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Dożynki w Szewnicy
Małgorzata Gałązka

15 sierpnia 2013 roku w Szewnicy odbyły się 
Dożynki Gminno-Dekanalne, które rozpoczęły się 
mszą świętą sprawowaną przez proboszcza Parafii 

Szewnica ks. Edwarda Kopytko.

Homilię wygłosił dziekan 
Dekanatu Jadowskiego ks. 
Wiesław Bocheński. Wśród 

zaproszonych gości nie zabrakło wój-
ta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki, 
wicewójta Roberta Denisa, przewod-
niczącego Rady Gminy Jadów Rafała 

Rozpary, radnej Powiatu Wołomiń-
skiego Małgorzaty Łoń, skarbnika 
Gminy Jadów Barbary Wójcik, dy-
rektora GOK, dyrektorów placówek 
oświatowych z terenu gminy Jadów, 
radnych, sołtysów oraz mieszkańców 
okolicznych wiosek. Na czele koro-
wodu dożynkowego szedł proboszcz 
Parafii Szewnica ks. Edward Kopytko 
oraz akordeonista Stanisław Sabala. 
Starostami tegorocznych dożynek 
byli państwo Teresa i Jerzy Piórowie 
z Szewnicy. Wieńce, chleby oraz 
dary przygotowały delegacje z 11 
wsi. Przemówienia okolicznościowe 
wygłosił wójt Gminy Jadów Dariusz 

Kokoszka oraz radna Powiatu Woło-
mińskiego Małgorzata Łoń.

Komitet Organizacyjny Wsi 
Szewnica wszystkich przybyłych 
gości zaprosił do przygotowanych 
przez mieszkańców stołów, aby 
mogli poczęstować się grochówką, 

wędlinami i ciastami oraz wypić 
kawę i herbatę, nie zabrakło chęt-
nych również do malowania twarzy 
(za darmo). Można było kupić dania 
z grilla i watę cukrową, a najmłod-
si mogli poszaleć na trampolinach 
i zjeżdżalniach. Swoje stanowisko 
mieli również pracownicy KRUS 
z Wołomina, którzy prowadzili gry 
i konkursy dla dzieci, nie zabrakło 
stanowiska LGD z folderami infor-
macyjnymi, reklamowała się rów-
nież Wyższa Szkoła Gospodarki 
Euroregionalnej z Józefowa oraz 

Fot. Kamil Lewandowski
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Budowa kanalizacji w Adampolu rozpoczęta
1 sierpnia 2013 r. rozstrzy-
gnięto przetarg na budowę kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 

Adampol. Komisja przetargowa 
kierująca się ceną jako jedynym 
kryterium oceny wybrała ofertę fir-
my P.P.U.H. GAW-BUD Eugeniusza 
Gawora z Łosic. 

Umowę na budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Adampol 
podpisano z firmą 20 sierpnia. Pro-
jekt przewiduje budowę:
• kolektorów grawitacyjnych (głów-
nych i bocznych) o łącznej dł. 3667 m
• kolektorów ciśnieniowych PE – 
15,50 m
• przyłączy kanalizacyjnych (przy-
kanalików) – 124 szt.
• przepompowni ścieków – 3 szt.

Szacowana cena inwestycji wy-
nosi 2.186.695,18 zł.

Termin realizacji zamówienia 
upływa 31 maja 2014 roku.

Mając świadomość różnych 
problemów wynikających z re-
alizacji tak poważnej inwestycji, 
prosimy mieszkańców Adampola 
o wyrozumiałość i cierpliwość oraz 
przepraszamy za wszelkie niedo-
godności związane z tym przedsię-
wzięciem. 

Przypominamy również mieszkań-
com, że do końca października nale-
ży podpisać umowę z wójtem Gminy 
Jadów na wykonanie przyłącza. 

Jednocześnie przypominamy 
mieszkańcom Borzym, Letniska 
Nowy Jadów oraz Urli o obowiązku 
przyłączenia swoich nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Ostateczny 
termin podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej upływa 31 grudnia 2013 
roku. 

Od redakcji

Miło mi oddać w Państwa 
ręce kolejne wydanie 
biuletynu. Tym razem 

wrześniowe, a więc powakacyjne. 
A skoro tak, to powinniśmy być 
wypoczęci, zregenerowani i pełni 
radości (powinna ona z nas tak pro-
mieniować jak letnie słońce, którego 
w tym roku na szczęście było sporo). 
Piszę: „powinniśmy“, bo zapewne 
większość z nas wie z własnego do-
świadczenia, że wcale nie jest łatwo 
każdego dnia być zadowolonym, nie 
narzekać i mieć w sobie taką żywą 
radość, którą dostrzegą w nas osoby, 
z którymi przebywamy, pracujemy, 
mieszkamy. Tym bardziej że ostatni-
mi dniami dla odmiany słońca jest 
jak na lekarstwo (choć można zna-
leźć w każdej sytuacji coś pozytyw-
nego – w tej to, że dzięki takiej pogo-
dzie w naszych pięknych pobliskich 
lasach pojawiły się grzyby). Miałem 
przyjemność być w te wakacje 
w stolicy Portugalii i to, co urzekło 
mnie najbardziej, to... tak, ludzie. 
I oczywiście niezwykłe krajobrazy. 
Ale wracając do ludzi – wszysycy 
bez wyjątku niezwykle życzliwi, 
przyjaźni, otwarci i pomocni. A po-

znałem wiele osób, które przy okazji 
mogłem sfotografować. Mimo że Li-
zbona jest bardzo dużym miastem, 
nie dostrzegłem tam pośpiechu 
– wręcz przeciwnie. Zauważyłem 
za to wzbudzający podziw szacu-
nek do drugiego człowieka. Kiedy 
starsza osoba wchodziła do auto-
busu, kierowca spojrzał w lusterko 
i ruszył dopiero wtedy, gdy ta osoba 
usiadła. Maszynista tramwaju spo-
kojnie czekał przed blokującą mu 
szyny furgonetką, aż jej kierowca 
zaniesie towar. Zdumiewało mnie 
to, że kiedy robiłem zdjęcia budyn-

ków w wąskich uliczkach, kierowcy 
często zatrzymywali się, by przypad-
kiem nie popsuć zdjęcia i ruszali do-
piero wówczas, gdy zrobiłem foto-
grafię. Osoby, które fotografowałem, 
a które na przykład wyglądały przez 
okno, serdecznie mnie pozdrawia-
ły i jeszcze bardziej się uśmiechały. 
Kiedy wędrowałem jedną z wąskich 
uliczek, natknąłem się przez przypa-
dek na rodzinę, która akurat robiła 
grilla przed domem. Mimo że nie 
znaliśmy się, zaprosili mnie do sie-
bie, przygotowali posiłek i porozma-
wiali o piłce nożnej i tym, co robią 
w życiu. To było niezwykłe. Dlacze-
go o tym piszę? Ponieważ wszyscy 
powinniśmy starać się pamiętać o 
tym, że czasami wystarczy jeden 
uśmiech albo serdeczny, bezinte-
resowny gest wobec nieznajomej 
osoby lub naszych najbliższych, aby 
każdy dzień uczynić szczęśliwszym 
i pogodniejszym. A pogoda ducha 
przyda się nam wszystkim podczas 
jesieni. Tego Państwu serdecznie ży-
czę i zapraszam przy okazji do lek-
tury najnowszego biuletynu.

 Mariusz Kalinowski
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dokończenie ze str. 1
stanowisko medyczne Raj Medica 
z Tłuszcza. Niesamowitym powo-
dzeniem cieszyły się produkty re-
gionalne (nieodpłatnie), takie jak: 
parowniki jadowskie, szarlotka 
szewnicka oraz sernik urlański, któ-
rymi ciągle przybywających gości 
częstowały panie i dziewczęta ob-
sługujące te stanowiska.

Część artystyczną rozpoczął wy-
stęp dzieci z PSP Jadów: Wiktorii 
Winnickiej, Klaudii Napłoszek, Justyny 
Nowak, Julii Kalińskiej oraz Michała 
Siuchty, które przedstawiły insceniza-
cję wierszy Jana Brzechwy „Na straga-
nie” oraz Hanny Januszewskiej „Pyza 
na polskich dróżkach”, następnie 
wystąpił Dominik Sadowski, uczeń 
Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskie-
go w Jadowie, z interpretacją wier-
sza Franciszka Morawskiego „Chłop 
i diabeł”. Uczniów przygotowała 
dyrektor GOK Jadów Halina Filemo-
nowicz. Wystąpili także uczniowie 
PSP Szewnica: Patrycja Tryc, Anna 
Muszyńska, Klaudia Sabala, Emilia 
Kokoszka, Wanessa Skibska, Jakub 
Oleksiak, Krystian Saks, Michał Su-
chenek, Wojciech Ludwiniak, których 
przygotowała dyrektor PSP Szewnica 
Lidia Sadowska. Uczniom akompa-
niował Jan Sobolewski, który wystąpił 
na zakończenie razem ze Stanisła-
wem Sobolewskim. Zasłużone brawa 
zebrały panie z KGW Zabrodzie oraz 
rodzimy Eko-Kabaret z Urli. W kon-
kursie na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy zwyciężył wieniec z Szew-
nicy, ale pozostałe wieńce również 
zostały nagrodzone. Podziękowania 
dla organizatorów i sponsorów do-
żynek przekazał radny wsi Szewnica 
Robert Lewandowski, szczególne po-
dziękowania skierowano do Urzędu 
Marszałkowskiego za dofinansowanie 
produktów regionalnych, a także LGD 
Równiny Wołomińskiej, Gminy Jadów, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jado-
wie, który był współorganizatorem 
dożynek oraz sponsorem części arty-
stycznej, sponsorów prywatnych oraz 
mieszkańców wsi Szewnica.

Skład delegacji przygotowujących 
wieńce, chleby oraz dary: Szewnica: 
Małgorzata Gmur, Wanda Balcerzak, 
Wiesława Dzięcioł, Hanna Kokosz-
ka, wieniec zrobili mieszkańcy wsi 
Szewnica. Urle: Zofia Piekut, Maria 

Matusik, Barbara Kowalczyk, wieniec 
zrobiły panie reprezentujące miej-
scowość Urle. Zawiszyn: Krystyna 
Kołodziejczyk, Alicja Trzeszkowska, 
Barbara Powierża, Waldemar Po-
wierża, Piotr Świeżak, wieniec zrobili 
również: Monika Szczęsna, Iwona 
Świeżak, Władysława Cyran, Jadwiga 
Sęk, Barbara Rzęmpołuch. Mysza-
dła: Katarzyna Powierża, Artur Dzię-
cioł, Artur Powierża, Paweł Nieciecki, 
Marek Fiszer, wieniec zrobiło KGW 
i OSP Myszadła. Dębe Małe: Kazi-
mierz Wysocki, Zofia Tabor, Maria 
Torbińska, wieniec zrobili mieszkań-
cy wsi Dębe Małe. Starowola: Wie-
sława Oniszk, Halina Ciok, Marzena 
Cyrych, Janina Gnaś, Dariusz Cyrych, 
wieniec zrobili mieszkańcy repre-
zentujący wieś Starowola. Wólka 
Sulejowska: Urszula Jasińska, Celina 
Krysik, Henryka Kania, Halina Krysik, 
Stanisława Winnicka, wieniec zro-
bili mieszkańcy reprezentujący wieś 

Wólka Sulejowska. Sulejów: Dorota 
Dzięciołowska, Zuzanna Komuda, 
Zofia Chojecka, Weronika Komu-
da, Mariusz Dzięciołowski, wieniec 
zrobili mieszkańcy reprezentujący 
wieś Sulejów. Podmyszadła: Agata 
Rupert, Maria Fiszer, Władysława 
Staniszewska, Ewa Kowalska, Jacek 
Rupert, wieniec zrobili mieszkańcy 
reprezentujący wieś Podmyszadła. 
Sitne: Teresa Tryc, Teresa Mikulska, 
Jadwiga Prusak, Bożena Ludwiniak, 
wieniec zrobili mieszkańcy reprezen-
tujący Sitne. Nowinki: Janusz Czuba, 
Grażyna Czuba, Alina Olszewska – 
chleb i dary.  

1  Delegacja 
z wieńcem 
dożynkowym.  
Fot. Kamil Lewandowski

2  Od lewej strony: 
wójt Gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka, 
przewodniczący Rady 
Gminy Rafał Rozpara, 
skarbnik Gminy Barbara 
Wójcik, dyrektor GOK 
Halina Filemonowicz 
oraz radny wsi Szewnica 
Robert Lewandowski.
Fot. Magdalena Donoch

3  Dzieci z PSP 
Jadów przedstawiły 
inscenizację wierszy 
Jana Brzechwy oraz 
Hanny Januszewskiej. 
Fot. Justyna Winnicka
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Uroczyste otwarcie Drogi Jakubowej
W niedzielę 28 lipca, pod patronatem ks. abp. 
Henryka Hosera, został otwarty w Jadowie pierwszy od-
cinek Dróg św. Jakuba.

Pielgrzymi wyruszyli o godz. 8 z Gwizdał, z mostu 
na rzece Liwiec. O godz. 12 dotarli do Jadowa, gdzie 
odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. 
abp. Henryka Hosera.

We mszy uczestniczyli pielgrzymi, mieszkańcy gmi-
ny Jadów, uczestnicy rajdu rowerowego „Drogami Ja-
kubowymi”, zaproszeni goście, księża i siostry zakonne. 
Po mszy świętej przy budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Jadowie uczestnicy uroczystości zostali poczę-
stowani grochówką oraz napojami. Dla zaproszonych 
gości przygotowany został obiad.

Po posiłku rozpoczęły się występy zespołów ludo-
wych i kabaretowych. Wystąpili KGW Równe, KGW 

Zabrodzie, zespół Norwidzianki z KGW Głuchy, KGW 
Strachówka, zespół Kalinki z KGW Miąse, Klub Seniora 
„Uśmiech jesieni” z Tłuszcza, Eko-Kabaret z Urli.

Zebrana publiczność miała okazję wysłuchać pio-
senek kabaretowych, ludowych oraz religijnych. Pro-
gram artystyczny poprowadziła Małgorzata Gałązka, 
a za oprawę muzyczną odpowiadał Andrzej Mikulski 
i Mirosław Szewczyk.

Festynowi towarzyszył również kiermasz rękodzieła. 
Swoje stoiska wystawili Ewa Blichowska – witraże i decou-
page, Wiesława Bogdańska – wycinanki, Gabriela Czar-
necka – wycinanki i obrazy, Jerzy Kącki – rzeźba, Marzena 
Knap – biżuteria, papierowa wiklina, Adam Murach – 
garncarstwo, Danuta Rasińska – malowanie na porcelanie, 
Agnieszka Rudzińska-Bachleda – aniołki z masy solnej.

Oprócz tego swoje stoiska mieli też producenci 
zdrowej żywności: Alicja Czerwińska – miód, Masarnia 
Jasińskich, Piekarnia Jadowska Marta i Mirosław Lasko-
wie, cukiernia Pychotka, Halina Witkowska – fafernu-
chy i podpiwek.

Na festynie nie mogło zabraknąć również stoiska współ-
organizatora uroczystości – Lokalnej Grupy Działania Rów-
niny Wołomińskiej. Do Jadowa zawitały również Cech Rze-
miosł i Przedsiębiorczości z Wołomina, OHP Wołomin oraz 
Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury.

Imprezę zakończył przewodniczący LGD Rafał Roz-
para, który dziękował wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji pielgrzymki i festynu.

Organizatorami Otwarcia Dróg Jakubowych byli 
Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, Pa-
rafia pw. św. Jakuba w Jadowie oraz bractwo św. Jaku-
ba Apostoła. (md)

Gmina Jadów na Dożynkach w Lipinkach
8 września odbyły się w Lipin-
kach Dożynki Powiatowo-Gminne, 
nad którymi patronat objął abp 
Henryk Hoser.

Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem korowodu delegacji 
z wieńcami dożynkowymi, wśród 
których nie zabrakło przedstawicieli 
Gminy Jadów. W dożynkach wzięły 
udział dwie delegacje z naszej gmi-
ny – z Szewnicy (Małgorzata Gmur, 
Wanda Balcerzak, Wisława Dzięcioł, 
Hanna Kokoszka i Zenon Gmur) 
i Sitnego (Teresa Tryc, Teresa Soliwo-
da, Zdzisław Tryc i Tomasz Tryc).

Obecni byli również wójt gminy 
Dariusz Kokoszka, zastępca wójta 
Robert Denis z żoną oraz wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Jadów Ro-
bert Lewandowski z żoną.

Po mszy świętej odbyły się oficjal-
ne powitania gości, przemówienia 
oraz symboliczne podzielenie się 

dożynkowym chlebem ze starostą 
wołomińskim Piotrem Uścińskim 
i burmistrzem Wołomina Ryszardem 
Madziarem. Następnie rozstrzygnię-
to konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Wieńce z Gminy Jadów 
pięknie się prezentowały na tle po-
zostałych. Zauważyła to również ko-
misja konkursowa, która przyznała 
trzecie miejsce wieńcowi z Sitnego. 
Serdecznie gratulujemy.

Ostatnim punktem uroczystości 
były występy artystyczne i zabawa przy 
muzyce zespołów Maxel i Skandal.

Bardzo dziękujemy delegacji 
z Gminy Jadów za trud włożony 
w przygotowanie wieńców dożyn-
kowych oraz godne reprezentowa-
nie naszej gminy. (jw)

Uroczystą mszę 
świętą odprawił 
ks. abp. Henryk 

Hoser. Fot. Kamil 
Lewandowski 
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Na początku pojawiły się pewne niedogodności 
i problemy, jednak działanie systemu uspraw-
nia się i widać jego pozytywne efekty – śmieci 

w rowach, lasach, przy drogach publicznych jest coraz 
mniej. Na pewno wdrożony system działałby lepiej, 
gdyby wszyscy właściciele nieruchomości (zamieszkiwa-
nych stale, zamieszkiwanych czasowo i niezamieszkiwa-
nych) dopełniali wymaganych formalności.

Po pierwsze, do urzędu gminy nie wpłynęło jeszcze 
około 150 deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, nie można więc kon-
trolować tego, co dzieje się z odpadami powstającymi 
na tych nieruchomościach. Właściciele (użytkownicy) 
pustostanów są zobowiązani do złożenia oświadczenia, 
które zwolni daną nieruchomość z opłat.

Po drugie, nie wszyscy płacą za gospodarowanie odpa-
dami, przede wszystkim osoby, które nie złożyły deklaracji, 
ale również właściciele, którzy to zrobili. Przypominamy 
o bezwzględnym obowiązku złożenia deklaracji do urzędu 

Brakuje wpłat za wywóz śmieci
Ewa Skwarska

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi działa już od 1 lipca br. 

odpady 
zmieszane  
oraz popiół 

suchy papier, 
tektura oraz 

tekstylia 

plastik,  
drobny metal oraz  

 opakowania  
wielomateriałowe 

szkło  
opakowaniowe, 
białe i kolorowe 

Od października do grudnia z terenu całej gminy odpady zmieszane będą odbierane raz w miesiącu  
(pierwszy poniedziałek miesiąca): 7 października, 4 listopada, 2 grudnia.

Odpady segregowane będą odbierane: 16 października, 20 listopada, 18 grudnia.

gminy i o płatnościach z nią związanych. Należy pamiętać, 
że przy wyliczaniu kosztów odbierania odpadów od miesz-
kańców były brane pod uwagę wszystkie nieruchomości 
w gminie Jadów. Jeśli opłaty nie zostaną w całości uregulo-
wane, zabraknie funduszy na opłacenie firmy odbierającej 
odpady do końca 2013 r. i będzie się wiązało z obciąże-
niem budżetu gminnego (a system powinien sam się sfi-
nansować), a w konsekwencji wyliczeniem wyższej opłaty 
„śmieciowej” w przyszłym roku. Uczulamy mieszkańców 
naszej gminy, by pamiętali o regulowaniu opłat za śmieci 
i złożeniu deklaracji, jeżeli jeszcze tego nie uczynili.

Umowa z wyłonionym w przetargu przedsiębiorcą 
(MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki) opiewa na niespełna 240 
tys. zł na pół roku (umowa jest podpisana na okres 1 lip-
ca–31 grudnia 2013 r.). Gmina jest zobowiązana do pła-
cenia za odbiór odpadów prawie 40 tys. zł miesięcznie, 
czyli kwartalnie blisko 120 tys. zł. Do 17 września br. 
(2 miesiące po terminie wpłaty za pierwszy kwartał, któ-
ry upłynął 15 lipca br.) na konto urzędu wpłynęło niecałe 
114 tys. zł, nie wystarczy więc w tym kwartale pienię-
dzy na opłacenie usług świadczonych przez MPK Sp. 
z o.o. Na blisko 3 440 złożonych deklaracji odnotowano 
ok. 2 800 wpłat. Ponad 600 wpłat brakuje, w związku 
z czym na koniec roku zabraknie środków na sfinanso-
wanie systemu. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie 
opłat, aby nie zaistniała konieczność naliczania odsetek 
za zwłokę w płatnościach. Płatności można dokonywać:
• przelewem na konto Urzędu Gminy Jadów 09 9233 
0001 2600 3258 2000 0050 z dopiskiem „opłata 
za odpady komunalne”

• u sołtysów poszczególnych miejscowości
• poleceniem wpłaty w banku.

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłaty 
za kolejny kwartał, mijającym 15 października 2013 r.

W wypadku wpłacania należności przelewem lub 
na dowód wpłaty prosimy wpisywać w tytule dane oso-
by widniejącej w deklaracji. Usprawni to księgowanie 
opłat. W razie braku pewności co do wysokości opłat 
proszę kontaktować się z pracownikami urzędu gminy, 
by nie powstawały – jak dotychczas – niedopłaty lub 
nadpłaty na kontach wpłacających.
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Rocznice Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Jadów

Justyna Winnicka i Mariusz Kalinowski

27 lipca w kościele parafialnym w Jadowie mszą świętą w intencji organizatorów i strażaków 
z Jadowa i Starowoli zaangażowanych w otwarcie Drogi Jakubowej rozpoczęły się obchody 

Jubileuszu 85-lecia OSP w Starowoli i 105-lecia OSP w Jadowie.

Po powitaniu wszystkich gości przybyłych na uro-
czystości rozpoczął się festyn strażacki ku czci 
św. Jakuba. Na uczestników zabawy czekało 

mnóstwo atrakcji. Przed remizą wystawiono dwa wozy 
strażackie. Odbyły się także pokazy ratownictwa. Moż-
na było zobaczyć, jak przebiega akcja wyciągania czło-
wieka po wypadku samochodowym oraz udzielanie 
pomocy medycznej w wypadku poparzenia (wyniesie-
nie człowieka, reanimacja).

Warto wspomnieć, że jednostka OSP Jadów 
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
od 1997 roku. Od początku roku strażacy wyjeżdżali 
59 razy do pożarów i wypadków.

Z kolei 11 sierpnia odbyły się obchody powstania 
OSP w Myszadłach. Rozpoczęły się one o godz. 14 po-

lową mszą świętą odprawioną przez kapelana Związku 
OSP Gminy Jadów księdza Wiesława Bocheńskiego, 
który zachęcał zgromadzonych do modlitwy za stra-
żaków i ich rodziny. Po mszy św. naczelnik OSP My-
szadła i dowódca uroczystości Jacek Sulich złożył mel-
dunek prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druho-

wiAntoniemu Tarczyńskiemu, po czym wywołał de-
legację OSP Myszadła do podniesienia flagi państwo-
wej. Następnie prezes OSP Myszadła Mirosław Rojek 
rozpoczął uroczystości i przywitał zgromadzonych 
gości i mieszkańców. Po krótkim przemówieniu oddał 
głos przedstawicielce Młodzieżowej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Myszadłach, która przybliżyła wszystkim 
bardzo ciekawą historię OSP Myszadła. Następnie ho-
norowy strażak z Myszadeł Eugeniusz Szcześnik zapre-
zentował specjalnie na tę okazję ułożoną przez siebie 
piosenkę o dziejach straży w Myszadłach. Punktem 
kulminacyjnym uroczystości było wręczenie złotego 
medalu dla OSP Myszadła za zasługi dla pożarnictwa 
przyznanego przez Zarząd Główny ZOSP RP, pod któ-
rym podpisał się prezes zarządu Waldemar Pawlak. 
Doceniono również honorowych strażaków z Mysza-
deł, którym prezes OSP Myszadła wręczył listy gratula-
cyjne. Należą do nich: Kazimierz Dzięcioł, Eugeniusz 
Dzięcioł, Eugeniusz Szcześnik, Roman Oniszk, Adam 
Powierża, Marian Sulich, Krzysztof Księżak, Czesław 
Bala, Stanisław Rojek i Stanisław Niżnik.

Kolejnym punktem programu były przemowy za-
proszonych gości, w których gratulowano strażakom 
z Myszadeł dotychczasowych dokonań, dziękowano 
za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratunko-
wo-gaśniczych oraz codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, a także życzono kolejnych sukcesów, odwagi, 
pomyślności w kontynuowaniu służby oraz zadowole-
nia z wypełnianych obowiązków. Po przemowach od-
była się defilada jednostek z Orkiestrą OSP Liw na cze-
le, która następnie dała przepiękny koncert.

Po części oficjalnej zgromadzonych zabawiał DJ 
Karol. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Mogły 
posmakować pysznych lodów, waty cukrowej, obwa-
rzanków, popcornu, poskakać na dmuchańcach oraz 
wziąć udział w loterii fantowej.

Dziękujemy przybyłym gościom, organizato-
rom, darczyńcom, patronom i wszystkim przybyłym 
na tę ważną uroczystość.

Organizatorzy: OSP Myszadła i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Myszadłach.

Darczyńcy: Dariusz Kokoszka, Rafał Rozpara, Syl-
wester Niżnik, Agata Rupert, strażacy Gminy Jadów.

Patroni: LGD Równiny Wołomińskiej i Urząd Gmi-
ny Jadów.

Fot. Justyna Winnicka
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Gminne obchody 93. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Justyna Winnicka

18 sierpnia 2013 roku o godzinie 15 odbyły się w Strachowie gminne obchody 93. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Uroczystość rozpoczął wójt Gminy Jadów Dariusz 
Kokoszka, który powitał wszystkich przybyłych 
na uroczystość, a w szczególności poczty sztan-

darowe z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy War-
szawskiej 1920 roku w Urlach i Gimnazjum im. Andrze-
ja Zamoyskiego w Jadowie, Ochotnicze Straże Pożarne 
z Jadowa, Myszadeł, Starowoli i Wólki Sulejowskiej, 
a także radną Powiatu Wołomińskiego Małgorzatę Łoń, 
przewodniczącego Rady Gminy Jadów Rafała Rozparę 
oraz radnych Gminy Jadów, księdza Kazimierza Sztajer-
walda, ojca Zdzisława Szymczychę, księdza Krzysztofa 
Małachowskiego, siostry loretanki, dyrektorów placó-
wek oświatowych, nauczycieli, zastępcę wójta Rober-
ta Denisa, skarbnik Gminy Barbarę Wójcik, sołtysów, 
mieszkańców i wypoczywających w naszej gminie go-
ści. Na uroczystościach obecne były również formacje: 
Polski System Walk Wręcz „Haller” z dyrektorem Toma-
szem Formickim, Specjalne Grupy Operacyjne SGO, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Lublin oraz Zwią-
zek Strzelecki.

Mszę świętą w intencji poległych i Ojczyzny celebro-
wali ks. Kazimierz Sztajerwald, o. Zdzisław Szymczycha 
oraz ks. Krzysztof Małachowski, którzy wielokrotnie za-
chęcali zebranych do modlitwy za wolną Polskę.

Po mszy świętej odbyła się krótka część artystyczna, 
którą przygotowała dyrektor GOK Halina Filemonowicz 
z młodzieżą.

Następnie wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka 
podziękował wszystkim obecnym za wzięcie udziału 
w uroczystościach 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
Halinie Filemonowicz i pracownikom GOK za przygo-
towanie uroczystości. Szczególne podziękowania złożył 
panu Romanowi Gutowi za coroczne udostępnianie 
miejsca na obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
roku oraz panu Maciejowi Wolińskiemu za sponsoro-
wanie uroczystości. Warto wspomnieć, iż przed laty 
to właśnie rodzina Macieja Wolińskiego wybudowała 
kapliczkę w Strachowie. Na zakończenie głos zabrała 
radna Powiatu Wołomińskiego Małgorzata Łoń.

Po przemówieniach zebrani udali się pod kaplicz-
kę w Strachowie, jako pierwsze pomaszerowały pocz-
ty sztandarowe. Wieńce pod kapliczką złożyli wójt 
Gminy Jadów Dariusz Kokoszka z przewodniczącym 
Rady Gminy Jadów Rafałem Rozparą, radna Powiatu 
Wołomińskiego Małgorzata Łoń, delegacje z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej w Urlach, 
ZSP w Urlach, PSP w Myszadłach, PSP w Jadowie 

i PSP w Szewnicy oraz przedstawiciele Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej Romuald Kalinowski i Ma-
rek Sawera. Po złożeniu wieńców odśpiewano „Rotę”. 

Fot. Kamil LewandowskiFot. Kamil Lewandowski
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Otwarcie Sanktuarium Świętego Krzyża w Jadowie

15 września 2013 r. na dłu-
go pozostanie w pamięci nie tyl-
ko mieszkańców Gminy Jadów. 
To właśnie tego dnia arcybiskup 
warszawsko-praski Henryk Ho-
ser podniósł kościół w Jadowie 
do rangi Sanktuarium Świętego 
Krzyża, w którym od 1893 roku 
znajdują się relikwie Krzyża Chry-

stusa ofiarowane przez ks. Kardy-
nała Mieczysława Ledóchowskie-
go – metropolitę poznańskiego 
i gnieźnieńskiego, prymasa Polski 
w latach 1866–1886 i prefekta 
watykańskiej Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary.

Uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 11.30 procesją z relikwiami 
Krzyża Świętego od bramy cmen-
tarza, którą poprowadził ks. Józef 
Rutkowski z parafii Sulejów. Wpro-
wadzenia do świątyni dokonali abp 
Henryk Hoser z dziekanem deka-
natu jadowskiego ks. Wiesławem 
Bocheńskim. W trakcie mszy św. 
abp Henryk Hoser przypomniał 

zgromadzonym, że „Krzyż jest 
tronem Chrystusa. Z tego miejsca 
płynie dla nas życie dające zdrowie 
duszy i ciała, stawiając nas na nogi, 
na nowo oblekające godnością 
człowieka zdolnego do bezintere-
sownych czynów”. Oprawę mu-
zyczną mszy zapewnił Chór Sentito 
z Wołomina, który dał następnie 
krótki, ale jakże wspaniały koncert.

Warto podkreślić, że Sanktu-
arium w Jadowie jest jedynym miej-
scem na terenie diecezji warszaw-
sko-praskiej i jednym z nielicznych 
w Polsce z autentycznymi relikwia-
mi Krzyża, na którym umierał Chry-
stus. c

Zawiszyn ma bibliotekę

22 września 2013 r. odbyło 
się otwarcie Biblioteki w Zawiszy-
nie, na które przybyło wielu za-
cnych gości i mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęto mszą 
św. odprawioną przez ks. Jarosła-
wa Sikorskiego, po której przecięto 
wstęgę i poświęcono budynek. Po 
przemówieniach i podziękowa-
niach zaproszono zebranych do 
obejrzenia występu Eko-Kabaretu. 
Ostatnim punktem uroczystości 
były wspólny poczęstunek i zabawa 
taneczna.

Ważnym elementem uroczy-
stości było poświęcenie tablicy 
pamiątkowej Jerzego Bali, na 
której umieszczono napis „Nie 
umiera ten, kto trwa w pamięci 
żywych”.

Składamy serdecznie podzięko-
wania Stowarzyszeniu Gospodyń 
Wiejskich w Zawiszynie i mieszkań-
com wsi Zawiszyn oraz Radzie So-
łeckiej Zawiszyna za pomoc w orga-
nizacji uroczystości i przygotowanie 
poczęstunku.
więcej na www.jadow.az.pl (jw)
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BG INWESTYCJE I PRZETARGI

Budowa targowiska w Jadowie
Trwają prace związane z budową targowiska w Ja-

dowie. W ostatnim czasie wykonano następujące pra-
ce: wybudowano budynek sanitarno-administracyjny 
oraz kanalizację deszczową. W lipcu zrobiono parkin-
gi, punkty poboru wody, przyłącze kanalizacji sanitar-
nej i przyłącze wodociągowe do budynku sanitarno-
-administracyjnego. Natomiast w sierpniu ukończono 
drogi wewnętrzne i plac targowy, wykonano oświetle-
nie terenu oraz instalację elektryczną.

Prace nad budową placu targowego rozpoczęły się 4 
czerwca. Kwota łączna, która została rozliczona za do-
tychczasowe prace, wynosi: 883.150, 23 zł brutto.

Zagospodarowanie terenu szkolnego przy 
PSP w Szewnicy

4 czerwca br. przekazano do użytku inwestycję 
o wartości 182.759,73 zł, pn. „Zagospodarowanie terenu 
szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szew-
nicy”, w skład której wchodzą następujące elementy:
1. ciągi piesze wykonane z betonowej kostki brukowej 
na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego 
mechanicznie, ułożonej na podsypce cementowo-pia-
skowej, odwodnienie powierzchniowe
2. droga dojazdowa z 10 miejscami parkingowymi 
(w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), wykonane 
z betonowej kostki brukowej
3. ogrodzenie terenu szkolnego.

Prace odbywały się od 14 stycznia 2013 r. do 27 maja 
2013 r. Inwestycja została wykonana przez przedsiębior-
stwo Usługi Brukarskie Zbigniew Kruk z Tłuszcza.

Budowa sieci wodociągowej 
w Zawiszynie (Owsianka)

31 lipca 2013 roku zakończono i odebrano inwesty-
cję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Zawiszyn (Owsianka)”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót bu-
dowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Zawiszyn (Owsianka).

Roboty zostały wykonane przez firmę Roberta Ula-
nickiego z Łochowa za kwotę 407.459,54 zł.

Budowa drogi Szewnica – Sitne
31 lipca 2013 roku zakończono i odebrano roboty bu-

dowlane na drodze Szewnica – Sitne pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 430226W Szewnica – Sitne (Część II)”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budow-
lanych w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 430226W 
o długości ok. 0,97 km (od km 0+000 do km 0+970).

Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych „Mikst” sp. z o.o. za kwotę 
420.671,82 zł.

Dodatkowa sieć wodociągowa 
i przyłącza w Nowinkach

8 sierpnia 2013 roku odebrano i przekazano do eks-
ploatacji sieć wodociągową z przyłączami w miejsco-
wości Nowinki. W ramach inwestycji wybudowano 
ponad 515 m sieci wodociągowej i 10 przyłączy. Wy-
konawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Budrom Mał-
gorzata Dyjach z Karczewa. Roboty zostały wykonane 
w czasie od 28 czerwca do 29 lipca 2013 roku za cenę 
91.866,24 zł brutto.

Gminne inwestycje 



10 Biuletyn Informacyjny Gminy Jadów nr 3/2013

WYWIAD NUMERUBG

Od prawie trzech lat jest 
Pan wicemarszałkiem 
województwa 
mazowieckiego. 
W powiecie 
wołomińskim jest 
Pan liderem PO. 
Mimo młodego 
wieku ma więc Pan 
spore doświadczenie 
polityczne. Czym jest 
dla Pana polityka 
i co jest w niej dla Pana 
najważniejsze?
Należy zacząć od tego, 
że wcale nie czuję się polity-
kiem. Zawsze byłem i jestem 
związany z samorządem. 
Najpierw jako pracownik 
Urzędu Miasta w Zielonce, 
dopiero później jako radny 
powiatu wołomińskiego, dy-
rektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, a w końcu jako wicemarszałek wojewódz-
twa. To właśnie praca samorządowa daje olbrzymią 

szansę na pozytywną zmianę otaczającej nas rzeczy-
wistości. Kiedy widzę wyremontowaną drogę wo-
jewódzką nr 636 i niezliczone projekty europejskie, 
które wójt Dariusz Kokoszka realizuje przy wsparciu 
samorządu województwa, to wierzę, że ta działalność 
ma sens.

W środowisku 
naszej gminy mówi 
się często o Panu 
„przyjaciel gminy”. 
Niedawno był Pan 
w Jadowie na uroczystym 
otwarciu Drogi 
Jakubowej, wcześniej 
na podsumowaniu 
projektu „Przedszkolne 
zuchy” w ZSP Urle. 
Co według Pana jest 
największą zaletą gminy 
Jadów?
Gmina Jadów to przede 
wszystkim aktywna społecz-
ność, która potrafi wykorzy-
stać nadarzające się szanse 
na rozwój, doskonałe walory 
przyrodnicze i tradycje go-
spodarcze. Obecne władze 
gminy potrafią powiązać 
ze sobą wszystkie te aspekty. 

To tu ze środków europejskich powstaje nowoczesne 
centrum targowe i kanalizacja. Ponadto właśnie w gmi-
nie Jadów będzie realizowany duży projekt turystyczny. 
O sile lokalnej społeczności świadczą liczne inwestycje 
w młode pokolenia. To właśnie dzięki projektom dla 
dzieci i młodzieży, realizowanym m.in. przez dyrektor 
Anielę Dobosiewicz z Urli, po raz pierwszy poznałem 
wyjątkowość gminy Jadów.

16 sierpnia ogłoszono zamówienie 
na przeprowadzenie zajęć dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami i zajęć dla 
dzieci uzdolnionych w szkołach podstawowych 
w Gminie Jadów w ramach projektu 
systemowego „Wiem, rozumiem, potrafię”. 
To już kolejny projekt współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
który będzie dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
Jak ocenia Pan skuteczność tego typu 
projektów?

Praca samorządowa szansą  
na pozytywne zmiany

„Gmina Jadów to przede wszystkim aktywna społeczność, która potrafi wykorzystać 
nadarzające się szanse na rozwój, doskonałe walory przyrodnicze i tradycje gospodarcze” 

–  mówił wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, z którym na temat polityki, edukacji 
i walorów Gminy Jadów rozmawiał Mariusz Kalinowski.

Nie jest tajemnicą, że utrzymanie szkół 
i przedszkoli jest jednym z największych 

wyzwań dla budżetów gmin wiejskich na Ma-
zowszu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
choć w wielu gminach niedoceniany, pozwala 
wspierać edukację na poziomie przedszkol-
nym i podstawowym.
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Nie jest tajemnicą, że utrzymanie szkół i przedszkoli 
jest jednym z największych wyzwań dla budżetów gmin 
wiejskich na Mazowszu. Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, choć w wielu gminach niedoceniany, pozwala 
wspierać edukację na poziomie przedszkolnym i pod-
stawowym. Cieszy mnie, że szkoły w gminie Jadów po-
trafią z tej szansy korzystać. Bez środków europejskich 
trudno byłoby sfinansować zajęcia pozalekcyjne zarów-
no dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia, jak 
i dla tych najzdolniejszych. Takie zajęcia to pewna re-
cepta na trwałe podniesienie poziomu nauczania, a tym 
samym wyników, które dzieci i młodzież z gminy uzy-
skują w egzaminach zewnętrznych.

Napisał Pan niedawno na swoim profilu 
na portalu Facebook: „Miły wieczór nad 
Liwcem. To rzeka wciąż turystycznie 
niewystarczająco doceniona i wykorzystana. 
To skarb czekający na odpowiednią 
infrastrukturę turystyczną”. Czy są jakieś 
pomysły, aby taki stan rzeczy zmienić? A jeśli 
tak, to jakie miejsce w takim planie zajmują 
Urle i okolice?
W czasie konsultacji społecznych nowej Strategii Roz-
woju Województwa Mazowieckiego starałem się 
zbudować trwałą koalicję samorządów z powiatów 
wołomińskiego i węgrowskiego wokół wspólnych pro-
blemów rozwojowych. Liwiec, wspaniała rzeka nieopo-
dal Warszawy, może się stać dźwignią rozwojową tej 
części Mazowsza. Nie chodzi tutaj o masową turystykę, 
lecz o budowanie produktu turystycznego dla miesz-
kańców Warszawy i Siedlec, który pozostanie w zgodzie 
z ochroną charakteru tej rzeki. Czas, żeby gminy leżące 
nad Liwcem, przy wsparciu samorządów powiatowych 
i województwa, koordynowały inwestycje w otoczeniu 
rzeki.

Z wykształcenia jest Pan m.in. specjalistą 
do spraw pracy. Jakie rady dałby Pan 

młodzieży z naszego terenu wiejskiego, aby 
mogła skutecznie konkurować na rynku pracy 
w dużych miastach, takich jak Warszawa?
Kluczem do sukcesu jest mądry wybór ścieżki kształce-
nia. Przez wiele ostatnich lat panowała moda na szko-
ły ogólnokształcące i humanistyczne kierunki studiów. 
Absolwenci zarządzania, marketingu i politologii zasili-
li rynek pracy. Wielu z nich już na starcie musiało się 
przekwalifikować, aby znaleźć zatrudnienie. Bardzo 
zachęcam rodziców i młodzież do wyboru szkół o pro-
filu zawodowym, jak również technicznych kierunków 
studiów. Przykładem mogą być pracownicy zawodów 
kolejowych. Już za kilka lat zabraknie wykwalifikowa-
nych maszynistów i pracowników obsługi technicznej 
taboru, a pensja cenionego maszynisty znacznie prze-
kracza średnią krajową.

Na zakończenie pytanie prywatne. Pana 
największe hobby?
Od zawsze interesowała mnie historia, szczególnie cza-
sy najnowsze. Dużo radości sprawia mi również śledze-
nie rozgrywek piłkarskich, także tych szczebla okręgo-
wego. Dlatego podczas ostatniego pobytu w Jadowie 
z przyjemnością uczestniczyłem w rozdaniu nagród 
w organizowanym przez Koronę Jadów turnieju szó-
stek piłkarskich. To ważne, że są w gminie społecznicy, 
którzy każdą wolną chwilę poświęcają sportowej rywa-
lizacji dorosłych, dzieci i młodzieży. To świadczy o sile 
społeczności lokalnej.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

Dużo radości sprawia mi również śledze-
nie rozgrywek piłkarskich, także tych 

szczebla okręgowego. 

Więcej wiem – więcej mogę
Gmina Jadów od 1 wrze-
śnia 2013 r. rozpoczęła reali-
zację projektu o nazwie „Więcej 
wiem – więcej mogę” przeznaczo-
nego dla uczniów i uczennic klas 
IV–VI szkół podstawowych oraz 
klas I–III gimnazjum z terenu Gmi-
nyx, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie 9.1 Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszenie różnic w jako-
ści usług edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie do 31 
sierpnia 2014 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jadowie, Publicznej 
Szkole Podstawowej w Myszadłach, 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Szewnicy, Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym w Urlach oraz w Gimna-
zjum w Jadowie. Udział w projekcie 

jest bezpłatny. Celem projektu jest 
wyrównanie szans edukacyjnych 274 
uczniów i uczennic z Gminy Jadów, 
zmniejszenie dysproporcji edukacyj-
nych, zwiększenie oferty edukacyj-
nej o zajęcia pozalekcyjne trwające 
do 31 sierpnia 2014 r.

W ramach projektu w szkołach 
będą się odbywać zajęcia dodatko-
we. Poza zajęciami pozalekcyjnymi 
przewidziano także zajęcia w tere-
nie w formie wyjazdów edukacyj-
nych oraz poczęstunek dla dziew-
cząt i chłopców uczęszczających 
na zajęcia. (kb)
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BG INWESTYCJE I PRZETARGI

Opracowanie dokumentacji  
projektowo-kosztorysowej budowy chodnika 

wzdłuż drogi gminnej nr 430222W
Zamówienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 
430222W o długości około 0,750 km i szerokości 2 m. W pro-
jekcie należy przewidzieć sposób odwodnienia drogi po wybu-
dowaniu chodnika.
Ze względu na najniższą cenę (9052,80 zł brutto) spośród dwóch 
oferentów wybrano firmę „Skryba” Biuro Studiów i Programów, 
Wiesław Mazurkiewicz.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 października 
2013 r.

Budowa chodników w miejscowości  
Borzymy i Szewnica

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Kuracyjnej (dz. nr ewid. 
233) w Borzymach o długości 0,23 km oraz wykonanie robót 
budowlanych w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi gmin-
nej – ul. Kościelnej (dz. nr ewid. 411) w Szewnicy o długości 
0,107 km.
Ze względu na najniższą cenę (104 860, 58 zł brutto) spośród 
dwóch oferentów wybrano firmę Budowy, Remonty Dróg, Ulic, 
Chodników, Damian Prokowicz.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 października 
2013 r.

Zakup i dostawa urządzenia do nadmuchu 
powietrza (dmuchawa)

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę dmuchawy, 
aby zapewnić prawidłową pracę oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Nowy Jadów.
Ze względu na najniższą cenę (14 637 zł brutto) spośród dwóch 
oferentów wybrano firmę FP Spomax SA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 lipca 2013 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Adampol

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowla-
nych w zakresie budowy grawitacyjno-ciśnieniowej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 
Adampol.
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2014 r.

Modernizacja wiejskiej świetlicy w Sulejowie
Do ogólnego zestawienia zakresu rzeczowego robót należy:
1. Roboty budowlane (m.in. rozbiórki i wyburzenia, elementy 
konstrukcyjne, dach, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, 
elewacja, posadzki, przejścia instalacyjne, tynki, wykładziny, ma-
lowanie, sufity podwieszane, kominek, okna i drzwi, obróbki bla-
charskie i ślusarka, roboty zewnętrzne).
2. Roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne).

3. Wyposażenie (stoły, krzesła, lodówka, kuchenka, szafki ku-
chenne, wieszaki, biurka, szafy).
4. Roboty elektryczne (instalacja siłowa, tablice rozdzielcze, insta-
lacje gniazd wtykowych, grzejniki elektryczne, instalacje oświetle-
niowe, instalacja odgromowa, instalacja logiczna).
Ze względu na najniższą cenę (465 673,23 zł brutto) wybrano 
ofertę Firmy Budowlano-Handlowej, Józef Powierża.
Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2013 r.

Dostawa paliwa stałego do zasilania 
automatycznego zestawu do spalania peletu

Zakres zamówienia: paliwo stałe do spalania w automatycznym 
zestawie do spalania peletu w kotle o mocy do 150 kW, wielkość 
dostawy: 24 000 kg.
Ze względu na najniższą cenę (21 254, 00 zł brutto) wybrano 
ofertę: Investpol Sp. z o.o.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 sierpnia 2013 r.

Opracowanie dokumentacji  
projektowo-kosztorysowej w zakresie 

modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Nowy Jadów

Ze względu na najniższą cenę (27 060, 00 zł brutto) wybrano ofertę 
Pracowni Projektowej Eko-Sanel, Paweł Roliński.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2013 r.

Dowóz dzieci do szkół podstawowych 
i gimnazjum na terenie Gminy Jadów w roku 

szkolnym 2013/2014
Czas trwania umowy: do 30 czerwca 2014 r.

Wykonanie, dostawa i montaż tablicy 
informacyjnej oraz tablic z nazwami ulic 

w miejscowości Strachów
Zakres zamówienia: tablice jednostronne (przeznaczone do mon-
tażu na ogrodzeniu – ok. 7 sztuk) oraz tablice dwustronne w ram-
kach (przeznaczone do montażu na słupkach – 23 sztuki), słupki 
– 19 sztuk, a także tablica z planem miejscowości.
Ze względu na najniższą cenę (3550,61 zł brutto) wybrano ofertę 
Agencji Reklamowej Mega Art, Marcin Rejmer.
Termin realizacji zamówienia: do 20 września 2013 r.

Przeprowadzenie zajęć dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami i zajęć dla 

dzieci uzdolnionych w szkołach podstawowych 
w Gminie Jadów w ramach projektu systemowego 

„Wiem, rozumiem, potrafię”
Komisja przetargowa, kierująca się ceną jako jedynym kryterium 
oceny ofert, zaproponowała najkorzystniejsze oferty, które w po-
szczególnych częściach otrzymały 100 punktów. Najwięcej punk-
tów uzyskała firma „Lingua” Nauczanie Języków Obcych, Marcin 
Jaskulski.
Termin obowiązywania umowy: do 30 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięte przetargi
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28 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odby-
ła się sesja Rady Gminy. Jej głównym punktem było głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium dla wójta gminy za rok 2012. Przy 
udzielaniu absolutorium jedną z kilku 
ważnych kwestii jest wykonanie bu-
dżetu – wydatków i dochodów. Budżet 
za 2012 r. został wykonany w następu-
jący sposób: dochody 37 152 381,13 
zł, co stanowi 93,5% planu rocznego, 
wydatki 36 347 979,12 zł, co stanowi 
91,4% planu, w tym wydatki inwesty-
cyjne 20 514 979,25 zł (89,2% planu). 
Po pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 10 czerwca 
2013 r. i Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Jadów zostało udzielone absoluto-
rium wójtowi Gminy Jadów Dariuszowi 
Kokoszce 9 głosami (przy obecności 14 
radnych).

Na sesji podjęto także 9 innych 
uchwał. Między innymi radni wyrazili 
zgodę na nadanie nazw ulic w miejsco-

ści Strachów (Parkowa, Wenecka, Krzywa, Miła, Polna, Kukawska 
oraz Bitwy Warszawskiej 1920 roku). Rada wyraziła również zgo-
dę na realizację projektu „Więcej wiem – więcej mogę” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminy Jadów. Uchwalo-
no również Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ja-
dów na lata 2013–2015. Następnie radni większością głosów (12 
głosów) odrzucili skargę pana Dariusza Sieradzkiego na działania 
wójta Gminy Jadów, którą uznali za bezzasadną. Projektodawcą 
uchwały była Komisja Rewizyjna Gminy Jadów (wcześniej w tej 
sprawie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej). Ważną 
uchwałą było również jednogłośne wyrażenie zgody na zacią-
gnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację przez Gminę Jadów 
projektu pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na te-
renie Gminy Jadów. Część II”. Podczas sesji dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Halina Filemonowicz przedstawiła sprawozdanie 

z działalności placówki za 2012 r. Pani Mirosława Gorczyca omó-
wiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Anna 

Ziółkowska przedstawiła sprawozdanie 
z działalności bibliotek.

Kolejna sesja odbyła się 16 sierp-
nia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jadowie. Podczas niej radni przyjęli 
8 uchwał, wśród których najważniejsze 
były związane z edukacją.

Między innymi wyrażono zgodę 
na realizację projektu „Wiem, rozu-
miem, potrafię” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gmi-
nę Jadów. Rada podjęła także uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia wysokości opłaty za świadcze-
nia opiekuńczo-wychowawcze przekra-
czające podstawę programową w przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę 
Jadów – opłatę za zajęcia zmniejszono 

do 1 zł za godzinę zgodnie z wytycznymi rządu. W ramach pro-
gramu „Przedszkole za złotówkę“ rząd zakazał samorządom po-
bierać od rodziców więcej niż złotówkę za każdą godzinę poby-
tu w placówce i to samo rozciągnął na zajęcia dodatkowe. Nie 
ma zakazu ich organizowania, nie mogą one obciążać rodziców 
kwotą wyższą niż 1 zł za godzinę. Oprócz tego Radni ponownie 
rozpatrywali skargę Pana Dariusza Sieradzkiego na działalność 
wójta gminy, którą odrzucili i większością głosów uznali za bez-
zasadną. Ważnym punktem sesji była również uchwała w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jadów z Gminą 
Tłuszcz, Gminą Klembów oraz Gminą Strachówka porozumienia 
dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówie-
nia na dostawę energii elektrycznej – dzięki temu Gmina Jadów 
ma zaoszczędzić więcej pieniędzy poprzez kupowanie tańszej 
energii wraz z wyżej wymienionymi gminami.

Z sesji Rady...
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Pani dyrektor, 
na początku proszę 
przyjąć moje gratulacje 
z okazji ponownego 
powierzenia Pani 
stanowiska dyrektora 
PSP Jadów do sierpnia 
2018 roku. Co będzie 
dla Pani priorytetem 
w najbliższym czasie?
MałgOrzata raczyń-
Ska: Prawdę mówiąc, nie 
zastanawiałam się nad tym. 
Biorąc jednak pod uwa-
gę, że od przyszłego roku 
szkolnego obowiązkowo na-
ukę rozpoczną sześciolatki, 
najważniejsze jest obecnie 
przygotowanie szkoły na 
przyjęcie małych dzieci, do-
posażenie, zakup odpowied-
nich pomocy dydaktycznych, 
przygotowanie kącików relaksacyjnych. Proszę zauwa-
żyć, że mówię o sferze materialnej, bo jeśli chodzi o 
nauczycielki, to mogę powiedzieć, że są one dobrze 
przygotowane do pracy z małymi dziećmi. Dokształcają 

się, uczestniczą w warsztatach, seminariach i konferen-
cjach, są lubiane przez dzieci i rodziców, dobrze przy-
gotowują wychowanków do podjęcia nauki w następ-
nych etapach edukacyjnych.

Marzy mi się, by nasza szkoła miała duży budżet, który 
pozwoliłby na wprowadzenie e-dzienników, e-podręczn-
ków oraz zakup tablic interaktywnych i nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych, by szkoła była atrakcyjnym miej-
scem dla dzieci. Ważna będzie również wymiana kompu-
terów w pracowni komputerowej, obecne są przestarzałe, 
a poza tym mamy ich za mało. Przykro mi to mówić, ale 
niestety nie spełniamy wymogu, by w czasie zajęć kom-

puterowych przy komputerze sie-
działo jedno dziecko.

Mam również nadzieję, 
że niedługo zostanie rozwiązany 
problem braku sali gimnastycz-
nej. W tej chwili korzystamy 
z sali gimnazjum, więc może 
Rada Gminy rozważyłaby wybu-
dowanie takiego pomieszczenia 
dla naszych dzieci, by nie ćwi-
czyły na korytarzu.

Priorytetem będzie również 
dbanie o rozwój nauczycieli, 
choć – jak wcześniej wspomnia-
łam – mamy dobrą, wykształco-
ną kadrę, ale bez wątpienia będę 
wspomagała panie, by się do-
kształcały i podejmowały nowe 
wyzwania, bo nauczyciel całe 
życie musi się uczyć.

Co uważa Pani za swój 
największy zawodowy sukces?

Sukces? W szkole w Jadowie pracuję już 33 lata, więc 
można byłoby na pewno znaleźć wiele sukcesów, ale dla 
mnie osiągnięciem jest to, że ten zawód ciągle mnie in-
tryguje, ciekawi i pozwala na mój osobisty rozwój. Mam 
nadzieję, że moi byli i obecni uczniowie nie mówią, że je-
stem przewidywalna, schematyczna i skostniała w myśle-
niu i prowadzeniu lekcji. Uczę dzieci, ale bardzo dużo 
uczę się od nich i to według mnie jest moim sukcesem.

Pod koniec sierpnia rozstrzygnieto przetarg 
na realizację nowego programu – zajęć 
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
i zajęć dla dzieci uzdolnionych w szkołach 
podstawowych w Gminie Jadów w ramach 
projektu systemowego „Wiem, rozumiem, 
potrafię”. Jak ocenia Pani wartość tego 
przedsięwzięcia?

Realizacja projektu jest istotna dla dzieci, które mają 
problemy edukacyjne, ale również dla tych, które są uzdol-
nione, więc dobrze, że nasza gmina przystąpiła do tego 
programu. Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, 
zajęcia taneczne i plastyczne oraz rozwijające uzdolnienia 
matematyczno-przyrodnicze pomogą zakwalifikowanym 
dzieciom pokonać trudności szkolne i rozwijać uzdolnie-
nia artystyczne bądź matematyczne. Są to dodatkowe za-
jęcia, których szkoła nie mogłaby zorganizować z powodu 
braku godzin dla nauczycieli specjalistów.

Ten zawód ciągle mnie intryguje...
We wrześniu w PSP Jadów rozpoczęła się realizacja nowego programu pt. „Wiem, 

rozumiem, potrafię”. Na temat tego przedsięwzięcia oraz planów związanych z rozwojem 
placówki z dyrektor Małgorzatą Raczyńską rozmawiał Mariusz Kalinowski.

Ważna będzie również wymiana kompute-
rów w pracowni komputerowej, obecne 

są przestarzałe, a poza tym mamy ich za mało. 
Przykro mi to mówić, ale niestety nie spełnia-
my wymogu, by w czasie zajęć komputerowych 
przy komputerze siedziało jedno dziecko.
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Jakie problemy zaobserwowała Pani 
u dzieci ze specyficznymi trudnościami 
uczęszczających do PSP w Jadowie?

Są to zaburzenia komunikacji językowej, potocznie 
zwane wadami wymowy. Jest spora grupa dzieci zagro-
żonych i zmagających się z dysleksją. Nadpobudliwość 
ruchowa i nieradzenie sobie z emocjami to następne 
problemy, które nie pozwalają dzieciom na prawidłowe 
funkcjonowanie w grupie. Wielu uczniów ma problemy 
z matematyką, trudno im się nauczyć tabliczki mno-
żenia, nie pamiętają kolejności działań i mają kłopot 
ze zrozumieniem treści zadań.

A na czym konkretnie będą polegały zajęcia 
dla dzieci uzdolnionych? Kto będzie mógł 
w nich uczestniczyć?

W zajęciach będą uczestniczyły dzieci zdiagnozo-
wane i zakwalifikowane przez nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej. Będą wyrażały siebie w pracach pla-
stycznych, śpiewały, tańczyły, rozwiązywały zadania 
matematyczne, obserwowały zjawiska przyrodnicze 
i uczyły się je opisywać.

Czy w Pani opinii w PSP w Jadowie 
są uczniowie szczególnie uzdolnieni? Jeżeli 
tak, to w jakiej dziedzinie najczęściej?

Jasne, że są. Recytatorzy, mali plastycy. Zdobywa-
ją czołowe miejsca w konkursach organizowanych 
przez gminę, powiat, województwo i diecezję. Mamy 
zdolnych sportowców, którzy trenują piłkę nożną. Jest 
grupa dzieci sprawnych ortograficznie oraz podejmu-
jącychpierwsze próby literackie. Warto zwrócić uwagę 
na uzdolnionych matematycznie i wykonujących do-
datkowe zadania z informatyki. W przyszłości, mam na-

dzieję, osiągną sukces, jeśli wykażą się ambicją i będą 
konsekwentnie dążyły do wytyczonego celu.

Jakie rozwiązania systemowe na szczeblu 
lokalnym można byłoby wprowadzić, aby 
dzieci szczególnie uzdolnione mogły jeszcze 
bardziej się rozwijać? Czy widzi Pani taką 
potrzebę?

Nie wiem, nie myślałam o tym. Dodatkowe zajęcia 
w szkole, GOK-u, bogata oferta tego rodzaju zajęć. 

Na zakończenie tradycyjnie musi pojawić się 
pytanie o hobby.

To jest najbardziej intymne pytanie, pasjami lubię czy-
tać książki. Nie musi być beletrystyka, wystarczy, że książka 
jest napisana świetnym językiem i jest o czymś. Ostatnio 
przeczytałam „Kapelusz cały w czereśniach” Oriany Fallaci, 
polecam ją ze względu na znakomite tłumaczenie i treść. 
Autorka opowiada dzieje swojej rodziny, szuka powiązań 
między tym, jaka jest, a tym, co się wydarzyło w jej rodzi-
nie. Sierpniowa książka to „Chustka”. Jest to zapis blogu 
Joanny Sałygi, która zmaga się z chorobą nowotworową. 
Książka mnie zachwyciła, bo bohaterka wie, że umiera, ale 
walczy, podejmuje różne terapie, wyznacza sobie kolej-
ne cele, pragnie przeżyć kolejny dzień ze swoim synkiem 
i – jak pisze – z Niemężem. Polecam tym, którzy lubią się 
wzruszać.

Rozwiązuję krzyżówki, ale nigdy nie wysyłam rozwią-
zań. Najbardziej lubię jolki, trzeba odgadnąć hasło, ale 
również znaleźć w diagramie miejsce, w które dany wy-
raz należy wpisać. Lubię muzykę klasyczną i dobry film.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego 
dobrego i samych sukcesów.

Bliskie spotkania z historią i tradycją powiatu wołomińskiego

12 czerwca 2013 r. odbyła się wy-
cieczka uczniów Gimnazjum im. Andrze-
ja Zamoyskiego w Jadowie do Grabowa 
i Ossowa. Wycieczka została zorganizo-
wana pod patronatem LGD Równiny Wo-
łomińskiej w ramach projektu „Edukacja 
przez wycieczki – bliskie spotkania z histo-
rią i tradycją powiatu wołomińskiego”.

Pierwszy etap wycieczki to przyjazd 
do Grabowa koło Tłuszcza. Tutaj uczest-
niczyliśmy w warsztatach „Od kamienia 
do chleba”. Wszyscy z zainteresowaniem 
wysłuchali historii chleba. Każdy mógł 
przekonać się, jak ciężką pracą jest miele-
nie ziarna w żarnach. Poza formowaniem 
bochenków i wkładaniem ich do pieca 
dodatkowymi atrakcjami dla uczniów 
były przejażdżka wozem konnym oraz 
ognisko. Na zakończenie wizyty w Grabo-

wie każdy zabrał swój bochenek z chle-
bowego pieca.

Do Ossowa jechaliśmy autobusem 
pachnącym gorącym chlebem. Tutaj cze-
kał na nas pan Andrzej Michalik, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 
1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki, 
który był naszym przewodnikiem i z wiel-
ką pasją opowiedział nam o wydarzeniach 
1920 roku. Przy makiecie w pawilonie 
ekspozycyjnym poznaliśmy historię Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku.

Następnie wędrowaliśmy po Parku Kul-
tury „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”, dotarliśmy do kaplicy i cmen-
tarza wojennego. Naszą podróż po polach 
ossowskich zakończyliśmy pod krzyżem ks. 
Ignacego Skorupki, ustawionym w miejscu 
jego śmierci.

Dzięki tej wyprawie każdy z nas wró-
cił bogatszy o nową wiedzę, przekonany, 
że warto gromadzić i przechowywać pa-
miątki rodzinne. Poznaliśmy ludzi z pasją, 
którzy mogą być dla nas, uczniów i na-
uczycieli, inspiracją i przykładem dla wła-
snej aktywności. Małgorzata Łoń
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Plener malarski „Jadowskie klimaty”
Już po raz trzynasty odbył się w Jadowie plener 
malarski pod nazwą „Jadowskie klimaty”. Tradycję ple-
nerów malarskich w gminie Jadów zapoczątkował w la-
tach 70. ubiegłego stulecia artysta plastyk Julian Raczko. 
Od tego czasu na plener przyjeżdżają artyści z całej Pol-
ski, a także z zagranicy.
W tegorocznym plenerze wzięli udział artyści Tomasz 
Awdziejczyk, Krystyna Bachanek, Krystyna Bileńki, 
Gabriela Czarnecka, Zbigniew Dziwosz, Janusz Ma-
śnik, Teresa Muracka, Eliza Pawlak, Lech Pawlak, Ewa 
Piasecka-Kudlacik, Magdalena Raczko, Maria Rejzner, 
Katarzyna Saniewska, Katarzyna Skoczyńska, Lidia Sta-
rzyńska i Igor Yelpatov.
23 czerwca odbyła się wystawa poplenerowa, którą 
poprzedził występ artystyczny oparty na tekstach i pio-
senkach Jacka Kaczmarskiego, w wykonaniu Kingi Krzy-
żewskiej, Adrianny Ostrowskiej, Tomasza Pierzchały, 
Dominika Sadowskiego, Kingi Salwin, Weroniki Sawery, 
Emilii Śliwoskiej, Katarzyny Stolarskiej oraz Magdaleny 
Donoch i Łukasza Wójcika.Fo
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Wycieczka dla aktywnych

W roku szkolnym 2013 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jadowie odbywały się zajęcia z dziećmi 

w różnych kołach zainteresowań (Więcej możecie się 
dowiedzieć na naszej stronie internetowej). W nagrodę 
za całoroczne zaangażowanie pojechały na wakacyjną 
wycieczkę.

17 lipca sprzed GOK w Jadowie odjechał autokar wy-
pełniony najbardziej aktywnymi dziećmi z naszej gmi-
ny. Pierwszy przystanek ,,Pepeland” Miasteczko Rekre-
acji. W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. Pani 
przewodnik już na nas czekała, a przed nami były cztery 
godziny zabawy na świeżym powietrzu. Oto niektóre 
atrakcje, które można znaleźć w Pepelandzie: Małpi Gaj, 

Minizoo, jazda samochodem straży pożarnej, place za-
baw, karuzele, huśtawki, mostek tybetański i zjeżdżalnie.

Drugi etap wycieczki to rejs po Wiśle. Pojechaliśmy 
więc do Warszawy, gdzie mieliśmy zarezerwowany 
rejs statkiem „Wars”. Jak się okazało podczas rozmowy 
z dziećmi, pomysł rejsu okazał się strzałem w dziesiątkę, 
ponieważ żadne dziecko nie płynęło wcześniej statkiem 
po Wiśle w Warszawie. Organizatorzy wycieczki pragną 
podziękować Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Urli 
i Okolic za pomoc w organizacji wycieczki. 

Dziękujemy też dzieciom biorącym udział w wy-
cieczce za ich dobre (w miarę) zachowanie, dzięki któ-
remu my, opiekunowie, również mogliśmy się dobrze 
bawić:) (mg i kl)
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Turniej Piłki Nożnej „Wakacyjna liga szóstek”
SKF GKS „Korona“ Jadów 
informuje, że w dniach 14.07.2013 
– 11.08.2013 został zorganizowany 
Turniej Piłki Nożnej „Wakacyjna liga 
szóstek”. Do rywalizacji w Turnieju 
przystąpiło 6 drużyn:

FC Felicja – opiekun Iwona Sadow-
ska, FC Barak – opiekun Patryk Dybka, 
AKS Husaria – opiekun Kamil Kozłow-
ski, FC Myszadła – opiekun Michał 
Dzięcioł, Parafia Św. Jakuba Apostoła 
– opiekun Mateusz Kozłowski, Korona 
Jadów – opiekun Paweł Dzięcioł.

Podczas turnieju rozegrano 30 
spotkań, w których wzięło udział 83 
zawodników. Strzelono 212 bramek.

Królem strzelców został zdo-
bywca 20 bramek Marcin Śliwa 
– Korona Jadów. Najlepsi strzelcy 
z poszczególnych drużyn to: Koro-

na Jadów: Kamil Śliwa 15, Łukasz 
Rudnik 14, Mateusz Markiewicz 
11. AKS Husaria: Kamil Kozłowski 
13, Adrian Karp 9. FC Barak: Patryk 
Dybka 13, Piotr Stemler 6. Parafia 
Św. Jakuba Apostoła: Łukasz Soł-
tysiak 14, Krzysztof Frączek 3. FC 
Myszadła: Sebastian Lewandowski 
11, vBieniek 3.

Mecze sędziowali: Piotr Rud-
nik, Sylwia Miszczuk, Paweł Rud-
nik. Opiekę medyczną sprawowała 
Anna Walczuk.

Zwycięzcy turnieju i król strzel-
ców otrzymali puchary i dyplomy, 
natomiast wszyscy uczestnicy me-
dale okolicznościowe, które wrę-
czyli: wicemarszałek Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Krzysztof 
Strzałkowski, wójt Gminy Jadów 

Dariusz Kokoszka, prezes SKS GKS 
„Korona” Jadów Andrzej Tabor.

Mecze były rozgrywane przez 5 
niedziel w godzinach 18–21. Zain-
teresowanie mieszkańców turnie-
jem było bardzo duże. Zawodnicy 
i kibice bardzo pochwalnie wyrażali 
się o tej imprezie.

Turniej był współfinansowany 
przez Gminę Jadów w ramach za-
dania „Upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu w Gminie Jadów” 
(w formie niekomercyjnej).

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy nawet w najmniejszym 
stopniu pomogli przy organizacji 
tego przedsięwzięcia. Nie sposób 
wszystkich wymienić z imienia 
i nazwiska lecz wszystkim serdecz-
nie dziękujemy. Andrzej Tabor

Śniadanie u Wójta

26 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jado-
wie odbyło się, organizowane przez GOK, „Śniadanie 
u Wójta”. Poczęstunek jest organizowany dla najzdol-
niejszych uczniów, laureatów konkursów i najlepszych 
młodych sportowców z Gminy Jadów.

Jak co roku uroczystość rozpoczęła się od powitania 
gości przez panią dyrektor Halinę Filemonowicz.

Następnie odbyła się część artystyczna. Dzieci z każ-
dej ze szkół przedstawiły krótki pokaz artystyczny. Na po-
czątku wystąpiły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Urlach, zobaczyliśmy również uczniów 
z PSP w Jadowie, ZSP w Urlach, PSP w Szewnicy, PSP 
w Myszadłach, na końcu wystąpili uczniowie Gimna-
zjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie. Po części 
artystycznej nastał moment kulminacyjny, czyli wręczenie 
listów gratulacyjnych, dyplomów oraz nagród. Z powodu 
wyjazdu pana wójta nie mogło być na wydarzeniu, na-
grody wręczali: zastępca wójta Robert Denis, przewodni-
czący Rady Gminy Jadów Rafał Rozpara, skarbnik Gminy 
Jadów Barbara Wójcik oraz dyrektor GOK Jadów Halina 
Filemonowicz.

Po nagrodzeniu wszyscy zaproszeni goście zasiedli 
do stołów.

Organizatorzy uroczystości pragną skierować po-
dziękowania do wszystkich dyrektorów, nauczycie-
li, rodziców oraz uczniów za współpracę z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w roku szkolnym 2012/2013. Mamy 
nadzieję, że kolejny rok szkolny pozwoli na jeszcze bar-
dziej owocną pracę. (kl)
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Weekendowe spotkania

Drugie spotkania weekendowe w Urlach 
dobiegły końca. Impreza, organizowana przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Urli i wolontariuszy przy wspar-
ciu finansowym powiatu wołomińskiego, wpisuje się 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych powiatu wołomiń-
skiego.

Jakie atrakcje czekały na gości i mieszkańców? Dla 
koneserów „Jarmark staroci” (organizowany od ośmiu 
lat), stoiska z rękodziełem (ręcznie robiona biżute-
ria, decoupage, obrazy, bibeloty), występy urlańskich 

przedszkolaków, wystawy fotograficzne „Urle i okolice” 
oraz wystawa „Ptaki naszych lasów” autorstwa Tomasza 
i Grzegorza Kłosowskich. Dzieci, które uczestniczyły 
w wakacyjnej szkole malowania, od lat prowadzonej 
przez Anię Ziółkowską, wykonały prace plastyczne 
„Nasze ptaki”. W izbie muzealnej odbyła się również 
wystawa poświęcona historii letniska Urle. Zebrani de-
gustowali domowe urlańskie przysmaki: sernik sołty-
sowej, chleb domowego wypieku Uli i Wiesi, barszcz 
czerwony radnej, paszteciki Zosi i wiele innych. Ponad-
to kilka osób (dzięki i za to) uczestniczyło w warsztatach 
„Haft i aplikacja” (uszyłyśmy torby na zakupy i je wyha-
ftowałyśmy). Niektórzy nauczyli się piosenek na lekcji 
śpiewania, a dzieci i babcie uplotły koszyczki z papiero-
wej wikliny (wystawa odbyła się 15 września). Udała się 
również wycieczka historyczno-plastyczno-turystyczna. 
Odbyliśmy krótką wizytę w dawnej posiadłości babci 
Norwida. Spotkaliśmy się z historią przy mogiłach pole-
głych powstańców z 1863 roku w Kątach Wielkich i Bo-
ruczy. Niezwykłą atrakcją była wycieczka do zaścianka 
mazowieckiego w Grabowie koło Tłuszcza. Malowali-
śmy tam drewniane koguty, misie i konie. Oglądaliśmy 
dziki i kozy. Jeździliśmy przez las wozem traperskim, 
a przy ognisku zjedliśmy pyszne kiełbaski. W wycieczce 
uczestniczyły 43 osoby, więc zabawa była udana, każdy 
z nas wracał zadowolony i pytał, kiedy znów pojedzie-
my.  Barbara Kowalczyk

Pamięci Stanisława Jopka
O wystawie „Wielcy, znani 
z Urlami związani” można rzec: 
wspaniała impreza. Chciałam przy-
pomnieć sylwetkę naszego letniego 
mieszkańca i przyjaciela Stanisława 
Jopka (1935–2006). Rodzina artysty 
podarowała kilka pamiątek, doda-
łam te, które miałam, a Ania Ziół-
kowska pięknie je wyeksponowała. 
17 sierpnia gościliśmy żonę artysty 
– Marię Jopek, córkę Patrycję (skrzy-
paczkę), wnuków Stasia Kydryńskie-
go i Gustawa Kwiatkowskiego oraz 
Halinę Kunicką. Przybyli wójt, skarb-
nik Gminy Jadów i wielu mieszkań-
ców oraz gości. Eko-Kabaret wyśpie-
wał piosenki z repertuaru Mazowsza 
i wspominaliśmy nasze chwile spę-
dzone ze Stasiem. Wydawało się 
nam, że gdyby był razem z nami, 
cieszyłby się, że jest serdecznie, cie-
pło i radośnie. Rodzina nam podzię-
kowała, a my byliśmy zadowoleni, 

że mogliśmy uczcić jego pamięć 
w taki sposób. Po pysznej kolacji na-
deszła chwila refleksji: dobrze mieć 
przyjaciół, których się pamięta i mile 
wspomina. Dziękuję wszystkim, któ-

rzy z nami świętowali oraz włączyli 
się do pracy, poświęcili wiele wysiłku, 
aby to sobotnie, sierpniowe spotkanie 
było miłe, przyjemne i prawdziwie 
kulturalne.  Barbara Kowalczyk
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Pogodne wieczory i nie tylko

Wrzesień to czas podsumowania dokonań 
Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury w Urlach. 
W minione wakacje zaproponowaliśmy bo-

gaty wachlarz wydarzeń kulturalnych, z których każdy, 
nawet najbardziej wybredny odbiorca mógł wybrać coś 
dla siebie. Podstawowy program był podobny do ze-
szłorocznego (koncerty muzyki kameralnej pod wspól-
nym tytułem „Festiwal Muzyki Kameralnej”, Pogodne 
Wieczory, plener rzeźbiarski i wystawy artystyczne), po-
szerzyliśmy go o przedstawienia dla dzieci.

Kulminacją była impreza „Jazz w lesie”, organizowa-
na wspólnie z Lasami Państwowymi. Frekwencja (dzięki 
dobrej reklamie) przeszła nasze oczekiwania. Gdy wy-
stępowała Ewa Bem, w naszym kościelnym amfiteatrze 
zabrakło miejsc nie tylko siedzących, ale nawet stoją-
cych. Część widzów słuchała koncertu już poza ogro-
dzeniem. Wszystkie okoliczne ulice stały się parkingiem 
dla samochodów (podobną widownię zgromadził wy-
stęp Zbigniewa Wodeckiego). Także zespół jazzu tra-
dycyjnego The Warsaw Dixielanders, który przedstawił 
standardy jazzowe rodem z Nowego Orleanu z elemen-
tami humoru, spotkał się z ogromnym aplauzem i gdyby 
nie późna pora, bisom nie byłoby końca.

Z innych wydarzeń trzeba wspomnieć występ świa-
towej sławy skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki, który 
zachwycił wirtuozerską interpretacją utworu „Cztery 
pory roku” Antonio Vivaldiego.

W Pogodnych Wieczorach wystąpili m.in. aktorzy 
znani z kina i telewizji: Ewa Błaszczyk („Zmiennicy”), 
Magdalena Zawadzka („Pan Wołodyjowski”), Katarzy-
na Żak („Ranczo”), Włodzimierz Matuszak („Pleba-
nia”). Jednak największym zainteresowaniem cieszył 
się występ wspomnianego już Zbigniewa Wodeckiego. 
Przedstawił on swoje największe przeboje z klasą god-

ną prawdziwego mistrza piosenki. Do tego dochodzi 
wspaniała gra na skrzypcach i trąbce oraz spora dawka 
humoru. Był to niezapomniany wieczór.

Program Pogodnych Wieczorów uzupełnił koncert 
operetkowo-musicalowy „Miłość to niebo na Ziemi”, 
występ Iwo Orłowskiego i romanse rosyjskie. Wszystkie 
koncerty były udane i za każdym razem dopisała pogoda.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach jest młodą 
organizacją, powstałą w 2010 roku. Dzięki zaangażowa-
niu naszych członków i przychylności władz zdobywamy 
środki na działalność i zaistnieliśmy w kulturalnej prze-
strzeni Mazowsza. Już planujemy imprezy na rok 2014.

Zapraszam na naszą stronę internetową www.kultu-
raurle.pl Mariusz Kubat

Zajęcia taneczne
prowadzi Zbigniew Czapski-Kłoda

Poniedziałek 14:00  I grupa  (kl. IV-VI)
 15:00  II grupa  (gim.)
Wtorek 17:00  I grupa  (kl. IV-VI)
 18:00   II grupa  (gim.)
35 PLN/ miesięcznie

Zajęcia muzyczno-wokalne
prowadzi Magdalena Donoch

Wtorek 16:00

Nauka gry na gitarze
prowadzi Łukasz Wójcik

Wtorek  indywidualnie
Czwartek indywidualnie

Aerobik
prowadzi Anita Śliwa

Poniedziałek 19:00
Czwartek 19:00
30 PLN/ miesięcznie

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie 
zaprasza na zajęcia stałe

Zajęcia teatralne
prowadzi Halina Filemonowicz

Czwartek 15:00
Sobota 10:00 (Urle)
 12:30 (Jadów)
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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 

Zapraszamy do odwiedzenia strony gminnego Ośrodka 
Kultury w Jadowie www.gokjadow.pl 
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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

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

lubię to!

91 osób już lubi Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

Dołącz do nas na Facebook’u:)

Emeryci i Renciści 
na występach Mazowsza

16 czerwca 80 eme-
rytów i rencistów z Gmi-
ny Jadów wyjechało 
do Karolina, kolebki 
światowej sławy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, aby obejrzeć jego 
występ i zwiedzić tam-
tejsze muzeum.

Wyjazd był możliwy 
dzięki dofinansowaniu 
z Urzędu Gminy Jadów 

w wysokości 3600 zł, o które wystąpiło Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów „Spokojna Jesień” w Urlach.

W drodze do Karolina prezes stowarzyszenia Hen-
ryk Kołek zapoznał uczestników z historią zespołu Ma-
zowsze i ich osiągnięciami. Dalszą część drogi emery-
ci i renciści spędzili na śpiewaniu znanych piosenek 
zespołu. Podczas zwiedzania muzeum wspominali 
bliskiego naszej gminie solistę Stanisława Jopka, któ-
remu poświęcono jedną z sal. Warto przypomnieć, iż 
pan Stanisław Jopek przez wiele lat spędzał wolny czas 
w swoim domku w Urlach.

Dwugodzinny występ zespołu Mazowsze wywarł 
na uczestnikach ogromne wrażenie. Wszyscy byli ocza-
rowani bogactwem kolorów, rytmicznością, zdolnościami 
tanecznymi i wokalnymi artystów oraz tempem występu.

Emeryci i renciści serdecznie podziękowali organizato-
rom i Urzędowi Gminy Jadów za tak udany wyjazd, po-
mysł oraz wsparcie finansowe i wyrazili nadzieję, że Urząd 
Gminy będzie o nich pamiętał w następnych latach.

 Henryk Kołek

Fot. Henryk Kołek


