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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

Nie odprowadzaj 
ścieków bez umowy!
W Borzymach, Letnisku Nowy Jadów oraz w Urlach 

zakończyły się inwestycje związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy, którzy zapłacili 

za przyłącza kanalizacyjne, mogą podłączać 
własne instalacje wewnętrzne do systemu 

kanalizacji.

Aby móc legalnie odprowa-
dzać ścieki bytowo-gospo-
darcze, należy najpierw 

zawrzeć umowę z eksploatatorem 
sieci, czyli w wypadku mieszkań-
ców Gminy Jadów ze Związkiem 
Międzygminnym Wodociągów 
i Kanalizacji Wiejskich w Węgro-
wie. Jest to bardzo istotne, ponie-
waż zgodnie z Ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków każdy, 

kto wprowadza ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych bez uprzedniego 
zawarcia umowy, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzyw-
ny do 10 000 zł. Takiej samej karze 
podlega także ten, kto nie stosuje 
się do zakazu wprowadzania ście-

ków opadowych i wód drenażo-
wych do kanalizacji sanitarnej*.

A zatem jakich formalności na-
leży dokonać, aby wszystko było 
zgodne z zaleceniami i żeby doszło 
do podpisania umowy?

Prawidłowe podłączenie 
instalacji

Po pierwsze, należy zadbać o to, 
aby prawidłowo podłączyć instala-
cję. Wcześniej podłączenie musiało 

być wykonywane pod kierunkiem 
osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robo-
tami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci sanitarnych.  Gmina 

Czytaj dalej na str. 2
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porównać do uprawiania ogrodu
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Przy eksploatacji kanalizacji sanitarnej 
często pojawia się problemem niechcianych 
ścieków. Chodzi o ścieki powstałe z wód 
opadowych, roztopowych i drenażowych.

Problem nasila się w okresie intensywnych 
opadów oraz roztopów. W jaki sposób nie-
chciane ścieki przedostają się do systemu, 
skoro współczesne systemy kanalizacyjne 
są stosunkowo szczelne? Z poczynionych ob-

serwacji wynika, że większość tych ścieków 
wpływa do kanalizacji na skutek zamierzone-
go lub niezamierzonego działania człowieka. 
Do najczęściej spotykanych zamierzonych 
działań należy odprowadzanie tych ścieków 
do kanalizacji przez właścicieli posesji. Mamy 
tutaj do czynienia z podłączeniami rynien 
do kanalizacji, odwadnianiem posesji poprzez 
skierowanie ścieków do studzienki kanaliza-
cyjnej obniżonej względem terenu.

Do nieświadomych działań ludzi zali-
czam tradycyjne pozbywanie się wód opa-
dowych i roztopowych na sąsiednią nieru-
chomość, często na drogę, skąd poprzez 
otwory we włazach do studzienek wody te 
dostają się do kanalizacji. Jest to działanie 
sprzeczne z obowiązującym prawem. Wła-
ściciel nieruchomości musi zagospodaro-
wać te wo dy na własnym terenie. Odpro-
wadzenie ich na sąsiednią działkę wymaga 
zgody właściciela, która może być wydana 
na podstawie operatu wodno-prawnego 
(Wymagają tego zarządcy dróg, jeśli chce-
my odprowadzać wody do przydrożnego 
rowu).

Grzegorz Wyrzykowski

odstąpiła jednak od tego zapisu, 
więc podłączenia może dokonać 
osoba, która ma odpowiednie wie-
dzę, umiejętności i narzędzia, ale 
nie musi posiadać uprawnień. Grze-
gorz Wyrzykowski, przewodniczący 
Zarządu Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 
w  Węgrowie, radzi, aby z osobą 
dokonującą podłączenia zawierać 
np. umowę, która umożliwiałaby 
reklamację i dochodzenie ewentual-
nych roszczeń, jeżeli przedstawiciel 
ZMWiKW stwierdziłby jakieś błędy 
w podłączeniu instalacji lub wystąpi-

łyby nieprawidłowości podczas eks-
ploatacji. – Taka umowa dawałaby 
duży komfort psychiczny mieszkań-
com, a przy okazji wykonawca byłby 
zobowiązany do dokonania ewentu-
alnych poprawek – dodaje Grzegorz 
Wyrzykowski.

Konieczny odbiór przez 
eksploatatora sieci

Po drugie, włączenie w studnię 
kanalizacyjną musi zostać odebra-
ne przed zasypaniem przez eksplo-
atatora sieci, tj. Związek Międzyg-
minny Wodociągówi Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie. W tym celu 
należy najpierw zadzwonić 
do ZMWiKW w Węgrowie pod 
numer telefonu 25 792 29 68, lub 
25  792 32 54 lub 884ZMWIKW 
i ustalić termin odbioru. Grzegorz 
Wyrzykowski zapewnia, że Zwią-
zek dołoży starań, aby był on 
dogodny dla właściciela posesji. 
Zachęca mieszkańców do organi-
zowania się w grupy i zgłaszania 
kilku lub kilkunastu odbiorów jed-
norazowo. Taka praktyka może po-
zwolić wynegocjować niższe staw-
ki za podłączenie nieruchomości 

do kanalizacji. Podczas odbioru 
największa uwaga będzie zwraca-
na na szczelność połączenia oraz 
posadowienie studzienki uniemoż-
liwiające napływ wody deszczo-
wej i roztopowej do kanalizacji. 
W sprawach technicznych lub do-
tyczących materiałów do wyko-
nania podłączenia Związek może 
jedynie udzielić porady.

Odbiór instalacji nie wiąże się 
z żadnymi kosztami ze strony miesz-
kańców. – ZMWiKW nie pobiera 
opłat z tego tytułu – dodaje prze-
wodniczący zarządu.

Grzegorz Wyrzykowski roz-
wiewa obawy dotyczące odbioru 
przyłącza u osób przebywających 
wyłącznie czasowo – letników. Jak 
wiemy, przed wakacjami letnicy 
przebywają na terenie naszej gminy 
najczęściej w weekendy.

– Z myślą o nich dajemy możli-
wość, by umawiać się z przedstawi-
cielem ZMWiKW na odbiór i pod-
pisanie umowy również w soboty 
– informuje przewodniczący Wy-
rzykowski. Najlepiej, jeżeli osoba 
skontakuje się ze ZMWiKW kilka 
dni wcześniej.

Kanalizacja musi być 
szczelna

Cała procedura związana z od-
biorem i zawarciem umowy z eks-
ploatatorem sieci wynika z Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ście-
ków. – Nie chodzi o to, aby straszyć 
mieszkańców możliwymi karami 
lub grzywną za nieprzestrzeganie 
ustawy. Jest jednak bardzo waż-
ne, aby mieszkańcy mieli świado-
mość, że przed odprowadzeniem 
ścieków należy najpierw podpisać 
umowę z ZMWiKW. Przedstawiciel 
ZMWiKW, który dokonuje odbio-
ru, musi najpierw zobaczyć, jak 
została podłączona instalacja, czy 
wszystko jest prawidłowo. Szcze-
gólnie istotne jest to, aby kanaliza-
cja była szczelna – wyjaśnia Grze-
gorz Wyrzykowski.

Zachęcam mieszkańców do za-
wierania umów ubezpieczeniowych 
od zalania ściekami, tzw. cofki.

Podpisanie umowy
Po dokonaniu podłączenia insta-

lacji wewnętrznej należy zawrzeć 
z eksploatatorem sieci umowę. Sto-
sowne umowy będą podpisywane 
podczas odbioru bądź przy okazji 
wizyty inkasenta. Opłata za ścieki 
będzie naliczana od stanu wodo-
mierza w dniu odbioru.

Jeśli ktoś planuje wykorzystywać 
wodę np. do podlewania ogródka 
(woda bezpowrotnie zużyta), musi 
złożyć do Zarządu ZMWIKW sto-
sowne podanie.

Mariusz Kalinowski
Konsultacja merytoryczna: 

Grzegorz Wyrzykowski

* Zgodnie z ustawą 
z dnia 7 czerwca 

o zbiorowym 
zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2001 
r. nr 72 poz. 747 

z późn. zm.) zabrania 
się wprowadzenia 

ścieków opadowych 
i wód drenażowych 

do kanalizacji sanitarnej 
(Art. 9, ust.1).
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Świat widziany oczami Huberta

100-letnia mieszkanka naszej gminy

Od 10 stycznia do 10 lutego 
w Stołecznym Centrum Edukacji Kul-
turalnej w Warszawie, w Galerii „Aba-
kus” można było obejrzeć wystawę 
„Mój świat”, na której pokazano pra-
ce malarskie uzdolnionego mieszkań-
ca Jadowa – Huberta Zbrzeźniaka.

– Spośród ponad trzydziestu prac, 
które namalowałem w latach 2006–
2012, wybrano ponad dwadzieścia, 
które zaprezentowano podczas wy-
stawy – opowiada Hubert, który ma-
luje od 2006 roku, kiedy Anna Ziół-
kowska, artysta-plastyk, jego pierwsza 
nauczycielka plastyki, zauważyła 
w nim szczególne zdolności artystycz-
ne. Hubert Zbrzeźniak ma 27 lat i jest 
absolwentem Studium Sztuk Plastycz-
nych i Technik Wizualnych „Proar-

tes”. Obecnie uczęszcza na zajęcia 
rysunku, które prowadzi Michał Mo-
ląg w Stołecznym Centrum Edukacji 
w Starej Pracowni w Warszawie. Jak 
mówi Hubert, jego ulubione techniki 
malarskie to olej, akryl, ołówek i wę-
giel. – Czasem coś mnie zainspiruje 
i czuję, że muszę to przenieść na płót-
no, płytę paździerzową lub brystol. 
Bardzo lubię rysować postaci i mar-
twą naturę oraz abstrakcje – dodaje. 
Warto wspomnieć, że swoje obrazy 
i rzeźby Hubert Zbrzeźniak prezen-
tował także wcześniej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jadowie oraz Bi-
bliotece Publicznej w Urlach.

Od redakcji: Gratulujemy ta-
lentu, życzymy dalszego rozwijania 
pasji i kolejnych wystaw.  (mk)

7 lutego 2013 r. mieszkanka na-
szej Gminy, Pani Marianna Kupiec 
z Sitnego, ukończyła 100 lat. Z tej 
okazji odbyła się niecodzienna 
uroczystość, w której oprócz ro-
dziny i najbliższych uczestniczył 
również wójt Dariusz Kokoszka. 
Pan wójt wręczył solenizantce list 
gratulacyjny oraz kwiaty. Następ-

nie wszyscy zebrani zostali zapro-
szeni na tort i lampkę szampana. 
Ciekawe, że pani Marianna Ku-
piec nie odwiedza lekarzy ani nie 
bierze żadnych leków.

Od redakcji: Z okazji 100. uro-
dzin życzymy Solenizantce zdrowia, 
radości, spokoju oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.  (jw)

Peregrynacja figurki Matki Bożej Loretańskiej
6 stycznia o godzinie 12 w Parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Jadowie 
odprawiono mszę świętą, która roz-
poczęła peregrynację figurki Matki 
Bożej Loretańskiej w diecezji war-
szawsko-praskiej. Mszy przewodni-
czył arcybiskup Henryk Hoser.

Zgromadzeni wierni oraz ducho-
wieństwo wypraszali łaski dla swoich 
rodzin, parafii, dekanatu, zgroma-
dzeń zakonnych i całej diecezji. Ho-
milię podczas mszy świętej wygłosił 
abp Henryk Hoser. Powiedział mię-
dzy innymi, że „Maryja jest punktem 
wyjścia drogi do Boga. Drogi wiary 
trudnej, porównywalnej do wiary 
Abrahama”. Biskup przypomniał 
również, że droga pielgrzymkiwiary 

Maryi jest jednocześnie drogą piel-
grzymującego Kościoła i dlatego fi-
gura Matki Bożej Loretańskiej zawita 
do wszystkich parafii diecezji war-
szawsko-praskiej.

Po mszy świętej chętni mogli 
wziąć „Paszporty peregrynacji Fi-
gury Matki Bożej Loretańskiej”, 
w których otrzymają stempel po-
twierdzający ich uczestnictwo w po-
szczególnych stacjach peregrynacji 
– kościołach dekanalnych.

Kopia cudownej figury z Loretto 
(koło Wyszkowa) będzie obecna 
w 31 stacjach dekanalnych do za-
kończenia Roku Wiary, tj. do 24 li-
stopada (Bazylika Katedralna).  (mk)
Źródło: www.diecezja.waw.pl, www.idziemy.pl
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Aby było bezpieczniej
22 lutego 2013 r. w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
dowie w godz. 18.00–20.30 od-
była się debata, której głównym 
tematem była poprawa bezpie-
czeństwa na terenie gminy Jadów 
i Strachówka.

Spotkanie poprowadził komen-
dant Komisariatu Policji w Jadowie 
nadkom. Michał Krasnodębski.

Celem debaty było poszukiwa-
nie rozwiązań, które wpłynęłyby 
na ograniczenie przestępczości 
i aspołecznych zachowań na tere-
nie obydwu gmin. Mieszkańcy gmi-
ny Jadów i gminy Strachówka zgła-
szali swoje uwagi oraz informowali 

o różnych problemach, jak chociażby o kwestii bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym (objazd tirów drogą nr 50) 
i przestępczości narkotykowej.

Udział w spotkaniu wzięli także: naczelnik Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Wołominie – reprezentujący starostę Powiatu Woło-
mińskiego Paweł Kaczmarczyk, zastępca komendanta 
powiatowego Policji w Wołominie mł. insp. Dariusz 
Toński, naczelnik Wydziału Operacyjnego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wołominie kapitan Marcin Żwir-
kowski, wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, wójt 
Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, radni powiato-
wi Małgorzata Łoń, Andrzej Orych, Andrzej Olszewski 
i Wiesław Mędrzycki, radni gmin Jadów i Strachówka, 
sołtysi wsi oraz przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, administracji publicznej oraz mieszkańcy gmin 
Jadów i Strachówka.

Inwestycje gminne dofinansowane z WFOŚiGW
„Termomodernizacja i modernizacja 
budynku Urzędu Gminy Jadów”
W dniu 16 października 2012 r. ogłoszono przetarg 
na drugą część modernizacji budynku Urzędu Gminy 
polegającą na:
1.  zasypce wolnej przestrzeni pod podłogą parteru 

(skrzydło boczne)
2. wymianie pokrycia dachowego i podkładu
3. dociepleniu ścian fundamentowych
4. dociepleniu ścian zewnętrznych
5. wykonaniu opaski przy budynku.

Dotację na realizację inwestycji Gmina Jadów otrzy-
mała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisano 
7 grudnia 2012 r. na kwotę 83 729 zł.

Wykonano już większość zadań. Ze względu na po-
godę termin inwestycji został przedłużony. Do wyko-
nania pozostała elewacja budynku Urzędu Gminy oraz 
opaska dookoła budynku.  (jw)

„Modernizacja istniejącego 
oświetlenia ulicznego na terenie 
Jadowa i Urli w Gminie Jadów”
W dniu 7 grudnia 2012 r. podpisana została umowa 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Moderniza-
cja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Jadowa 
i Urli w Gminie Jadów”. Gmina Jadów otrzymała do-
tację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 97 936 
zł. Na wymianę oświetlenia została ponadto udzielona 
pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 101 928 zł.

W ramach zadania wykonano:
1.  wymianę 383 szt. istniejących opraw oświetlenio-

wych
a) oprawy o mocy 50 W – 191 szt.
b) oprawy o mocy 70 W – 144 szt.
c) oprawy LED o mocy nie większej niż 78 W – 48 szt.

2.  wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych 
oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne – 10 szt.
Inwestycję zakończono pod koniec grudnia 2012 

roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 319 704,50 zł.
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Więcej wiem – więcej mogę
22 lutego 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych zatwierdziła listę rankingową 
wniosków ocenianych w ramach Działania 9.1. „Wy-
równywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty” poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych – projekty konkursowe” PO KL.

Wśród 73 wniosków Gmina Jadów znalazła się na 5. 
miejscu (121 punktów). Na realizację projektu pt. „Więcej 
wiem – więcej mogę” zaproponowano dofinansowanie 
w wysokości 474 235,82 zł, z przeznaczeniem na zajęcia 
dodatkowe oraz wyjazdy pozalekcyjne. Projekt skiero-
wany jest do uczniów klas IV–VI. Kwota dostępna w ra-
mach konkursu zgodnie z dokumentacją konkursową dla 
konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.2/2012 wynosi 
27 606 440,23 zł. 5% wartości konkursu przeznaczono 
na rezerwę na ewentualne odwołania wnioskodawców, 
a kolejne 5% – na ewentualne negocjacje z wnioskodaw-
cami. (jw)

dla rozwoju Mazowsza

INFORMACJA
o zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 2 Umowy nr RPMA 
04.01.00-14-010/09-00 o dofinansowanie projektu zawartej 
w dniu 21 października 2010 r. pomiędzy WOJEWÓDZTWEM 
MAZOWIECKIM a GMINĄ JADÓW informuję, że GMINA JA-
DÓW zrealizowała projekt pn. „OCHRONA OBSZARU NATU-
RA 2000 – DOLINA LIWCA” poprzez:

1. KANALIZACJĘ ZBIORCZĄ JADÓW II i III ETAP – budowa ka-
nalizacji w m. Nowy Jadów, Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Urle

2. WODOCIĄG GRUPOWY MYSZADŁA II ETAP – budowa 
sieci wodociągowej w m. Zawiszyn.

Opis projektu:
W ramach projektu unijnego pn. „OCHRONA OBSZARU NA-

TURA 2000 – DOLINA LIWCA” zrealizowane zostało przedsię-
wzięcie polegające na budowie systemu kanalizacji zbiorczej pn. 
KANALIZACJA ZBIORCZA JADÓW II i III ETAP oraz przedsięwzię-
cie polegające na budowie systemu zaopatrzenia w wodę pn. WO-
DOCIĄG GRUPOWY MYSZADŁA II ETAP. Przedmiotem projektu 
była budowa grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w miejscowościach: Etap II – Nowy Jadów oraz 
Borzymy i Letnisko Nowy Jadów, Etap III – Urle oraz budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zawiszyn.

W ramach kanalizacji sanitarnej wykonano ok. 32,05 km sie-
ci, 19 przepompowni ścieków oraz 942 przyłącza kanalizacyjne, 

w ramach wodociągu wykonano ok. 14,30 km sieci oraz 228 
przyłączy wodociągowych.

Całkowita wartość projektu: 21 053 301,94 zł
Dofinansowanie z EFRR:  15 967 339,65 zł
Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85,0% wydatków 
kwalifikowalnych
Środki własne gminy – 15,0% wydatków kwalifikowalnych 
+ wydatki niekwalifikowalne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNE-
GO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNE-

GO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007–2013
PRIORYTET IV „ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE 

ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA”
DZIAŁANIE 4.1. „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajdują się 
na stronie www.mazowia.eu

WÓJT GMINY JADÓW
DARIUSZ KOKOSZKA

Budowa wodociągu 
zakończona
25 lutego br. odebrano i przekazano do eksploata-
cji sieć wodociągową dla mieszkańców Myszadeł, 
Podmyszadeł i Podbali. W ramach inwestycji pod-
łączono do instalacji wodociągowej 132 budynki 
mieszkalne. Dzięki tej inwestycji znacznie podniesie 
się poziom życia mieszkańców, a zwłaszcza jakość 
wody.  (jw)
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Zmiana polega na tym, że właściciele zamieszkanych 
nieruchomości (domków jednorodzinnych i budyn-
ków wielomieszkaniowych), jak również budyn-

ków, które są częściowo zamieszkane, a częściowo służą 
celom niemieszkalnym (np. parter zajęty pod działalność 
gospodarczą, a piętro wykorzystywane jako mieszkanie). 
nie będą już musieli zawierać umów na wywóz śmieci (od-
bieranie odpadów), a zawarte do tej pory umowy powinni 
rozwiązać (wypowiedzieć lub rozwiązać za porozumie-
niem stron) do 30 czerwca 2013 r. W naszej gminie Rada 
podjęła uchwałę o objęciu tym systemem również nieru-
chomości niezamieszkanych (sklepów, działek rekreacyj-
nych, szkół, banków, poczty, posterunku policji, zakładów 
produkcyjnych i usługowych, cmentarzy itd.), na których 
powstają odpady komunalne (nie dotyczy odpadów pro-
dukcyjnych, przemysłowych). Wobec powyższego nowym 

systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości w gmi-
nie, na których powstają odpady komunalne.

Opłata jest uzależniona od rodzaju nieruchomości. 
W wypadku nieruchomości zamieszkanych (budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych) opłata będzie nali-
czana od gospodarstwa domowego, a jej wysokość bę-
dzie uzależniona od wielkości gospodarstwa:

•  gospodarstwo domowe do 2 osób – 10 zł miesięcznie
•  gospodarstwo domowe 3 i więcej osób – 15 zł mie-

sięcznie.
Powyższe opłaty obejmują posegregowane odpady. 

Opłaty za nieposegregowane odpady będą trzykrot-
nie wyższe (tj. odpowiednio 30 zł i 45 zł).

Właściciele (zarządcy, użytkownicy) nieruchomo-
ści niezamieszkanych (sklepów, działek rekreacyjnych, 
szkół, banków, poczty, posterunku policji, zakładów 
produkcyjnych i usługowych, cmentarzy itd.) muszą 
zadeklarować wielkość pojemnika potrzebnego im 
w miesiącu. Gmina będzie zobowiązana odebrać odpa-
dy z zadeklarowanych pojemników.

Powyższe opłaty odnoszą się do odpadów segrego-
wanych. W wypadku odpadów niesegregowanych ceny 
za pojemniki będą trzykrotnie wyższe (tj. odpowiednio 
21 zł, 39 zł, 42 zł, 75 zł, 240 zł, 1200 zł).

Opłaty za wywóz odpadów będą ustalane na pod-
stawie deklaracji, którą każdy właściciel (zarządca, 
użytkownik itp.) nieruchomości (zarówno zamiesz-
kanej, jak i niezamieszkanej) powinien złożyć do 15 
kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy. Deklarację składa 
się na nieruchomość, jeśli więc ktoś jest właścicielem 
(użytkownikiem, zarządcą itp.) kilku nieruchomości, 
na których powstają odpady komunalne (np. kilku bu-
dynków mieszkalnych, usługowych, handlowych itp.), 
składa oddzielne deklaracje na każdą nieruchomość. 
W deklaracji właściciel zgłasza jednocześnie, czy bę-
dzie segregował odpady czy nie. Od tego zależy opła-
ta. W wypadku niezłożenia deklaracji zostanie nali-
czona wyższa opłata za wywóz odpadów.

Opłata za wywóz odpadów jest opłatą po-
wszechną. Będzie ona pobierana kwartalnie z góry 
(można wpłacać miesięcznie). Wpłaty należy uisz-
czać na konto bankowe Urzędu Gminynr09 9233 

Za posegregowane śmieci 
zapłacisz mniej

Robert Denis

1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy te wprowadzają od 1 lipca 2013 r. tzw. podatek śmieciowy, czyli opłatę, którą 

mieszkańcy gminy będą musieli uiszczać w urzędzie gminy. To największa i najbardziej 
rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Ceny za pojemniki to:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 7 zł
2) o pojemności 110 l – w wysokości 13 zł
3) o pojemności 120 l – w wysokości 14 zł
4) o pojemności 240 l – w wysokości 25 zł
5) o pojemności 1100 l – w wysokości 80 zł
6) o pojemności 7000 l – w wysokości 400 zł
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0001 2600 3258 2000 0050 (z opisem: opłata 
za śmieci) lub w formie inkasa.

Właściciel otrzyma komplet worków na odpady: czar-
ny na odpady zmieszane, żółty na odpady z tworzyw 
sztucznych, w tym PET, oraz na drobny metal (puszki), 
niebieski na suchą makulaturę i tekstylia, zielony na szkło 
opakowaniowe (bez szkła z szyb okiennych). Wszyscy 
mieszkańcy są zobowiązani do zaopatrzenia się w po-
jemniki trwałe na odpady zmieszane do końca 2014 r.

Odpady będą odbierane systematycznie według har-
monogramu, który zostanie podany później, z następu-
jącą częstotliwością:
1) odpady zmieszane (worki czarne i pojemniki trwałe):

– tereny rekreacyjne – raz na tydzień w sezonie 
(kwiecień–wrzesień), raz na miesiąc poza sezonem 
(październik–marzec)
– tereny mieszkaniowe – raz na dwa tygodnie 
od kwietnia do września, raz na miesiąc od paździer-
nika do marca

2)  odpady zebrane selektywnie (żółte, niebieskie i zielo-
ne worki) – raz na miesiąc

3)  odpady wielkogabarytowe – odbiór organizowany 
dwa razy w roku.
Gmina jest zobowiązana do utworzenia punktu se-

lektywnego zbierania odpadów. Zostanie on utworzo-
ny w Jadowie i będzie czynny w każdą środę w godz. 
8–16 oraz w każdą sobotę w godz. 10–14. Punkt bę-
dzie przyjmował także inne odpady niż selekcjonowane 
w worki w gospodarstwach domowych: metal, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i aku-
mulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe 
(wyłącznie z drobnych remontów), zużyte opony, odpa-
dy zielone, odpady biodegradowalne.

Z uwagi na to, iż systemem objęte są również nie-
ruchomości niezamieszkane, wszystkie podmioty go-
spodarcze, instytucje, właściciele działek rekreacyj-
nych itp. są zobowiązani złożyć deklarację i wskazać 
wielkość pojemnika niezbędnego na miesiąc. Odbiór 
będzie następował w terminach ustalonych harmono-
gramem, tj. w tych samych co odbiór z nieruchomości 
zamieszkanych. Jeśli konieczna będzie zmiana pojem-
nika (na większy lub mniejszy), będzie trzeba złożyć 

nową deklarację. W sytuacjach wyjątkowych, tj. gdy 
zajdzie konieczność jednorazowego zamówienia po-
jemnika na odpady, zainteresowany powinien zgłosić 
to do Urzędu Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej.

Wprowadzany 1 lipca 2013 r. system zmienia pod-
stawową zasadę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych – obowiązek ten nakłada na gminy. Jego 
celem jest zmniejszenie ilości odpadów składowa-
nych na wysypiskach, zintensyfikowanie ich segregacji 
już w miejscu ich powstawania, tj. w gospodarstwach 
domowych i pozostałych podmiotach gospodarczych 
i instytucjach, oraz ograniczenie zaśmiecania miejsc 
publicznych, w tym lasów. Przepisy prawa zgodnie 
z dyrektywami Unii Europejskiej narzucają na gminy 
ograniczenie ilości składowanych odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji do 50% teraz, a do 35% 
w 2020 roku oraz konieczność objęcia recyklingiem 
50% wagi odpadów papierowych, metalowych, szkla-
nych i z tworzyw sztucznych do 2020 roku. Jeśli Gmina 
nie osiągnie powyższych współczynników, zostanie ob-
ciążona wysokimi karami.

Wobec powyższego właściwa gospodarka śmieciowa 
wymaga wysiłku od nas wszystkich. Pracownicy Urzę-
du oferują Państwu wszelką pomoc we wdrożeniu tego 
systemu.

Deklaracje należy złożyć do 15 kwietnia!
W deklaracji określają Państwo opłatę i zgłaszają, 

czy będą segregować odpady czy nie. Po 1 lipca 2013 
r. realizacja deklaracji zostanie skontrolowana. Jeśli nie 
będą Państwo prowadzić segregacji, do której się Pań-
stwo zobowiążą, opłata zostanie podwyższona.

Druki deklaracji będą dostępne w Urzędzie Gminy, 
szkołach, sklepach, u sołtysów i w innych instytucjach 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jadów (www.
jadow.az.pl) w zakładce Gospodarka śmieciowa. 

Nowym systemem zostały objęte wszystkie 
nieruchomości w gminie, na których 

powstają odpady komunalne.

„Bohaterowie wiary”
Miło nam poinformować, że aż 
8 prac plastycznych dzieci z naszej 
gminy zostało opublikowanych 
w lutowym wydaniu „Anioła Stró-
ża”, z czego dwie zostały nagro-
dzone. Dzieci pod opieką Małgo-
rzaty Fiszer-Suchockiej brały udział 
w konkursie organizowanym przez 
Siostry Loretanki pn. „Bohaterowie 
wiary”.  (jw)
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BG Z KOMIsJI rAdy GMINy

Bezpłatne porady dla 
mieszkańców
Obywatelskie Biuro Porad jest projektem współfi-
nansowanym przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Udzielamy bezpłatnych 
porad mieszkańcom powiatu wołomińskiego. Nasze 
biuro jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, 
płeć, narodowość, status majątkowy i wykształcenie 
może uzyskać bezpłatną informację prawną lub poradę 
obywatelską.

Zakres działań biura obejmuje: zawiłości prawa kon-
sumenckiego, kontakty z urzędami i sądami, założenie 
działalności gospodarczej, problemy z zakresu prawa ro-
dzinnego, prawa obywatelskie, sprawy spadkowe i inne.

W Bibliotece Publicznej w Jadowie dyżury doradcy 
Obywatelskiego Biura Porad odbędą się w następujących 
terminach: 9 kwietnia i 23 kwietnia w godzinach 10–15.

Komisja Rewizyjna Gminy 
Jadów
14 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. Na początku wybrano nowego sekretarza 
komisji; ustalono, że będzie nim pracownik Urzędu 
Gminy. Następnie radny Mariusz Kalinowski podsu-
mował pracę komisji w 2012 roku. Członkowie ko-
misji opracowali plan pracy komisji. Kolejne posie-
dzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 7 marca, a jego 
głównym tematem była kontrola wybranych zakoń-
czonych zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

Komisja Budżetu, Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego

15 stycznia 2013 r. komisja zebrała się na posiedze-
niu, podczas którego omówiono plan pracy komisji 
na 2013 rok i podsumowano jej pracę w roku 2012 
(zajęto się ponad 90 podaniami od mieszkańców, 
głównie dotyczyły one wodociągów).

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 19 marca. 
Tym razem główne zagadnienia były związane ze stra-
tegią rozwoju gospodarczego gminy Jadów na następ-
ne lata oraz z drogami powiatowymi w 2013 roku.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego, 
Ładu Przestrzennego, 
Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej
Komisja obradowała 15 marca 2013 r. Porządek po-
siedzenia stanowiły dwie kwestie: ochrona przeciw-
pożarowa (sprawozdanie jednostek OSP) oraz ubez-
pieczenia rolnicze.

Komisja Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Spraw Społecznych

18 stycznia odbyło się posiedzenie komisji, podczas któ-
rego opracowano plan pracy komisji na 2013 rok i pozy-
tywnie zaopiniowano kandydaturę Haliny Filemonowicz 
na stanowisko dyrektora GOK. Przedstawiono wiele pro-
pozycji, m.in. wymiany sprzętu komputerowego w szko-
łach, zajęć świetlicowych dla dzieci z Nowinek, zrobienia 
przystanków autobusowych dla dzieci dowożonych. Do-
pracowano też Gminny Kalendarz Imprez.

Skorzystaj z pomocy 
terapeuty
Wszystkich tych, którzy mają problemy z nadużywa-
niem alkoholu, zapraszamy na spotkania z terapeutą Janem 
Adamskim. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w Punk-
cie Konsultacyjnym, który mieści się w byłym Ośrodku 
Zdrowia w Jadowie (I piętro, wejście od podwórka).

Indywidualne rozmowy odbywają się w godzinach 
15.00–18.00. Natomiast o 18.00 rozpoczynają się spo-
tkania grupy AA „Nowa Droga”.

Nowa Filia Biblioteki 
Publicznej
Ważna informacja szczególnie dla mieszkańców 
Zawiszyna. 26 lutego, podczas sesji Rady Gminy, radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia no-
wej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w Zawiszy-
nie. Projekt uchwały w tej sprawie złożył Klub Radnych 
Nasza Gmina. (mk)
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Z sesji Rady...

28 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie 
odbyła się sesja Rady Gminy. Zagłosowano na niej nad budże-
tem Gminy Jadów na 2013 rok. Przyjęto uchwałę budżeto-
wą ośmioma głosami za, sześcioma głosami przeciw i jednym 
wstrzymującym się. Ustalono dochody na kwotę 23 831 423 
zł, z tego bieżące – na kwotę 20 038 531 zł oraz majątkowe 
– na kwotę 3 792 892 zł. Radni większością głosów przyjęli 
również uchwałę związaną ze zmianami w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2013–2019 oraz pod-
jęli odrębną uchwałę dotyczącą ustalenia wykazu wydatków 
budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowe-
go 2012. Ustalono również termin wykonania tych wydatków 
do 30 czerwca 2013 r.

Oprócz tego uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, a także program 
współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Rada zaopiniowała również projekt uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporzą-
dzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajo-
brazowych.

Kolejna sesja odbyła się 26 lutego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jadowie. Najważniejszą sprawą było podjęcie 
uchwał związanych z tzw. ustawą śmieciową. Radni przyjęli 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-

ny Jadów. Podjęli również uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów. Rada ustaliła także metodę 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz wysokość stawki tej opłaty i stawkę opłaty za pojemnik. 
Osobną uchwałą zatwierdziła wzór deklaracji składanej przez 
właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (szczegóły na stronach 6–7).

Oprócz tego podczas sesji radni podjęli uchwałę związa-
ną z ustaleniem wynagrodzenia dla wójta Gminy Jadów. Rada 
wyraziła jednogłośnie zgodę na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok. 
Zatwierdzono także plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Jadów na 2013 rok. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w spra-
wie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów: ul. Mel-
chiora Wańkowicza oraz ul. Jana Rudnickiego. Radni nadali 
również nazwę ulicy w miejscowości Borzymy – ul. Genowefy 
Paśkudzkiej.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobiera-
nych przez szkoły wyższe, zasad kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. Jednogłośnie radni opowiedzieli się za projek-
tem uchwały klubu Nasza Gmina w sprawie utworzenia w Za-
wiszynie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.
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WYWIAD NUMERUBG

Staram się współpracować ze wszystkimi 
radnymi, na ile jest to możliwe. Myślę, 

że współpraca układa się dobrze, zwykle udaje 
się osiągnąć zgodę, widać to po tym, że w więk-
szości głosowań Rada jest jednomyślna.

Musimy myśleć o przyszłości gminy...
Minęły już ponad dwa lata od ostatnich wyborów samorządowych. O problemach w gminie 

i jej najważniejszych sprawach, przyjętym budżecie na 2013 rok, planach na przyszłość 
oraz współpracy z wójtem Gminy Jadów i radnymi z przewodniczącym rady Gminy Jadów, 

rafałem rozparą, członkiem klubu Nasza Gmina, rozmawia Mariusz Kalinowski.

MArIUsZ KALINOWsKI: 
Zacznijmy od przyjętego 
budżetu Gminy 
na rok 2013. Jak Pan go 
skomentuje?
RAFAŁ ROZPARA: Budżet 
uchwalony przez Radę oce-
niam bardzo wysoko. Po raz 
kolejny postawiliśmy na in-
westycje, mamy do wykona-
nia wiele działań w ramach 
funduszu sołeckiego. Miesz-
kańcy Adampola mogą się 
spodziewać rozpoczęcia bu-
dowy kanalizacji, mieszkańcy 
Nowinek, Sitnego i Zawiszyna 
– budowy drogi, mieszkańcy 
Nowego Jadowa – moder-
nizacji oczyszczalni ścieków 
i budowy chodnika, miesz-
kańcy Owsianki – budowy 
wodociągu, mieszkańcy Jadowa – modernizacji targo-
wiska, a mieszkańcy Sulejowa – modernizacji świetlicy 
wiejskiej.

Przeznaczyliśmy również pewną kwotę na wsparcie 
powiatu wołomińskiego, aby można było dokończyć 
budowę chodników w Urlach i Borzymach oraz drogi 
w Adampolu.

Przyjęliśmy także wydatki niewygasające z roku 
2012, które muszą być wykonane do końca czerwca 
2013 r. Są to: budowa sali gimnastycznej w Szewnicy, 
projekt drogi Urle – Dębe – Szewnica, modernizacja 
urzędu gminy, wodociąg w Myszadłach i projekt wo-
dociągu w Sulejowie, Wujówce i Wólce Sulejowskiej.
Tak więc wiele pracy przed nami i wójtem.

Jakie najważniejsze wyzwania według Pana 
stoją przed radą Gminy w bieżącym roku?
Najważniejszym wyzwaniem jest w mojej ocenie upo-
rządkowanie gospodarki śmieciowej. Od wielu miesię-

cydyskutowaliśmy nad projek-
tami uchwał przygotowanymi 
przez wójta. Na ostatniej se-
sji Rady doszliśmy z wójtem 
do porozumienia i podjęliśmy 
szereg uchwał regulujących 
sposób odbioru śmieci i segre-
gacji oraz opłaty za odbiera-
nie odpadów. Obecnie musi-
my przekonać mieszkańców, 
że zaproponowany system 
jest dla nich dobry i korzystny.

Jest Pan na półmetku 
swojej działalności 
w obecnej kadencji. 
Z czego jest Pan 
najbardziej zadowolony 
jako radny?
Najbardziej cieszę się, że uda-
ło się wybudować kanalizację 

sanitarną w Borzymach, Letnisku Nowy Jadów i Urlach 
oraz poprawić drogi po kanalizacji i rozpocząć budowę 
chodników. Wiem, że dla gminy i jej mieszkańców po-
czynienie tak dużych inwestycji w tych trzech miejsco-
wościach było olbrzymim wysiłkiem, tym bardziej dzię-
kuję wszystkim radnym i wójtom obecnej i poprzedniej 
kadencji za wkład pracy w pozyskanie środków finan-
sowych na realizację tych inwestycji, a następnie za ich 
wykonanie. Nie udało by się tego zrobić bez kilku lat 
zaciskania pasa i oszczędzania pieniędzy na wkład wła-
sny w te inwestycję.

Jak wiemy, w każdej gminie istnieją jakieś 
problemy, które rada musi rozwiązać. 
Czy może Pan wskazać ten najważniejszy 
w Gminie Jadów, który powinien zostać 
rozwiązany najszybciej?
Są dwa najważniejsze problemy w naszej gminie. 
Pierwszym problemem, przed którym stoimy, jest mo-
dernizacja oczyszczali ścieków w Nowym Jadowie. 
Planujemy dalej rozbudowywać kanalizację i dołą-
czyć do niej Adampol, ale żeby to robić, potrzebne 
są moce przerobowe w oczyszczalni ścieków. Drugim 
problemem jest brak wodociągu w południowej czę-
ści gminy, należy zrobić wszystko, by pozyskać dotacje 
i zaoszczędzić pieniądze w budżecie gminy na wybu-
dowanie wodociągu w Sulejowie, Wólce Sulejowskiej 
i Wujówce.
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Przyciągamy do naszej gminy turystów 
dzięki ofercie kulturalnej, jest coraz wię-

cej miejsc, gdzie można spokojnie posiedzieć 
i porozmawiać, np. nowo powstała Chatka 
u Tadka. Musimy dalej inwestować w turysty-
kę i letników.

Co według Pana jest największym atutem 
naszej gminy i co należałoby uczynić, aby go 
wykorzystać?
Największym atutem jest rzeka Liwiec, chroniona jako 
obszar Natura 2000, oraz przebiegająca przez nasz teren 
droga krajowa nr 50 z położonymi w Borkach, Wójtach 
i Jadowie terenami przemysłowymi. Należałoby więc 
udostępnić brzeg rzeki wypoczywającym, zbudować od-
powiednią infrastukturę turystyczną i zapewnić wolny do-
tęp, konieczne jest utworzenie parkingów po stronie Urli 
i Borzym oraz miejsca spotkań połączonego z placem za-
baw (np. w dawnym parku na Borzymach). Przyciągamy 
do naszej gminy turystów dzięki ofercie kulturalnej, jest 
coraz więcej miejsc, gdzie można spokojnie posiedzieć 
i porozmawiać, np. nowo powstała Chatka u Tadka. Mu-
simy dalej inwestować w turystykę i letników.

Jednocześnie nie możemy zapominać o naszym dru-
gim atucie, czyli terenach przemysłowych i usługowych 
ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego. 
W ubiegłym roku upadł największy zakład produkcyjny 
w naszej gminie. Władze gminy nie mogą biernie się 
temu przyglądać, powinny przyciągnąć do nas inwesto-
rów, którzy będą w stanie zapewnić miejsca pracy i za-
trzymać ludzi, szczególnie młodzież, na naszym terenie.

Pełni Pan funkcję radnego po raz drugi, 
natomiast pierwszy raz – przewodniczącego 
rady Gminy. Jakie jest Pana podejście 
do współpracy z całą radą Gminy? Czy 
ma Pan jakąś dewizę, którą się Pan kieruje?

Przewodniczący Rady jest takim samym członkiem 
Rady jak każdy inny, też ma jeden głos. Do moich obo-
wiązków należy prowadzenie obrad sesji Rady i orga-
nizacja jej pracy w czasie pomiędzy sesjami. Staram 
się współpracować ze wszystkimi radnymi, na ile jest 
to możliwe. Myślę, że współpraca układa się dobrze, 
zwykle udaje się osiągnąć zgodę, widać to po tym, 

że w większości głosowań Rada jest jednomyślna. Jeśli 
chodzi o dewizę, to szczególnie upodobałem sobie Sa-
lus rei publicae suprema lex, tzn. Dobro republiki naj-
wyższym prawem – jest ona dla mnie wyznacznikiem 
tego, że podczas ustanawiania prawa musimy myśleć 
o przyszłości, a jeśli mamy uchwalić głupie prawo, 
to lepiej nie uchwalać go wcale.

Pana najważniejszy cel w tym roku?
Konstruktywna praca na rzecz rozwoju gminy, bez kłótni.

dziękuję za rozmowę. 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych  
nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,

pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 

składają  
Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka        

Przewodniczący Rady Gminy Jadów Rafał Rozpara
Dyrektor GOK w Jadowie Halina Filemonowicz 

wraz z pracownikami
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Dyrektor  
Gminnego 

Przedszkola 
w Jadowie  

Agnieszka Czubak
Fot. Mariusz 

Kalinowski

Pracę w przedszkolu można 
porównać do uprawiania ogrodu
Mija ponad pół roku od momentu, gdy w Gminnym Przedszkolu w Jadowie rozpoczęto 
program „Przedszkolne zuchy”. O tym, co udało się zrobić dla dzieci z przedszkola, 

oraz o przyszłych celach i rekrutacji na rok 2013/2014 z dyrektor Gminnego Przedszkola 
w Jadowie, Agnieszką Czubak, rozmawia Mariusz Kalinowski.

MArIUsZ KALINOWsKI: Jak podsumuje 
Pani dotychczasową realizację programu 
„Przedszkolne zuchy” w Gminnym 
Przedszkolu w Jadowie?

AGNIESZKA CZUBAK Program „Przedszkolne zuchy” 
jest realizowany już pół roku. Zajęcia rozpoczęły się 
we wrześniu i odbywają się zgodnie z harmonogra-
mem. Zaplanowanych jest osiem wyjazdów do teatru. 
Do tej pory odbyły się trzy. Dzieci oglądały spektakle 
„Jaś i Małgosia”, „Bajka o smoku i Królu Leniuchu” 
w teatrze Capitol oraz „Zaczarowane wycinanki” w te-
atrze Baj. Co dwa tygodnie odbywa się nauka pływania 

na basenie w Wyszkowie. Zajęcia te 
cieszą się dużą popularnością wśród 
dzieci. Wszystkie proponowane za-
jęcia dodatkowe, jak na przykład 
język angielski, rytmika, gimnastyka 
korekcyjna, arteterapia, oraz zajęcia 
specjalistyczne z logopedą i psycho-
logiem są bardzo lubiane przez dzie-
ci, co cieszy rodziców, nauczycieli 
i mnie jako dyrektora.

Oprócz programu 
„Przedszkolne zuchy” 
przedszkole ma także 
ciekawą ofertę edukacyjną 
i wiele dodatkowych 
wyjazdów, konkursów 
i uroczystości. Jakie 
są priorytrty na 2013 rok?
Jak każda placówka oświatowa 

mamy kalendarz imprez i uroczystości. Na kwiecień 
planujemy przeprowadzić Gminny Konkurs Plastycz-
ny z okazji Światowego Dnia Ziemi, uczestniczyć 
w konkursach plastycznych organizowanych przez 
inne placówki na terenie naszej gminy, a w czerwcu 
wziąć udział w igrzyskach sportowych dla oddziałów 
przedszkolnych. Ważne dla naszego przedszkola jest 
również uczestnictwo w akcjach i programach ekolo-
gicznych. Udział w nich jest nie tylko okazją do nauki, 
ale także wspaniałą zabawą, dzięki której dzieci po-
znają piękno przyrody i uczą się, jak ją chronić. Już 
od 4 lat otrzymujemy certyfikaty „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury” za udział w ekologicznym programie 
organizowanym przez firmę Tymbark i markę Kubuś 
wraz z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska”. Obec-
nie ubiegamy się o następny certyfikat. Oprócz eko-
logii ważnym elementem jest także ochrona zdrowia 
naszych wychowanków. Bierzemy udział w ogólno-
polskim programach „Akademia Aquafresh”, którego 
celem jest wdrożenie maluchów do dbania o higienę 
jamy ustnej, i „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, 
w ramach której prowadzone są akcje: zdrowe żywie-
nie, bezpieczeństwo – w domu, w podróży i na wa-
kacjach, odporność i higiena, profilaktyka zdrowia. 
To najważniejsze z działań realizowanych w 2013 
roku.

Na kwiecień planujemy przeprowadzić 
Gminny Konkurs Plastyczny z oka-

zji Światowego Dnia Ziemi, uczestniczyć 
w konkursach plastycznych organizowanych 
przez inne placówki na terenie naszej gminy, 
a w czerwcu wziąć udział w igrzyskach spor-
towych dla oddziałów przedszkolnych.
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Kryteria decydujące o kolejności kwalifikacji 
dzieci do przedszkola:

a) dzieci sześcioletnie

b) dzieci pięcioletnie

c)  dzieci matek/ojców samotnie wychowujących dzieci

d)  dzieci matek/ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy

e) dzieci z rodzin zastępczych

f) dzieci, których oboje rodzice pracują

g)  dzieci, które są zameldowane na terenie gminy Jadów

h) dzieci, które ukończą 1 września 3 lata

Komisja kwalifikacyjna jest powoływana każdego roku w wypadku zgło-
szenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolach.

1 marca rozpoczęła się rekrutacja 
do przedszkola w Jadowie. Co muszą zrobić 
rodzice, aby zgłosić swoje dziecko?
Rodzice – opiekunowie dzieci, które mają uczęszczać 
do przedszkola, muszą wypełnić i złożyć w kancelarii 
przedszkola karty zgłoszeniowe. Będą one dostępne 
w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej 
Gminy Jadów w zakładce Jednostki organizacyjne – 
Przedszkole w Jadowie.

Jakie kryteria będą decydowały o przyjęciu 
do przedszkola oraz o kolejności na liście 
przyjętych?
O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria 
przyjęte w regulaminie rekrutacji. Komisja powołana 
przez organ prowadzący przeprowadzi nabór do oby-
dwu przedszkoli w naszej gminie. Kolejność kwalifikacji 
dzieci jest zgodna z zapisem we wspomnianym regu-
laminie. Jeśli rodzice zgłoszą się do obu przedszkoli, 
komisja kieruje młodsze dzieci do placówki, w której 
jest miejsce, a 5- i 6-latki – do oddziału przedszkolnego 
przy szkole podstawowej w obwodzie szkolnym, w któ-
rym są zameldowane.

Kiedy planowane jest zakończenie rekrutacji?
Rekrutacja potrwa do 20 kwietnia.

Ile miejsc będzie miało do zaoferowania 
Gminne Przedszkole w Jadowie na rok 
2013/2014?
Przedszkole w Jadowie jest przedszkolem trójoddziało-
wym, to znaczy, że może uczęszczać do niego 75 dzie-
ci. Oddział przedszkolny może liczyć zgodnie z pra-
wem oświatowym 25 dzieci.

Na zakończenie zapytam o coś bardziej 
prywatnego. Jaka jest Pani największa pasja?
Jest nią ogród. Mam na swoją pasję mało czasu 
ze względu na wiele obowiązków służbowych, ale 
każdą wolną chwilę z radością poświęcam swoim ro-
ślinom. Przebywanie wśród zieleni i czasem ciężka 
praca w ogrodzie dają mi wytchnienie i zadowolenie. 
Na efekty pracy w ogrodzie czeka się czasem latami, 
to uczy cierpliwości i wytrwałości, a przecież te cechy 
są bardzo pożądane w mojej pracy. Pracę w przed-
szkolu można porównać właśnie do uprawiania ogro-
du. Jedno i drugie wymaga dużo zaangażowania, ale 
zawsze daje mi satysfakcję.

dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego 
dobrego i kolejnych sukcesów w Pani pracy. 

Przedszkolne zuchy
Nasza Gmina realizuje projekt 
o nazwie „Przedszkolne zuchy” 
dla dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Jadowie i Samorządowego Przed-
szkola w Urlach.

Dzięki temu nasze przedszkolaki 
uczestniczą w wielu dodatkowych 
zajęciach z arteterapii, rytmiki, 
gimnastyki korekcyjnej, języka an-
gielskiego oraz zajęciach z psycho-
logiem i logopedą, ponadto w Sa-
morządowym Przedszkolu w Urlach 
prowadzone są zajęcia z oligofreno-
pedagogiki.

W ramach projektu przedszkola 
dostały nowe wyposażenie oraz po-
moce dydaktyczne, z których dzieci 
korzystają w czasie zajęć.
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Wieści z Myszadeł
W szkole w Myszadłach wiele 
się dzieje. Jak co roku dzieci przez 
całą zimę prowadzą akcję dokar-

miania ptaków, które już zaczyna-
ją się nam odwdzięczać pięknym 
śpiewem, a za kilka dni, gdy wiosna 
w pełni rozkwitnie i rozśpiewają się 
na dobre, umilą nam naukę.

Wszyscy też aktywnie włączają 
się w akcje ekologiczne prowa-
dzone na terenie szkoły: zbiórkę 
makulatury oraz zużytych baterii, 
za co w ubiegłym roku otrzyma-
liśmy specjalne podziękowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. Za-
angażowaniem w te akcje dzieci 
„zaraziły” dorosłych, co na pewno 
przyniesie korzyść naszej najbliż-
szej okolicy.

W ostatnim czasie w placówce 
odbyły się też dwie bardzo intere-
sujące „żywe lekcje” przyrody i hi-

storii. Najpierw uczniowie z zainte-
resowaniem wysłuchali pogadanki 
na temat węży oraz podziwiali oka-
zy przywiezione specjalnie przez 
prowadzącą. Nawet „zerówczaki” 
chętnie sprawdzały, czy węże mają 
naprawdę tak delikatną skórę, jak 
zapewniała ich opiekunka. Dziew-
czynom węże, jak widać na zdjęciu, 
też zupełnie niestraszne.

Kilka dni później szkołę od-
wiedzili słowiańscy wojowie, aby 
zaprezentować swoją broń oraz 
opowiedzieć o życiu w czasach 
Mieszka. Każdy chłopiec chętnie 
przymierzał zbroję, marząc o rycer-
skiej karierze i sławie.

Giermek Michał właśnie stoi 
przed taką szansą.

Wielkanocna pomoc misyjna w PSP Jadów

Bal Karnawałowy z Babcią i Dziadkiem

Czwartek, 24 stycznia 2012 r. dla Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Urlach był dniem niezwykłym. 
To właśnie wtedy odbyły się Święto Babci i Dziadka 
oraz Bal Karnawałowy. Przedstawienie było wyjątkowe: 
młodzi artyści śpiewali kolędy i pastorałki, recytowali 
wierszyki przed licznie przybyłymi babciami i dziadka-
mi. Po występach każde dziecko wręczyło piękny, wła-
snoręcznie wykonany upominek. Potem babcie i dziad-
kowie udali się na pyszny poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Następnie nadszedł czas na wspólną 
zabawę. Dzieci poprzebierane w stroje karnawałowe 
bawiły się i tańczyły wspólnie z babciami, dziadkami, 
rodzicami i nauczycielami. Zabawa była świetna, dlate-
go ten dzień długo pozostanie w naszej pamięci.

Już po raz czwarty uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jadowie wykonali własnoręcznie 
110 kartek świątecznych oraz ze-
brali sporo znaczków pocztowych, 
które zostały wysłane do Palotyń-
skiej Fundacji Misyjnej „Salvatti” 
w Ząbkach.

Dochód z ich sprzedaży prze-
znaczony zostanie na misje w Sierra 
Leone, Kongu i Rwandzie.

M. Fiszer-Suchocka
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„Niech kolęda w świat popłynie…”
22 stycznia 2013 r. po raz pierwszy w naszej szkole 
odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Pomysło-
dawcami i organizatorami tego niezwykłego wydarzenia 
byli wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka oraz dyrektor 
ZSP w Urlach Aniela Dobosiewicz. Do konkursu przy-
stąpili przedstawiciele przedszkola i wszystkich szkół 
w Gminie Jadów. Usłyszeliśmy 26 pięknie przygotowa-
nych kolęd i pastorałek. To było dla wszystkich niezwy-
kłe przeżycie, niektóre interpretacje poruszyły do głębi 
i wywołały łzy wzruszenia u widzów. Komisja, w której 
zasiadali ks. Sławomir Kielczyk (przewodniczący) oraz 
Anna Ziółkowska i Mariusz Kalinowski (członkowie ko-
misji), miała nie lada problem, by wyłonić zwycięzców, 
ponieważ poziom prezentacji był wysoki. Wyniki zma-
gań konkursowych przedstawiają się następująco:
Kategoria I – przedszkolaki
1. miejsce: Dominik Ziółkowski, Przedszkole Samorzą-
dowe w Urlach, „Do szopy, hej pasterze”
Wyróżnienia: przedszkolaki z Jadowa, 3- i 4-latki, 6-lat-
ki z Urli i 6-latki z Nowinek
Kategoria II – szkoły podstawowe kl. I–III
1. miejsce: kl. III ZSP Urle, „Gore gwiazda Jezusowi”
Wyróżnienia: kl. II ZSP Urle, „Świeć gwiazdeczko”; 
Aleksandra Rejf, PSP Jadów, „W Betlejem”
Kategoria III – szkoły podstawowe kl. IV–VI
1. miejsce: Patrycja Tryc, PSP Szewnica, „Kolęda dla nie-
obecnych” oraz kl. V ZSP w Urlach, „Zaśnij dziecino”
Wyróżnienia:
Wiktoria Mikulska, PSP Jadów, „Wśród nocnej ciszy”; 
Paulina Winnicka, Natalia Kur, Aneta Michalik, PSP Ja-
dów, „W grudniowe noce”
Kategoria IV – gimnazjum

1. miejsce: Zespół wokalny, Gimnazjum w Jadowie, 
„Dzisiaj w Betlejem”

Grand prix przeglądu komisja przyznała klasie III ZSP 
w Urlach za wykonanie pastorałki „Gore gwiazda”.

Wójt gminy Dariusz Kokoszka wręczył nagrodę specjalną 
organizatora Julii Fabiniak, uczennicy kl. III ZSP w Urlach. 
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody, a wszyscy 
uczestnicy przeglądu – upominki, dyplomy i słodycze.

Uważamy, że była to udana inicjatywa, dlatego 
mamy nadzieję, że będą odbywały się kolejne przeglą-
dy. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom, komi-
sji konkursowej, opiekunom z placówek oświatowych 
oraz koordynatorkom przeglądu – Annie Borowskiej 
i Reginie Sadlik – za świetne przygotowanie i prowa-
dzenie konkursu.

Odwiedziny ważnych gości
18 lutego, w związku z akcją „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, nasze 
przedszkole odwiedziła Halina File-
monowicz, dyrektor GOK w Jado-
wie. Pani Halina przeczytała bajkę 
o wróbelku Elemelku, a potem ba-
wiła się z dziećmi w teatr. Zabawa 
była fantastycznym i pouczającym 

doświadczeniem dla naszych ma-
luchów. 

26 lutego w odwiedziny do przed-
szkola przyszła Anna Ziółkowska, 
dyrektor biblioteki publicznej w Jado-
wie. Pani Ania opowiedziała dzieciom 
bajkę o „Zaginionym buciku”, którą 
sama napisała. Po wysłuchaniu bajki 

dzieci wspólnie z panią Anią tworzyły 
ilustracje do opowiadania. Na koniec 
spotkania dzieci otrzymały książeczki 
z wierszami autorstwa naszego gościa. 
Serdecznie dziękujemy obu paniom 
za poświęcenie nam swojego czasu, 
a przede wszystkim za przeprowadze-
nie ciekawych zajęć.

1  Przedszkolaki 
słuchają bajki, którą 
opowiada pani Ania 
Ziółkowska.

2  Pani Halina 
Filemonowicz po 
przeczytaniu bajki 
bawiła się z dziećmi 
w teatr.

1 2
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Podsumowanie ferii w GOK
Ferie zimowe minęły szybko, czas przyzwyczaić się do szkolnej rzeczywistości, ale dzieciom 
i młodzieży korzystającym z bogatej oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie pozostaną 

miłe wspomnienia.

Każdy mógł wziąć udział 
w swoich ulubionych zaję-
ciach lub spróbować cze-

goś innego, odkryć w sobie nowe 
talenty. Codziennie w GOK spędza-
ło czas minimum pięćdziesięcioro 
dzieci, a bywały dni, kiedy było 
ich znacznie więcej. Grały w tenisa 
stołowego, bilard, piłkarzyki, cym-
bergaja, rzutki i brały udział w zaję-
ciach tematycznych.

Osoby o artystycznych duszach 
mogły spełnić się podczas zajęć 
plastycznych prowadzonych przez 
Agnieszkę Bachledę-Rudzińską i Ur-

szulę Nowak. Dzieci tworzyły dzieła 
w wielu różnych i ciekawych tech-
nikach plastycznych, niektóre z nich 
zostaną wysłane na ogólnopolskie 
konkursy plastyczne.

Podczas zajęć recytatorsko-aktor-
skich prowadzonych przez dyrektor 
GOK Halinę Filemonowicz dzieci 
przygotowywały się do zbliżających 
się konkursów recytatorskich. Poza 
tym brały udział w ćwiczeniach dyk-
cji, emisji głosu, elementów ruchu 
scenicznego i dramy.

W związku ze zbliżającymi się 
świętami dzieci pod okiem Małgo-
rzaty Gałązki uczyły się, jak zrobić 
tradycyjną kurpiowską palmę wiel-
kanocną.

Miłośnicy tańca uczestniczyli 
w zajęciach prowadzonych przez 
Anitę Śliwę, a gitarzyści korzystali 
z lekcji udzielanych przez Łukasza 
Wójcika. Mariusz Kalinowski pro-
wadził warsztaty dziennikarsko-
-fotograficzne, podczas których 
uczestnicy poznali specyfikę pracy 
w redakcji, przygotowywali krótkie 
artykuły oraz mieli okazję przepro-
wadzić pierwsze wywiady.

Dzięki prezentacjom Kamila 
Lewandowskiego uczestnicy fe-
rii w GOK mieli również okazję 
poznać zasady bezpiecznej jazdy 

na rowerze i udzielania pierwszej 
pomocy. Zajęcia zakończyły się te-
stem, a najlepsi zostali nagrodzeni.

Kącik Kuchcika był gratką dla 
tych, którzy interesują się gotowa-
niem. Z efektów pracy młodych 
kucharzy skorzystali za to wszyscy. 
Trudno było się oprzeć pysznym 
piernikom, kanapkom i sałatkom.

Nagrodą dla wszystkich był spek-
takl „Pan Twardowski” w wykona-
niu krakowskich aktorów. Akcja 
przedstawienia była dynamiczna, 
a widownia brała w nim aktywny 
udział. Dzieci przebrane za małe 
diabełki prowadziły Twardowskiego 
do piekła, a inni tańczyli na scenie 
krakowiaka.

Tym, na co z niecierpliwością 
czekało wielu uczestników, były tur-
nieje rozgrywane co roku podczas 
ferii. Najlepsi zostali nagrodzeni, ale 
to nie upominki były najważniejsze, 
a emocje związane z rywalizacją.

Na zakończenie ferii odbyło się 
miłe spotkanie, na którym gościli-
śmy wójta Gminy Jadów Dariusza 
Kokoszkę, przewodniczącego Rady 
Gminy Rafała Rozparę, skarbnik 
Gminy Barbarę Wójcik oraz kierow-
nik GOPS i przewodniczącą GPPR-
PA Mirosławę Gorczycę. Dyrektor 
GOK Halina Filemonowicz podsu-
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Wspiąć się po marzenia
20 lutego 2013 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jadowie odbyło 
się spotkanie z Anną Czerwińską, al-
pinistką, himalaistką, zdobywczynią 
siedmiu ośmiotysięczników i Koro-
ny Ziemi.

To początek nowego przedsię-
wzięcia pod nazwą „Ludzie i ich 
pasje”, które będzie się odbywa-
ło cyklicznie w GOK. Jego główne 
założenie to przedstawianie miesz-
kańcom naszej gminy i okolic cie-
kawych osób, które poświęcają się 
swojemu hobby, realizują marzenia 
i pokazują, że warto dążyć do osią-
gnięcia nawet najtrudniejszych ce-
lów, a jednocześnie niezwykłą pasję 
godzą z pracą zawodową.

Anna Czerwińska w latach 90. 
zdobyła najwyższe szczyty konty-
nentów. W 2000 roku, jako druga 
Polka po Wandzie Rutkiewicz, sta-
nęła na szczycie Mount Everestu 
i w ten sposób skompletowała Ko-
ronę Ziemi. Innym Polakiem, który 
to osiągnął, był tylko Leszek Cichy. 
Ciekawe, że w momencie wejścia 
na Everest była najstarszą kobietą, 
która stanęła na tym szczycie. Jest 
autorką wielu artykułów w prasie 
górskiej (m.in. w „Taterniku”), a tak-
że kilkunastu książek. W 2004 roku 
została odznaczona Srebrnym Krzy-
żem Zasługi oraz członkostwem ho-
norowym Polskiego Związku Alpini-
zmu.

mowała kończące się ferie i podzię-
kowała wszystkim, którzy pomagali 
w ich realizacji. Następnie wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi wręczyła 
nagrody laureatom rozgrywek i kon-
kursów. Ozdobą spotkania były pra-
ce, które powstały podczas zajęć 
plastycznych, a widownia podczas 
krótkiego występu miała okazję po-
znać próbkę możliwości uczestni-
ków warsztatów teatralnych.

Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwali także wolontariusze, którzy 
przez całe ferie pomagali w pro-

wadzeniu zajęć w poszczególnych 
salach. Serdeczne podziękowania 
od Dyrekcji, pracowników oraz 
rodziców dla Pań Urszuli Nowak, 
Agnieszki Rudzińskiej, Danuty Wi-
śniewskiej, Magdaleny Donoch, Ka-
roliny Stryjek oraz Moniki Bojanki.

Szczególne podziękowania nale-
żą się naszym niezawodnym sponso-
rom: Państwu Marcie i Mirosławowi 
Laskom, Pani Agnieszce Piekut, Panu 
Wiesławowi Cudnemu oraz Państwu 
Teresie i Januszowi Jarząbkom.

Łukasz Wójcik 

Fot. Mariusz Kalinowski
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V Mistrzostwa Gminy Jadów w tenisie stołowym
16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie zo-
stały rozegrane V Mistrzostwa Gminy Jadów w Tenisie 
Stołowym. Organizatorem zawodów był Gminny Klub 
Sportowy „Korona” Jadów oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Jadowie.

Mistrzostwa rozegrano w czterech kategoriach 
i wzięło w nich udział 35 zawodniczek i zawodników. 
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
Kobiety:
I. Iwona Sadowska; II. Klaudia Sokołowska; III. Karolina 
Dąbrowska
Chłopcy (szkoły podstawowa):
I. Arkadiusz Michalik; II. Dominik Napłoszek; III. Woj-
ciech Ludwiniak
Chłopcy (gimnazjum):
I. Dominik Sadowski; II. Marcin Zwierew; III. Rafał Fiszer
Open:
I. Łukasz Rudnik; II. Łukasz Wójcik; III. Patryk Dybka

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pu-
chary, medale i dyplomy, które wręczyli: z-ca wójta 
Gminy Jadów Robert Denis, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Jadowie Halina Filemonowicz oraz prezes 
GKS „Korona” Jadów Andrzej Tabor. Wśród wszystkich 
uczestników turnieju rozlosowano nagrody rzeczowe. 

Gminne eliminacje „Warszawskiej Syrenki”
zakwalifikowała do etapu powiatowego następujących 
uczniów:
kategoria „Uczniowie klas 0–III”
• Alicja Stolarska, kl. III, Zespół Szkolno-Przedszkolny Urle
• Igor Borczyński, kl. III, Zespół Szkolno-Przedszkolny Urle
Komisja w składzie:
1. Paweł Aksamit – przewodniczący komisji
2. Magdalena Donoch – członek komisji
3. Mariusz Kubat – członek komisji
zakwalifikowała do etapu powiatowego następujących 
uczniów:
kategoria „Uczniowie klas IV–VI”
•  Katarzyna Suchocka, kl. IV, Publiczna Szkoła Podsta-

wowa w Jadowie
•  Kamila Oniszk, kl. V, Zespół Szkolno-Przedszkolny Urle
kategoria „Uczniowie gimnazjum” (Gimnazjum im. 
A. Zamoyskiego w Jadowie)
• Martyna Lubiak
• Aleksandra Sawera

Nagrody książkowe otrzymali wszyscy uczestnicy 
konkursu. Dyrektor GOK Jadów Halina Filemonowicz 
podziękowała recytatorom, jurorom oraz dyrektorom 
i nauczycielom za współpracę. 

Szóstka laureatów reprezentowala Gminę Jadów 
na Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Warszaw-
ska Syrenka” 22 marca w Zielonce, o czym piszemy na 
str. 20. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  (mg)

7 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
dowie odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”. W eliminacjach wzięli 
udział uczniowie z PSP Jadów, PSP Urle, PSP Szewnica, 
PSP Myszadła, PSP Nowinki oraz Gimnazjum im. An-
drzeja Zamoyskiego w Jadowie. Do konkursu stanęło 
31 uczniów klas 0–III i 20 uczniów klas IV–VI, a gimna-
zjum reprezentowalo czworo uczniów.

Występy recytatorów oceniały dwie komisje.
Komisja w składzie:
1. Elżbieta Gałązka – przewodniczący komisji
2. Rafał Rozpara – członek komisji
3. Łukasz Wójcik – członek komisji
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Były też gofry i kompot przygotowane przez pracowni-
ków GOK. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali zapro-
szeni przez organizatorów na kolejną imprezę w przy-
szłym roku.  Andrzej Tabor
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Aktywne soboty dla dzieci i młodzieży

Koncert Noworoczny w kościele w Urlach
6 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Kultury w Urlach zaprosi-
ło nas na koncert kolęd w wykona-
niu pana Jacka Borkowskiego.

Piosenki w jego wykonaniu 
są pogodne, takie jak jego uspo-
sobienie. Śpiewa je z uśmiechem 
na ustach, ciepłym głosem, który tak 
bardzo podoba się naszym paniom.

Recital w Urlach miał być koncer-
tem kolęd, jednak artysta nie ogra-
niczył się do znanych nam utworów 
o narodzeniu Chrystusa. Na początku 
wykonał trzy polskie kolędy, następ-
nie słynną „Cichą noc”, która powsta-
ła w Austrii. Potem zaśpiewał piosenki 
znane z musicali o radości związanej 

ze świętami, m.in. „Białe Boże Na-
rodzenie” z filmu „Świąteczna go-
spoda” oraz „Jingle Bells” („Dzwonią 
dzwonki…”). Ten ostatni utwór roz-
sławił amerykański piosenkarz Frank 
Sinatra, który – jak wynika z naszych 
obserwacji – jest ulubionym piosen-
karzem Jacka Borkowskiego. Na ko-
niec usłyszeliśmy już zupełnie lekkie 
piosenki karnawałowe w rytmie swin-
gu, wykonywane w stylu Deana Mar-
tina (znanego m.in. z westernu „Rio 
Bravo”) oraz piosenkę o miłości. 

Mimo że koncert odbiegał od za-
łożonego programu, wszystkim bar-
dzo się podobał. Po jego zakoń-
czeniu można było porozmawiać 

z artystą i dostać autograf. Okazało 
się, że pan Borkowski poza sceną 
jest taki sam jak na scenie – ciepły 
i pogodny.

Mariusz Kubat

Luty rozpoczął się bardzo pracowicie 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
dowie i przyniósł duże zmiany. Inne 
są godziny otwarcia GOK, a oferta za-
jęć dla dzieci i młodzieży jest dużo bo-
gatsza. Od lutego odbywają się zajęcia 
pod hasłem „Aktywna sobota w GOK-
-u” (pracujemy w soboty, natomiast 
w poniedziałek nie ma zajęć w GOK).

Sobotnie zajęcia będą bardzo 
różnorodne; zaplanowano zaję-
cia sportowe, warsztaty rękodzieła 
artystycznego, naukę gry na gita-
rze, warsztaty dziennikarskie oraz 
teatralne, połączone z zajęciami 
z dykcji i recytacji oraz ruchu sce-
nicznego, a także kącik kuchcika.

Warsztaty teatralne, zajęcia z dykcji 
i recytacji prowadzi Halina Filemono-
wicz, dyrektor GOK. Zajęcia te cieszą 
się ogromną popularnością, młodych 
aktorów i recytatorów jest coraz wię-
cej. Próby „teatru” oraz indywidualne 

zajęcia z dziećmi i młodzieżą odby-
wają się również w tygodniu. Kółko 
gitarowe prowadzi Łukasz Wójcik. 
Nauką gry na gitarze interesuje się 
coraz więcej dziewcząt i chłopców, 
zajęcia prowadzone są indywidualnie 
w tygodniu oraz w soboty.

Warsztaty manualne – rękodziel-
nicze prowadzi Małgorzata Gałązka. 
Podczas warsztatów „Palma wielka-
nocna” uczestnicy poznają tajniki ro-
bienia kwiatów z bibuły oraz palm. 
Zajęcia dla uczniów szkół podsta-
wowych prowadzone są we wtorki 
w godzinach 14–17, a dla uczniów 
gimnazjum w czwartki w godzi-
nach 15–18. W soboty od 10 do 13 
w zajęciach uczestniczą uczniowie 
zarówno szkół podstawowych, jak 
i gimnazjum. Najbardziej cieszy 
to, że uczestniczki (brak chłopców) 
warsztatów same potrafią zrobić 
kwiaty oraz przepiękne palmy.

Warsztaty dziennikarskie pro-
wadzi Mariusz Kalinowski, a ich 
uczestnicy poznają tajniki pracy 
w redakcji oraz sami aktywnie, 
poprzez zabawę i ćwiczenia, uczą 
się różnych stylów dziennikarskich, 
przeprowadzają wywiady, tworzą 
informacje. W każdą sobotę w go-
dzinach 10–16 prowadzone są za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą.  (mg)
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Ogłoszenie
Gminny klub „Korona” Jadów in-
formuje, że planowane jest zorganizo-
wanie w lipcu i sierpniu „Wakacyjnej ligi 
szóstek” w piłce nożnej dla drużyn se-
niorów. W drużynie mogą występować 
zawodnicy urodzeni w 1997 r. i starsi.

Osoby i drużyny zainteresowane 
udziałem w lidze prosimy o kontakt 
telefoniczny:
1. Tabor Andrzej 500 044 124
2. Rudnik Piotr 603 249 975
Wstępne zgłoszenie do 25 maja 2013 r.

Dalsze informacje i regulamin 
w następnym Biuletynie i na stro-
nach internetowych Urzędu Gminy 
i GKS „Korona” Jadów.
www.jadow.az.pl
www.koronajadow.futbolowo.pl
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Wykaz ważniejszych telefonów w Gminie Jadów 

Urząd Gminy: centrala – 25 675 40 44  
lub 25 675 40 46, faks 25 675 43 84
Księgowość oświatowa – 25 675 49 20 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 25 675 41 09 
Komisariat Policji w Jadowie – 25 675 40 07 lub 997
Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie – 25 675 40 06 
Pogotowie Ratunkowe – 999 
Pogotowie energetyczne – 991 

Szkoły i przedszkola: 
Szkoła Podstawowa w Jadowie – 25 675 40 02 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach – 25 675 49 15 
Szkoła Podstawowa w Szewnicy – 25 675 76 14 
Szkoła Podstawowa w Myszadłach – 25 675 73 51 
Szkoła Podstawowa w Nowinkach – 25 675 75 78 
Przedszkole Samorządowe w Jadowie – 25 675 40 17 
Gimnazjum w Jadowie – 25 675 41 16 
Liceum w Urlach – 25 675 12 05 

GS Samopomoc Chłopska – 25 675 40 03
Przychodnie i apteki: 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Elżbiety Mikulskiej i Wojciecha Strzałkowskiego 
w Jadowie – 25 675 40 55 
Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Mirosławy i Marka Domańskich 
w Jadowie – 25 675 47 50 
Apteka w Jadowie – 25 675 40 10 
Punkt apteczny w Urlach – 25 675 43 45 

Weterynaria Jadów – 25 675 40 30 

Urząd Pocztowy w Jadowie – 25 675 40 49 

Biblioteki: 
Jadów – 25 675 40 47
Filia Urle – 25 675 49 38 

Filia Banku Spółdzielczego Jadów – 25 675 40 04 

Biuletyn Informacyjny Gminy Jadów
Kwartalnik 

Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie 
ul. Jana Pawła II 17, tel. 25 675 41 07 

Redaktor naczelny: Mariusz Kalinowski
e-mail: biuletyn.gok@wp.pl 
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Marta Piasecka (korekta ostateczna)
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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

Wielanocne palmy wykonane...
16 marca, trady-
cyjnie przed Nie-
dzielą Palmową, 
odbyły się w GOK 
warsztaty „Palma 
w i e l k a n o c n a” . 
Udział w nich 
wzięli mieszkańcy 
naszej gminy – za-
równo dzieci i mło-
dzież, jak i osoby 
dorosłe. Warszta-
ty poprowadziły 
artystki ludowe 
z Kurpi Zielonych: 

Wiesława Bogdańska oraz Czesława Marchewka.
Uczestnicy warsztatów uczyli się robienia kwiatów 
z bibuły i przede wszystkim – palmy wielkanocnej, 
której przygotowywanie dawało im wiele satysfakcji 
i radości. Dla najmłodszych największą atrakcją było 
tworzenie pisanek. Warsztaty zgromadziły liczne gro-
no uczestników, co bardzo cieszy i świadczy o dużym 
zainteresowaniu tradycją i kulturą ludową oraz ręko-
dziełem. (mk)
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Mamy laureatkę w powiecie!
22 marca w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce 
odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „War-
szawska Syrenka”. Z wielką radością informujemy, 
że laureatką konkursu w kategorii kl. I–III została 
Alicja Stolarska, uczennica ZSP Urle. Alicja, któ-

ra zajęła pierwsze miejsce 
(recytowała wiersz „Mowa 
polska” Małgorzaty Strzał-
kowskiej), będzie reprezen-
towała powiat wołomiński 
w finale konkursu w War-
szawie (13–14 kwietnia). 
Serdecznie gratulujemy 
Alicji tak wielkiego sukcesu 
oraz dziękujemy pani Hali-
nie Filemonowicz za przy-
gotowanie naszej laureatki 
do konkursu. Warto pod-
kreślić, że oprócz Alicji aż 
trzy reprezentantki naszej 
gminy zdobyły wyróżnienia: 
Katarzyna Suchocka (kl. IV 
PSP Jadów), Kamila Oniszk 
(kl. V ZSP Urle) oraz Alek-
sandra Sawera (Gimnazjum 
im. Andrzeja Zamoyskiego 
w Jadowie). Gratulujemy!


