych zachowań i odpowiedzialności 
za nie, nie przygotowujemy małego człowieka do radze-
nia sobie w coraz trudniejszych czasach.

Na zakończenie proszę powiedzieć naszym 
czytelnikom, jaka jest Pani największa pasja?
Jestem osobą, do której bardzo pasuje stwierdzenie: 
„kobieta zmienną jest”. Nie mam jednej, konkretnej, 
zmieniają się one przeważnie z porami roku. Wiosną 
i latem lubię prace w przydomowym ogródku, spacery, 
a podczas urlopu bywa, że po prostu popadam w błogie 
lenistwo. W chłodniejszej porze roku lubię poczytać, 
posłuchać muzyki, rozwiązywać krzyżówki i sudoku. 
Dawniej lubiłam także dziergać na drutach, ale ostatnio 
mam na to zbyt mało czasu i cierpliwości. Tej pasji od-
dam się na emeryturze.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego 
dobrego!

„Anielska orkiestra”

W najnowszym miesięczniku dla dzieci „Anioł” 
ukazało się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
pt. „Anielska orkiestra”. Konkurs przeprowadzono 
w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci młodsze 
i dzieci starsze. Wśród opublikowanych prac aż pięć 
jest z PSP Jadów, z czego cztery zostały nagrodzone. 
Po raz kolejny nasze dzieci udowodniły, że mają wiel-
ki talent. Gratulujemy!

Prace zostały wykonane pod okiem Małgorzaty 
 Fiszer-Suchockiej.
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Listopad w PSP Nowinki

Pod koniec listopada dużo 
działo się w PSP w Nowinkach.

25 listopada 2013 r. z okazji Dnia 
Pluszowego Misia „zerówka” przygo-
towała zabawy i piosenki. Tego sa-
mego dnia szkołę odwiedził ks. Ma-
rek Pasiuk, pallotyn, który przebywał 

na misjach w Demokratycznej Re-
publice Konga i zajmował się dusz-
pasterstwem parafialnym. Pokazał 
dzieciom, jak żyją i uczą się dzieci w 
Afryce. Dzień później uczniowie PSP 
wyjechali do Wyszkowa na przedsta-
wienie „Przygody Pirata Karmazyna”.

Z kolei 28 listopada rozstrzygnię-
to III Gminny Konkurs Plastyczny.

Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom, a laureaci pierw-
szych trzech miejsc i wyróżnień 
otrzymali nagrody rzeczowe. W su-
mie wpłynęło 48 prac.

„Jesienne wierszowanie”
29 października 2013 r. odbył się III Gminny Konkurs Re-
cytatorski dla uczniów kl. I–III pt. „Jesienne wierszowanie”. 
Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach – organiza-
tora konkursu – przyjechali recytatorzy ze wszystkich szkół 
podstawowych Gminy Jadów. Do rywalizacji stanęło 27 
uczniów. Poziom był wyrównany, więc jury w składzie: 
Elżbieta Gałązka, Mariusz Kubat i Łukasz Wójcik, miało 
niemały problem, by wybrać najlepszych. Po burzliwych 
obradach jury przedstawiło wyniki konkursu.
Kategoria kl. I: 1. miejsce – Julia Rolek, PSP w Nowin-
kach, 2. miejsce – Jakub Jaworski, PSP w Myszadłach, 
3. miejsce – Wiktoria Zyśk, PSP w Jadowie, wyróżnienie 
– Anna Szyszko, ZSP w Urlach.
Kategoria kl. II: 1. miejsce – Szymon Kowalczyk, ZSP 
w Urlach, 2. miejsce – Katarzyna Kielan, PSP w Mysza-
dłach, 3. miejsce – Marlena Sulich, PSP w Myszadłach, 
wyróżnienie – Wiktoria Winnicka, PSP w Jadowie.
Kategoria kl. III: 1. miejsce – Joanna Jaworska, PSP 
w Jadowie, 2. miejsce – Alicja Stolarska ZSP w Urlach, 

3. miejsce – Bartłomiej Oniszk, PSP w Myszadłach, wy-
różnienie – Kinga Dzięcioł, PSP Szewnicy.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy, nagrody 
książkowe i drobne upominki, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy i książeczki. Wszystkim uczestnikom i ich opieku-
nom dziękujemy bardzo za udział w konkursie, nagro-
dzonym gratulujemy sukcesu! Zapraszamy za rok na IV 
edycję konkursu.  Koordynator konkursu: Regina Sadlik

Bądź widoczny na drodze!
W październiku 2013 r. 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jadowie został zorganizowany 
konkurs plastyczny pod nazwą „Je-
stem widoczny na drodze”. Opiekę 
nad uczniami sprawowała Maria Le-
wandowska.

Celem konkursu było kształ-
towanie właściwych nawyków 
i zachowań dzieci na drodze oraz 
uświadomienie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo własne i innych 
uczestników ruchu drogowego.

W konkursie brali udział ucznio-
wie klas IV–VI. Komisja oceniała pra-
ce w dwóch grupach wiekowych: kl. 
IV–V i klasy VI szkoły podstawowej. 
W kategorii młodszych uczniów 
pierwsze miejsce zdobył Kacper Try-
fon (kl. IV), a w starszej grupie zwycię-

żyła Julia Sawicka (kl. VIa). W sumie 
nagrodzono dziewięć prac.  (ml)

Warto przy tej okazji zaapelować 
do wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, aby zadbali o własne bez-
pieczeństwo! Potrzeba naprawdę 
niewiele. Niech każdy z nas pamięta 
o tym, aby zakupić odblaski, które 
czasami mogą uratować nam życie. 
Jeżeli chdzimy lub biegamy po zmro-
ku, załóżmy opaskę odblaskową, 
a nawet żółtą odblaskową kurtkę. 
Jeżeli jedziemy rowerem, zainwe-
stujmy w odpowiednie oświetlenie 
z przodu i z tyłu. Pamiętajmy rów-
nież o zasadach ruchu drogowego, 
aby poruszać się po odpowiedniej 
stronie. Bądźmy widoczni!

Jest to w interesie nas wszystkich.
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Wiem, rozumiem, potrafię
Gmina Jadów raz po kolejny realizuje projekt sys-
temowy pt. „Wiem, rozumiem, potrafię”, współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty” i 91.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj-
nych”. W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie 
i uczennice kl. I–III z pięciu szkół podstawowych na-
szej gminy (Jadowa, Nowinek, Myszadeł, Szewnicy, 
Urli), razem 178 dzieci. Projekt będzie realizowany 
od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 r. w zakresie 
trzech zadań. Zadanie pierwsze to zajęcia dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami: zajęcia logopedycz-

ne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pi-
saniu, w tym zagrożonych dysleksją, zajęcia dla dzieci 
z trudnościami matematycznymi, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej. W ramach zadania drugiego realizowane 
są zajęcia dla dzieci uzdolnionych: zajęcia muzyczno-
-taneczne, plastyczne, rozwijające zdolności matema-
tyczno-przyrodnicze i teatralne. W ramach zadania 
trzeciego kupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych w po-
szczególnych placówkach. Gmina pozyskała na reali-
zację projektu „Wiem, rozumiem, potrafię” 158 983 
zł. Poprzedni projekt tego rodzaju „Indywidualizacja 
nauczania szansą na sukces ucznia” realizowany od 12 
października 2011 do 28 czerwca 2013 r. miał wartość 
154 600 zł. Dzięki pozyskanym środkom unijnym moż-
liwe jest prowadzenie zajęć dodatkowych i doposaże-
nie szkół w pomoce dydaktyczne.
 Koordynator projektu: Aniela Dobosiewicz

Uczniowie 
w „Koperniku”
3 grudnia 2013 r. uczniowie 
PSP w Szewnicy odwiedzili Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warsza-
wie. Wizyta dostarczyła dzieciom 
wielu niezapomnianych wrażeń. 
Wszyscy z zaangażowaniem i zain-
teresowaniem sprawdzali urządze-
nia, których działanie interesowało 
młodszych i starszych uczestników 
wycieczki.

Uczniowie na meczach Legii

a wszystko zaczęło się 
od wizyty piłkarzy, trenera oraz 
spikera Legii Warszawa którzy 
odwiedzili naszą gminę 16 paź-
dziernika. Sympatyczne spotkanie 
oraz niezwykłe przyjęcie gości, 
szczególnie przez uczniów, spra-
wiły, że udało się nawiązać miłą 
współpracę. Zostaliśmy poinfor-
mowani o możliwości otrzymania 
bezpłatnych biletów na mecze Le-
gii Warszawa dla uczniów z naszej 
gminy. Do tej pory czterokrotnie 
skorzystaliśmy z tej okazji. Dzięki 

temu, że opiekunowie poświęcili 
swój czas , aby zapewnić wzorową 
organizację podczas wyjazdów, po-
nad 40. uczniów mogło zobaczyć 
występy Legii nie tylko z drużyna-
mi z polskiej ligi, ale także mecze 
w rozgrywkach Ligii Europy. Głów-
ną organizatorką wyjazdów była Ju-
styna Winnicka, która przy tej oka-
zji dziękuje wszystkim opiekunom 
za pomoc, a uczestnikom za świet-
ne zachowanie i miłą atmosferę 
podczas wyjazdów i meczów.  (mk)
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Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego – Finał
25 października 2013 r. w Ząbkach odbył się 
finał V Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Spotkania 
z twórczością ks. Jana Twardowskiego”.
Naszą gminę reprezentowali:
Kategoria Klasy I–III: Natalia Dziąg, Szymon Kowalczyk, 
Anna Stolarska. 
Kategoria Klasy IV–VI: Wiktoria Pląska, Katarzyna Suchocka.
Kategoria Gimnazjum: Zyta Kulesza, Dominik Sadow-
ski, Aleksandra Sawera.
W kategorii Poezja śpiewana (kl. IV–VI) wystąpiły Kin-
ga Salwin, Weronika Sawera i Katarzyna Stolarska jako 
zespół Urlanki.
Po długich naradach jury ogłosiło werdykt.
Odpowiednio w swoich kategoriach nasi reprezentanci 
zdobyli następujące miejsca:
Miejsce 3. – Szymon Kowalczyk
Miejsce 3. – Dominik Sadowski
Wyróżnienie – Aleksandra Sawera
Miejsce 3. – Zespół Urlanki
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Ważna lekcja historii

17 października 2013 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jadowie odbyła się lekcja historii poprowa-
dzona przez historyka Jarosława Stryjka z Wołomina. 
Lekcja poświęcona była 150. rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego.

Ciekawostek o tak ważnym wydarzeniu mogli posłu-
chać uczniowie Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego 
w Jadowie, uczniowie PSP Jadów, PSP Myszadła oraz 
ZSP w Urlach. Pan Jarosław Stryjek przywiózł wiele 
rekwizytów, które bardzo zainteresowały uczestników 
lekcji. Podczas powitania wszystkich uczniów oraz na-
uczycieli dyrektor GOK w Jadowie Halina  Filemonowicz 

zaprosiła również do zwiedzania wystawy, przygotowa-
nej przez ośrodek kultury. Eksponaty zostały przywie-
zione ze Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej 
od państwa Apolonii i Tadeusza Sasinów. W sali wido-
wiskowej można było obejrzeć prezentację multime-

dialną o Powstaniu Styczniowym, 
posłuchać pieśni wykonywanych 
w tym czasie (prezentacja została 
przygotowana przez Sławomira Fi-
lemonowicza).

Pan Jarosław Stryjek jest pasjo-
natem historii, który potrafi zarazić 
swoimi zainteresowaniami uczest-
niczących w spotkaniu uczniów. 
Mogliśmy się dowiedzieć o po-
tyczkach i bitwach rozgrywanych 
na terenie naszej gminy i w jej 
okolicach, poznać nazwiska lu-
dzi z naszego powiatu biorących 
udział w Powstaniu Styczniowym, 
a także usłyszeć wiele ciekawostek 
nam nieznanych.

Spotkanie z historykiem Jarosła-
wem Stryjkiem odbyło się w ramach spotkań „Ludzie 
z pasją”. Dyrektor GOK w Jadowie pragnie podzięko-
wać Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, dyrektorom szkół, nauczycielom, państwu 
Apolonii i Tadeuszowi Sasinom oraz panu Sławomirowi 
Filemonowiczowi za pomoc w zorganizowaniu spotka-
nia.  (mg)
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Wyjątkowa wystawa „Igłą i szydełkiem”
czy serwetka może być dzie-
łem sztuki? Tak! Udowodniło to 16 
utalentowanych pań związanych 
z naszą gminą, które wystawiły swo-
je prace na wystawie „Igłą i szydeł-
kiem” zorganizowanej przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Jadowie.

Wystawę otworzył wójt Gminy 
Jadów Dariusz Kokoszka wraz z dy-
rektor GOK w Jadowie Haliną File-
monowicz. Piękne prace na szydełku 
i haftowane różnymi technikami zo-
stały wykonane przez Izabelę Bana-
szek (Jadów), Krystynę Chełmińską 
(Warszawa/Urle), Danutę Dragan 
(Letnisko Nowy Jadów), Krystynę 
Gelo (Warszawa/Urle), Helenę Ko-
złowską (Jadów), Małgorzatę Kozłow-
ską (Jadów), Janinę Markowicz (My-
szadła), Marzannę Pełkę (Budziska), 
Janinę Skwarę (Szewnica), Barbarę 
Sołtysiak (Jadów), Magdalenę Suche-
nek (Strachówka), Annę Telak (Ło-

chów), Żanetę Tomaszewską, Emilię 
Wierzbicką (Wójty), Annę Zbrzeźniak 
(Jadów), Zofię Ziółkowską (Urle).

Na wystawie znalazły się hafto-
wane krzyżykiem obrazy i serwety. 
Serwetki, bieżniki i obrusy wykań-
czane haftem richelieu oraz robione 
na szydełku aniołki, serwetki i obru-
sy. Należy podkreślić, że wszystkie 
wystawiające swoje prace panie 
oprócz tego, że są nieprzeciętnie 
uzdolnione, to również są niezwy-
kle skromnymi osobami. Już pod-
czas przygotowań do wystawy czę-
sto można było usłyszeć: „robię tak, 
ale dla siebie, dla rodziny, to chyba 
na wystawę się nie nadaje”. Jednak 
podziw, z jakim oglądane były ich 
prace, pokazuje, że warto ujawniać 
swoje talenty. Wystawa była okazją 
nie tylko dla pokazania prac, ale 
również do wymiany kontaktów 
i doświadczeń.

Dla naszych artystek, zaproszo-
nych gości i zebranej publiczności 
wystąpił zespół Tamarysze z Miń-
ska Mazowieckiego wykonujący 
muzykę folk. Po koncercie wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni przez 
panią dyrektor na wspólny poczę-
stunek. (mg)
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Spotkanie z podróżnikiem
24 października 2013 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
dowie odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu „Ludzie z pasją”. Tym razem 
gościem GOK był podróżnik Michał 
Książek, który urodził się w 1978 
r. i pochodzi z Oraczewa koło Sie-
radza. Jest ornitologiem i kulturo-
znawcą, a także przewodnikiem 
syberyjskim. Kilka lat spędził w Jaku-
cji. Najwięcej jego publikacji ukaza-
ło się w „Polityce”, ale też w „Lesie 
Polskim” i „Twórczości”.

W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas III z Gimnazjum im. 
Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie. 
Dzięki opowieściom podróżnika 
mogliśmy się czuć jak podróżnicy, 
którzy wędrują na południe Sybe-
rii, skąd przybyli Jakuci; śledzić to, 
co zachowało się z ich prastarej, 
unikalnej kultury i obyczajów; ob-
serwować podbój tych ziem przez 
syberyjskich konkwistadorów – ko-
zaków zdobywających te ziemie 
w imieniu cara. Michał Książek jest 
nie tylko podróżnikiem i autorem 

książki „Jakuck. Słownik miejsca”, 
ale również doskonałym gawędzia-
rzem, którego wszyscy słuchają z za-
partym tchem. Podczas spotkania 

można było usłyszeć wiele ciekawo-
stek, a także zagadek. Od niego mo-
gliśmy się dowiedzieć, że Wacław 
Sieroszewski pochodzący z Wólki 
Kozłowskiej ma tam pomnik oraz 

ulicę i że Jakucję zamieszkuje około 
miliona mieszkańców, a jest to kraj 
o powierzchni dziesięć razy więk-
szej od Polski.

Dyrektor GOK pragnie podzię-
kować Katarzynie Popowskiej, dy-
rektor Gimnazjum im. Andrzeja 
Zamoyskiego w Jadowie, za pomoc 
w organizacji spotkania. (mg)
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Powiatowy Konkurs „Człowiek Roku”
5 grudnia 2013 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jadowie odbył się Powiatowy 
Konkurs Wiedzy dla Gimnazja-
listów „Człowiek Roku 2013 
– Julian Tuwim”. Organizato-
rem konkursu był GOK Jadów, 
a patronat sprawował staro-
sta wołomiński Piotr Uściński. 
Do konkursu zgłosiły się dru-
żyny reprezentujące gimnazja 
w Dąbrówce, Jadowie, Mokrej 
Wsi, Postoliskach, Poświętnem 
oraz Strachówce. Konkurs miał 
na celu integrację młodzieży 
gimnazjalnej z terenu powiatu 

wołomińskiego oraz przybliżenie życia i twórczości Ju-
liana Tuwima. Przed konkursem wystąpił Teatr Poezji, 
prowadzony przez dyrektor GOK Halinę Filemonowicz, 
w którego wykonaniu zobaczyliśmy przedstawienie 
„Wszyscy dla wszystkich”złożone z otworów Juliana Tu-
wima. Aktorzy biorący udział w spektaklu to uczniowie 
ZSP w Urlach, PSP Jadów i Gimnazjum im. Andrzeja 
Zamoyskiego w Jadowie: Ania Stolarska, Ala Stolarska, 
Kasia Stolarska, Kasia Suchocka, Weronika Penkul, Ju-
styna Szymkiewicz, Kinga Salwin, Weronika Sawera, 

Weronika Morawska, Weronika Pierzchała, Szymon 
Kowalczyk, Dominik Sadowski. Brawa po zakończeniu 
przedstawienia były w pełni zasłużone. Poezję śpiewa-
ną do spektaklu wykonały uczennice ZSP z Urli: Kinga 
Salwin, Weronika Sawera i Katarzyna Stolarska.

Starostę powiatu wołomińskiego reprezentował Grze-
gorz Boruc, który zasiadł w komisji. Przewodniczącym 
komisji był Mariusz Kubat (twórca rodzimy z Urli) oraz 
Elżbieta Gałązka z biblioteki w Jadowie. Drużyny repre-
zentujące poszczególne gimnazja odpowiedziały na trzy 
wylosowane przez siebie pytania. Najlepszą drużyną, któ-
ra otrzymała Puchar Starosty, okazały się przedstawicielki 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce: We-
ronika Getka, Olga Malinowska i Julia Skiba. Opiekunką 
drużyny była Dorota Rurarz. Reprezentujące Gimnazjum 
im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie Natalia Gierak, 
Aleksandra Sawera i Zyta Kulesza zajęły bardzo dobre 
drugie miejsce. Opiekunką drużyny była Dorota Kruk.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody – 
albumy. Dla szkół zostały przygotowane puchary, statuet-
ki oraz dyplomy. Nie zabrakło podziękowań oraz nagród 
książkowych dla opiekunów poszczególnych drużyn. 
W imieniu starosty wszystkim uczestnikom podziękował 
i pogratulował Grzegorz Boruc, a dyrektor GOK Jadów 
Halina Filemonowicz pogratulowała oraz podziękowała 
wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz komisji. (mg)

Wieczór Andrzejkowy dla dorosłych

29 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jadowie odbył się po raz pierwszy Wieczór Andrzejkowy 
dla dorosłych. Jego organizacja była możliwa dzięki współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Strachówki. Wszyst-
kich przybyłych powitały dyrektor GOK w Jadowie Halina 
Filemonowicz i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachów-
ki Krystyna Ołdak. Wśród zaproszonych gości nie mogło 
zabraknąć wójta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki, prze-

wodniczącego Rady Gminy Rafała 
Rozpary, skarbnika Gminy Barbary 
Wójcik, kierownika GOPS Miro-
sławy Gorczycy, radnych oraz bi-
bliotekarzy. Obecna była również 
przewodnicząca Powiatowej Rady 
Mazowieckiej Izby Rolniczej Mag-
dalena Suchenek. Na pierwszy 
Wieczór Andrzejkowy zostali za-
proszeni przedstawiciele Klubów 
Seniora z Łochowa, Tłuszcza, Urli, 
KGW z Myszadeł, KGW ze Stra-
chówki, artyści rodzimi gminy 
Jadów oraz osoby na stałe współ-
pracujące z GOK w Jadowie. 
Mogliśmy obejrzeć przedstawie-

nie „Nalejcie wosku na wodę” w wykonaniu tworzących 
Teatr na Ludową Nutę pań ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Strachówki: Teresy Dzięcioł, Elżbiety Gołoś, Klaudii Grot-
kowskiej, Teresy Kamińskiej, Aliny Komorowskiej, Henryki 
Łopaty, Natalii Orzechowskiej, Haliny Ołdak, Aleksandry 
Owsianko, Pauliny Owsianko, Jadwigi Płacheckiej, Jolanty 
Śpiewak oraz Hanny Tabor. Reżyserami i autorami scena-
riusza byli Halina i Sławomir Filemonowiczowie.

Niespodzianką dla wszystkich przybyłych gości był 
występ Bartłomieja Domańskiego z partnerką (instruktora 
tańca towarzyskiego w GOK w Jadowie). Mogliśmy po-
dziwiać cztery przepięknie wykonane tańce. W Wieczór 
Andrzejkowy nie mogło zabraknąć wróżb i tutaj swoje 
drugie oblicze pokazała przebrana za Cygankę Magdale-
na Donoch, rozdawała cukierki z wróżbami i doskonale 
zaśpiewała piosenkę „Dziś prawdziwych Cyganów już 
nie ma”. Wspólne śpiewy, występ pań z Klubu Seniora 
z Tłuszcza, Urli i Strachówki oraz Eugeniusza Szcześnika – 
każdy mógł popisać się swoimi zdolnościami wokalnymi.

Poczęstunek na Wieczór Andrzejkowy przygotowa-
li pracownicy GOK w Jadowie, ciasta przywiozły panie 
ze Strachówki i z Łochowa. Na zakończenie spotkania 
podano tort. Organizatorzy usłyszeli na koniec mnóstwo 
miłych słów i podziękowań. Do zobaczenia za rok!  (mg)
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Podziękowanie 
za 1%

Zarząd Stowarzyszenia Kultu-
ry Fizycznej GKS „Korona” Jadów 
składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim osobom, które przekaza-
ły 1% swojego podatku na potrzeby 
naszego klubu. Zebrane pieniądze 
w kwocie 2638,28 zł zostaną prze-
znaczone na zakup sprzętu sporto-
wego dla zawodników.

Ze sportowym pozdrowieniem 
w imieniu GKS „Korona” Jadów An-
drzej Tabor, prezes Zarządu.

Spotkanie z klubem Legia Warszawa
16 października 2013 r. 
gościliśmy zawodników z klubu Le-
gia Warszawa. Na zaproszenie wój-
ta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki 
i Rafała Gajewskiego przybyli do nas 
piłkarze: Jakub Kosecki, Daniel Łu-
kasik i Tomasz Brzyski, trener Jacek 
Magiera oraz spiker Wojciech Hadaj.

Spotkanie odbyło się na wypeł-
nionej po brzegi sali gimnastycznej 
Gimnazjum im. A. Zamoyskiego 
w Jadowie. Najpierw uczniowie za-
dawali gościom pytania, po czym role 
się odwróciły. Padały m.in. pytania: 
„Kiedy Legia zdobyła po raz ostatni 
Puchar Polski?”, „Czy Dickson Choto 
był bramkarzem Legii?”, a nawet „Jak 
ma na imię Jacek Magiera?”. Nasi 
uczniowie wykazali się niesamowitą 

wiedzą na temat warszawskiego klu-
bu, za co zostali nagrodzeni gadże-
tami Legii Warszawa. Po spotkaniu 
uczniowie ustawili się po autografy, 
kolejka była bardzo długa, ale – jak 
mówili – warto było czekać. Dodat-
kową atrakcją była możliwość zrobie-
nia sobie fotografii z zawodnikami.

Wizyta klubu Legia Warszawa 
przebiegła bardzo sympatycznie 
i spotkała się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Organizatorem spotka-
nia był Uczniowski Klub Sportowy 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Urlach.

Składamy serdeczne podzię-
kowania Rafałowi Gajewskiem za 
organizację spotkania, dyrektorowi 
Gimnazjum Katarzynie Popowskiej 

za udostępnienie sali, nauczycielom 
za pomoc i opiekę podczas spotka-
nia oraz Romualdowi Kalinowskie-
mu za ufundowanie poczęstunku 
dla gości oraz wszystkim przybyłym 
za wzorową postawę.  (jw)

Turniej piłki nożnej
27 września 2013 r. na boisku szkolnym w Ja-
dowie został rozegrany „Turniej piłki nożnej” dla drużyn 
rocznika 2004/2005 zorganizowany przez GKS „Koro-
na” Jadów. W Tur-
nieju wystąpiły dru-
żyny ZSP Urle, SP 
nr 3 Łochów, SP 
Strachówka, GKS 
„Korona” Jadów. 
Pierwsze miejsce 
zajęła SP nr 3 Ło-
chów, drugie GKS 
„Korona” Jadów, 
trzecie SP Urle, 
a czwarte ucznio-
wie ze SP w Stra-
chówce.

Królem strzel-
ców turnieju została Natalia Kondruś z Jadowa, która 
zdobyła siedem bramek. Najlepszym zawodnikiem 
został Krystian Pękul z Łochowa, a najlepszym bram-
karzem Krzysztof Bereda ze Strachówki.

Drużyny uczestniczące w turnieju oraz wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy, natomiast 
wszyscy uczestnicy – pamiątkowe medale, które 
wręczali prezes GKS „Korona” Jadów Andrzej Tabor 
i sędzia główny Piotr Rudnik. Na otwarciu turnieju 
był obecny wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. Dla 
wszystkich uczestników imprezy były drożdżówki 
i oranżada. Pogoda, humory i kibice dopisali.

 Andrzej Tabor
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„Korona” 
w środku tabeli

GKS „Korona” Jadów zajął ósme 
miejsce wśród 14 drużyn na zakoń-
czenie sezonu w A klasie (Warszawa 
I). Na 13 spotkań „Koronie” udało 
się zwyciężyć w pięciu, sześć spo-
tkań zakończyło się porażką, a dwa 
mecze drużyna z Jadowa zremiso-
wała. W sumie GKS „Korona” Jadów 
zdobył 17 punktów. Najlepszym 
strzelcem został Kamil Śliwa (sie-
dem bramek), najlepszym asystują-
cym Paweł Dybka (trzy asysty).

Goście z Angli
31 października 2013 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
dowie gościliśmy grupę nauczycieli 
i studentów z Centre for Holocaust 
Education Institut of Education Uni-
versity of London (Centrum Eduka-
cji o Holokauście Instytutu Edukacji 
Uniwersytetu w Londynie).

Dyrektorem programowym 
wycieczki był pan Paul Salmons, 
a opiekunem Jakub Wesołow-
ski. Gości najbardziej intere-

sowały losy Jadowa oraz jego 
mieszkańców, zwłaszcza pocho-
dzenia żydowskiego, podczas 
II wojny światowej. Grupa od-
wiedziła cmentarze żydowski 
i katolicki oraz stare zabudowania 
Jadowa. Spotkała się także z Mar-
kiem Woźniakiem, który przybli-
żał przeszłość gminy i historię jej 
mieszkańców. My – pracownicy 
GOK – przygotowaliśmy wystawę 
na ten sam temat. (kl)

Fot. Justyna Winnicka 
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B i u l e t y n  I n f o r m a c y j n y
Gmina Jadów

Zaproszenia
Kalendarz imprez GOK na I kwartał 2014 
roku
8 stycznia (wtorek), godzina 10 – choinka PSP No-
winki
10 stycznia (piątek), godzina 10 – choinka dla 
przedszkolaków
19 stycznia (niedziela), godzina 13.30 – spektakl 
Teatrzyku „Bajkowy Kogel-mogel”
21 stycznia (wtorek), godzina 13 – Przedszkolaki 
dla Babci i Dziadka – spotkanie
25 stycznia (sobota), godzina 12 – spotkanie dla 
dorosłych
Ferie zimowe w GOK-u XXXXXX:
Pierwszy tydzień: zajęcia taneczne, plastyczne, te-
atralne, muzyczne, manualne i intelektualne, kącik 
kuchcika, gry planszowe
Drugi tydzień: zajęcia sportowe – bilard, tenis stoło-
wy, cymbergaj, dart
21 lutego (piątek), – wycieczka do Skansenu 
w Sierpcu
28 lutego – 1 marca – Turniej Tenisa Stołowego
12 marca (środa), godzina 10 – gminne eliminacje 
do powiatowego konkursu recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”
21 marca (piątek), – Święto Wiosny – konkurs pla-
styczny – ilustracja do przysłowia lub porzekadła lu-
dowego związanego z wiosną
22 marca (sobota), – „Mam talent” – przesłuchania 
nabardziej utalentowanych dzieci i młodzieży w na-
szej gminie w kategoriach: wokal, recytacja, taniec
26 marca (środa), – Konkurs Pięknego Czytania dla 
uczniów klas II i III szkół podstawowych

Zaproszenie na Gminny 
Przegląd Kolęd 
i Pastorałek

Wójt Gminy Jadów oraz dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Urlach zapraszają dzieci i młodzież 
z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy 
Jadów do udziału w II Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pa-
storałek, który odbędzie się 28 stycznia 2014 r. w ZSP 
w Urlach. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest 
wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach.

Szczegółowy regulamin przeglądu na stronie: www.
spurle.vel.pl i www.jadow.az.pl.

Podziękowania
W centrum parku w Jadowie stanęła już Szopka 

Bożonarodzeniowa i choinka. Przypominamy, iż figur-
ki do szopki zostały wykonane podczas pleneru rzeź-
biarskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. 
Są one dużo większe od zeszłorocznych, dlatego też 
szopka została rozbudowana.

Składamy ogromne podziękowania dla Pana Mirosła-
wa Delegacz za wykonanie przedłużenia drewnianego 
szopki oraz naszym przedsiębiorcom za sfinansowanie 
zakupu oświetlenia do parku. W tym roku wspomogli 
nas : Józef Powierża, Piekarnia Robson, Bank Spółdziel-
czy w Łochowie o/Jadów, P.P.H.U. Gawin, Adam Suche-
nek, Rafał Rozpara, Iwona Świeżak, Romuald Kalinow-
ski, Katarzyna Kokoszka, Józef i Iwona Dutkiewicz.

Bardzo prosimy o docenienie włożonej pracy 
w wykonanie dekoracji świątecznej. Mamy nadzieję, 
że wspólnie zadbamy, aby była ona w nienaruszonym 
stanie. Zapraszamy wszystkich do szopki w parku. 
 (jw)


