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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

Kolejny sukces  
Jadowa!

Justyna Winnicka

28 listopada 2012 r. w Stra-
chówce uroczyście pod-
pisano umowy na do-

finansowanie projektów w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej w ra-
mach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Gmina Jadów otrzymała blisko 
4  miliony złotych na „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej 
poprzez budowę sieci wodociągo-
wej w miejscowościach Nowinki, 
Oble, Szewnica, Dębe, Sitne, Za-
wiszyn oraz kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Adampol”. Całko-
wita wartość inwestycji to ponad 
7 milionów złotych. Zakończenie 
realizacji projektu planowane jest 
na 30 listopada 2014 r.

Uroczystego podpisania umowy 
dotyczącej Gminy Jadów dokonał 
wójt Gminy Jadów Dariusz Kokosz-
ka oraz skarbnik Gminy Barbara 
Wójcik, zaś po stronie Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
podpisy złożyli Janina Orzełowska, 
członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, oraz Radosław Rybicki, 

dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego.

Dofinansowanie otrzymała  rów-
nież Gmina Tłuszcz (ponad 2 mi-
liony złotych na budowę stacji 
uzdatniania wody) oraz Gmina Stra-
chówka (4 miliony złotych na bu-
dowę stacji uzdatniania wody i sieć 
wodociągową).

Urząd Marszałkowski reprezen-
tował wicemarszałek Krzysztof Grze-
gorz Strzałkowski i członek zarządu 
Janina Orzełowska. Na spotkaniu 
obecni również byli wojewoda Ja-
cek Kozłowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Wołomińskiego Pa-
weł Solis, oraz wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego Konrad Rytel oraz 
pozostali zaproszeni goście.

Dzięki takiemu dofinansowaniu 
gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz 
będą mogły zrealizować ważne in-
westycje wodociągowe.

Po najważniejszym momencie 
uroczystości – podpisaniu umów 
– goście obejrzeli występ Koła Go-
spodyń Wiejskich w Strachówce. 
Panie zaprezentowały kilka pieśni 
ludowych oraz krótki skecz.

Moją pasją  
jest praca dla dzieci...

Zarazić tańcem  
i fitnessem...

To był dobry rok  
dla gminy... strona 10

strona 12

strona 16
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Od redakcji

Napisz do redakcji
Zapraszam do współpracy wszystkie osoby, 

które chciałyby włączyć się we współredagowanie 
„Biuletynu Informacyjnego Gminy Jadów” i zdo-
być cenne doświadczenie dziennikarskie. Jeżeli 
lubisz pisać teksty, interesujesz się sprawami naszej 
gminy i tym, co dzieje się w społeczności lokalnej 
na naszym terenie, to napisz nam o tym na adres: 
biuletyn.gok@wp.pl.

Nie musisz mieć skończonych studiów dzienni-
karskich ani doświadczenia, wystarczy chęć pod-
jęcia współpracy. Najciekawsze i wybrane teksty 
zostaną opublikowane na łamach biuletynu wraz 
z imieniem i nazwiskiem autora.

Jednocześnie zachęcam do pisania listów elek-
tronicznych i tradycyjnych. Adres redakcji znajduje 
się na stronie 20.

Być może chcesz o czymś poinformować? 
Może coś ciekawego dzieje się w Twojej miej-
scowości i uważasz, że powinni o tym wiedzieć 
mieszkańcy naszej gminy? Czekamy na wszelkie 
przydatne informacje, które później moglibyśmy 
udostępnić czytelnikom.

Dofinansowanie 
na odbiór materiałów 
zawierających azbestZ przyjemnością przedstawiam Państwu kolej-

ny numer „Biuletynu Informacyjnego Gmi-
ny Jadów”. Choć forma estetyczna różni się 

od poprzedniej (teraz pismo jest w pełnym kolorze, 
na kredowym papierze i w nowej szacie graficznej), 
to założenie redakcyjne jest niezmienne. Priorytetem, 
który wyznaczyłem sobie jako redaktor, pozostaje rze-
telne informowanie o tym, co dzieje się na terenie 
naszej gminy.

A dzieje się wiele. Dwa tygodnie temu wójt 
Gminy Jadów Dariusz Kokoszka podpisał w Stra-

chówce umowę o dofinan-
sowanie z PROW (szcze-
góły na stronie tytułowej). 
O tym, co ważnego udało 
się osiągnąć w tym roku, 
jakie są istotne priorytety 
na rok 2013, przeczytają 
Państwo w wywiadzie nu-
meru z wójtem Gminy Ja-
dów Dariuszem Kokoszką 
(str. 10).

O pozytywnych działa-
niach związanych z realizacją 
programu „Przedszkolne zu-
chy” opowiedziała dyrektor 
ZSP w Urlach Aniela Dobo-
siewicz (str. 12).

W tym wydaniu sporo 
uwagi poświęcamy rów-
nież tzw. podatkowi śmie-
ciowemu. Rada Gminy 
do końca roku musi pod-
jąć uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Warto 
przeczytać o szczegółach związanych z uchwałą 
w bieżącym wydaniu biuletynu. W wolnej chwili 
(nie tylko paniom) polecam lekturę wywiadu z in-
struktorką tańca i fitnessu Anitą Śliwą, sympatyczną 
mieszkanką naszej gminy, która od kilku miesięcy 
prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem 
zajęcia w GOK-u. Zachęcam również do przeczy-
tania pozostałych treści i życzę przyjemnej lektury. 
Pozostaję z nadzieją, że w każdym wydaniu biule-
tynu będą Państwo znajdowali ciekawe i przydatne 
informacje, a styl pisma wraz z jego formą przypad-
ną Państwu do gustu. Jednocześnie życzę Państwu 
z całego serca, by Święta Bożego Narodzenia były 
niezwykłym czasem miłości i radości w Państwa do-
mach, a Nowy 2013 Rok niech będzie szczęśliwy 
i dobry!

 Mariusz Kalinowski

Wójt Gminy Jadów informuje, że Gmina Jadów 
w 2012 r. otrzymała dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usu-
wanie z terenu gminy i unieszkodliwianie materia-
łów zawierających azbest w kwocie 92.620,80 zł. 
Przyznane dofinansowanie zostało wykorzystane 
na odbiór od mieszkańców Gminy Jadów materia-
łów zawierających azbest w ilości 320 Mg.

Gmina Jadów  zamierza również pozyskać środki 
na ten cel w roku 2013. W związku z powyższym 
prosimy osoby zainteresowane oddaniem materiałów 
zawierających azbest (eternit i in.) o zgłaszanie się 
do Urzędu Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 
Jadów, pok. 15, tel. 25 675 40 44 wew. 34.
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Rada musi 
podjąć 
uchwałę 
do 1 stycznia 
2013 roku. 
Jeżeli tego 
nie uczyni, 
wówczas 
wojewoda 
wezwie 
Radę do jej 
podjęcia 
i wyznaczy 
termin, 
do którego 
należy 
to uczynić.

Ile zapłacimy „podatku śmieciowego”?
Mariusz Kalinowski

1 stycznia 2012 roku weszła 
w życie zmiana Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 

w gminach. Zgodnie z jej przepisa-
mi od 1 lipca 2013 roku mieszkań-
cy Gminy (a dokładnie właściciele 
nieruchomości) będą mieli naliczoną 
opłatę – tzw. podatek śmieciowy.

Zastąpi on z mocy prawa od 1 
lipca dotychczasowe umowy na wy-
wóz śmieci, które właściciel nieru-
chomości był dotychczas zobo-
wiązany zawierać indywidualnie 
z wybraną firmą.

Zmiana w ustawie jest rewolu-
cyjna, jednak jej celem nadrzęd-
nym jest prowadzenie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
już u źródła – czyli ich segregacja 
przy budynku (mieszkaniu) przez 
każdego mieszkańca. Taki mecha-
nizm ma spowodować, że zmniej-
szy się ilość odpadów komunalnych 
składowanych na wysypiskach. 
Ma wyeliminować również two-
rzenie nielegalnych wysypisk oraz 
zmniejszyć zaśmiecanie lasów i te-
renów rekreacyjnych. W związku 
z tym mieszkańcy muszą szykować 
się na duże zmiany, a przed Radą 
Gminy stoi spore wyzwanie wybo-
ru najlepszej metody, na podstawie 
której będzie określona wysokość 
opłaty.

Umowa z Gminą w ramach 
przetargu

Warto dodać, że od 1 lipca 
2013 roku odpady komunalne na-
dal będzie wywoził przedsiębiorca 
zajmujący się taką działalnością, 
jednakże będzie to czynił wyłącz-
nie na podstawie umowy z gminą, 
a nie jak do tej pory – na podsta-
wie umów z właścicielami budyn-
ków. Zatem Gmina będzie musiała 
przeprowadzić przetarg na wywóz 
śmieci od mieszkańców Gminy. 
W związku z tym, że przetarg wygra 
przedsiębiorca, który spełni wszy-
skie wymagania i zaoferuje najniż-
szą cenę, zależność jest prosta – im 
tańszy wykonawca, tym mniejsza 

opłata pobierana od mieszkańców. 
A na opłatę będą składały się nastę-
pujące koszty: odbieranie śmieci, 
ich składowanie lub inne zagospo-
darowanie, koszty administrowania 
systemem przez gminę oraz koszty 
utrzymania punktów selektywnej 
zbiórki odpadów. Problem w tym, 
że Rada Gminy musi najpierw wy-
brać wysokość opłaty wraz z me-
todą naliczania, a dopiero później 
wójt Gminy ogłasza przetarg.

Tylko jedna z czterech 
dostępnych metod

Radni będą mogli wybrać tylko 
jedną spośród czterech wymienio-
nych w ustawie metod liczenia wy-
sokości opłaty.

1. Zależną od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieru-
chomość (budynek).

2. Zależną od ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości.

3. Zależną od powierzchni loka-
lu mieszkalnego znajdującego się 
na danej nieruchomości.

4. Określona stawka od gospo-
darstwa domowego.

Segregujesz – płacisz 
mniej!

Po ustaleniu metody Rada ustala 
stawkę opłaty. Co ważne, ustawa 
zobowiązuje Radę do tego, by usta-
liła niższe stawki w przypadku, gdy 
odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. W ten spo-
sób bowiem ma być promowany 
i jednocześnie nagradzany sys-
tem segregacji.

Do kompetencji Rady bę-
dzie również należało okre-
ślenie terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłaty. 
Jej wniesienie odbywa się 
na podstawie deklaracji, 
którą będzie zobowiąza-
ny złożyć właściciel nieru-
chomości. Wzór deklaracji 
określa Rada Gminy specjalną 
uchwałą.

Obligatoryjnie Rada musi podjąć 
również tzw. mały regulamin.

Niełatwa decyzja
Trudno jednoznacznie wskazać, 

która z metod jest najlepsza dla 
mieszkańców gminy i jak powin-
na być naliczona wysokość opłaty. 
Kwestia ta wzbudza wiele dyskusji, 
bowiem trudno przewidzieć osta-
teczne koszty, jakie będzie musiała 
ponieść gmina wobec wykonawcy. 
Pozostaje też pytanie, czy w system 
włączyć również np. przedsiębior-
ców z terenu naszej gminy. Jak roz-
liczać letników? Dlatego te i inne 
kwestie związane z „podatkiem 
śmieciowym” omawiano już na kil-
ku komisjach stałych Rady Gminy 
Jadów.

Czytaj więcej na stronie 7.
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1  Poczet sztanda-
rowy przedstawicieli 

straży pożarnych.

2  Uczniowie 
Gimnazjum im. 

Andrzeja Zamoyskiego 
zaprezentowali piękny 

program artystyczny. 

3  Wójt Gminy 
Jadów Dariusz 

Kokoszka.

4  Wicemarszałek 
Urzędu 

Mazowieckiego  
Krzysztof Strzałkowski.
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Obchody Święta Niepodległości
Justyna Winnicka i Mariusz Kalinowski

G minne obchody Naro-
dowego Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się 

o godzinie 11.30 od złożenia kwia-
tów na cmentarzu parafialnym 

w Jadowie na grobie Władysława 
Białobrzeskiego, żołnierza POW, 
który poległ podczas rozbrajania 
Niemców w Jadowie 12.11.1918 
r. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 

zniczy głos zabrali Wicestarosta 
Powiatu Wołomińskiego Konrad 
Rytel oraz Wójt Gminy Jadów Da-
riusz Kokoszka. Następnie uczest-
nicy uroczyście przemaszerowali 
do Kościoła pw. Znalezienia Św. 
Krzyża w Jadowie na mszę świę-
tą, w której udział wzięły również 
poczty sztandarowe Kombatan-
tów, Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
w Urlach, Gimnazjum im. A. Za-
moyskiego w Jadowie oraz trzech 
straży pożarnych.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny 
celebrował ks. proboszcz Wiesław 
Bocheński, który wygłosił piękną 
i ważną homilię , w której podkreślił 
między innymi obowiązek kształto-
wania postaw patriotycznych wśród 
młodych pokoleń. Po błogosławień-
stwie w bocznej nawie kościoła, 
w miejscu, w którym znajduje się 
tablica upamiętniająca poległych 
żołnierzy, odmówiono w ich in-
tencji cząstkę Różańca. Wójt Gmi-
ny Jadów Dariusz Kokoszka wraz 
z Przewodniczącym Gminy Rafa-
łem Rozparą złożyli również wie-
niec pod tablicą, a radna Agata 
Rupert oraz radny Artur Zbrzeźniak 
zapalili znicze. Po mszy świętej 

kontynuowano obchody uroczy-
stości w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Jadowie. Specjalnie z okazji 
Święta Niepodległości uczniowie 
Gimnazjum im. A. Zamoyskiego 

w Jadowie zaprezentowali program 
artystyczny.

Swój występ rozpoczęli od od-
tańczenia pięknego poloneza, 
a następnie zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny. Zaśpiewali wiele 
wzruszających i podniosłych pie-
śni patriotycznych. Po występach 
uczniów Wójt Gminy Jadów Da-
riusz Kokoszka podziękował wszyst-
kim za obecność podczas uroczy-
stości oraz tym, którzy przyczynili 
się do jej organizacji. Pogratulował 
nauczycielom, którzy przygotowali 
program artystyczny dla młodzieży 
gimnazjalnej, a uczniom wspania-
łego występu. Głos zabrał również 
Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego Krzysztof Strzałkowski, 
który zaszczycił nas swoją obecno-
ścią podczas uroczystości.

W tym roku mieszkańcy gminy 
mogli także uczestniczyć w para-
fialnych obchodach Święta Nie-
podległości. Rozpoczęły się one 
o 14:00 na terenie szkoły w Urlach. 
Program uroczystości był bardzo 
ciekawy. Odbyły się pokazy Gru-
py Kaskaderów ze Słupna, a Ra-
dzymińska Orkiestra Dęta zagrała 
i zaśpiewała pieśni patriotyczne. 
Dzieci miały okazję usiąść za kie-

1 2
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Pieśni legionowe, wo-
jenne i partyzanckie 
zagrała Radzymińska 

Orkiestra Dęta.

Fot. Mariusz Kalinowski 

Jubileusze pożycia małżeńskiego

Mamy Lidera z Jadowa!

8 grudnia o godzinie 11:00 
ksiądz proboszcz Kościoła pw. Zna-
lezienia Św. Krzyża w Jadowie, 
Wiesław Bocheński odprawił mszę 
świętą w intencji małżeństw, które 
obchodziły piękny jubileusz – pięć-
dziesięciolecie oraz sześćdziesięcio-
lecie swojego małżeństwa. Po mszy 
małżonkowie wraz z przybyłymi 
na tę okazję rodzinami i zapro-
szonymi gośćmi udali się do GOK 
w Jadowie. Tam bowiem specjalnie 
dla jubilatów program artystycz-
ny wykonały dzieci z jadowskiego 
przedszkola. Następnie Wójt Gminy 
Dariusz Kokoszka wręczył medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Postanowieniem z dnia 12 września 

2012 roku Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisław Komorowski 
odznaczył medalami Halinę i Win-
centego Kotnowskich (jedyni wśród 
odznaczonych, którzy obchodzili 
sześćdziesięciolecie małżeństwa) 
oraz świętujących pięćdziesięcio-
lecie małżeństwa: Krystynę i Stani-
sława Cyranów, Teresę i Stanisława 
Gałązków, Czesławę i Edmunda 
Gawrychów, Janinę i Ryszarda Gó-
ralów, Janinę Kryśkiewicz, Krystynę 
i Stanisława Kubów, Helenę i Jerzego 
Mikulskich, Halinę i Stanisława Mi-
kulskich, Janinę i Zdzisława Radzkich 
oraz Janinę i Tadeusza Rupertów.

Po tej wzruszającej chwili jubilaci 
oraz przybyli goście mogli skoszto-

wać tortu, odśpiewać „Sto lat” przy 
tradycyjnej lampce szampana i po-
dzielić się swoimi wspomnieniami.

Mariusz Kalinowski

W dniach 21–22 listopada w Ożaro-
wie Mazowieckim odbyła się konferencja „Nowoczesny 
rynek pracy małych i średnich przedsiębiorstw: inno-
wacyjność, elastyczność, tradycja”, podczas której przy-
znano tytuły „Liderów przedsiębiorczości 2012 roku”.

Do uczestników oraz organizatorów konferencji list 
gratulacyjny skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski. Patronat nad konkursem „Liderzy 
przedsiębiorczośći” objął Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik. Firmy były oceniane w trzech 
kategoriach: mikrofirmy (zatrudniające mniej niż 10 pra-
cowników), małe firmy (zatrudniające mniej niż 20 pra-
cowników) oraz średnie firmy (zatrudniające mniej niż 250 
pracowników). Kapituła konkursu przyznała 17 równo-
rzędnych tytułów „Lidera przedsiębiorczości 2012 roku”.

Szczególnie warto zaznaczyć, że w tym roku presti-
żową nagrodę „Lidera przedsiębiorczości 2012 roku” 
odebrał Mirosław Laska, jadowski piekarz i cukiernik, 
właściciel Piekarni-Cukierni Jadowskiej, pełniący rów-
nież obowiązki radnego Gminy Jadów. Firmę założył 
w 1948 roku Bolesław Laska, dziadek obecnego właści-
ciela. Jest to więc działalność rodzinna. Mirosław Laska, 
posiadający tytuł mistrza w rzemiośle piekarskim, prze-
jął firmę w 1981 roku. W 2009 roku został odznaczony 
przez Polski Związek Rzemiosła Polskiego Złotą Odzna-
ką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle (Mirosław 
Laska wyszkolił w zawodzie ponad 30 uczniów).

od redakcji: serdecznie gratuluję i życzę dalszego 
rozwoju firmy oraz kolejnych sukcesów.

Mariusz Kalinowski
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rownicą samochodów Żandarmerii 
Wojskowej z Mińska Mazowiec-
kiego. Mogły również zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie przy czołgu. 
Każdy, kto przybył na uroczystości, 
mógł zasmakować wojskowej gro-
chówki, bigosu oraz upiec kiełba-
skę przy ognisku.

Dziękujemy serdecznie organiza-
torom za przygotowanie uroczystości, 
a przybyłym za udział w tak ważnych 
dla Polski i Polaków obchodach.

Uroczystości Święta Niepodle-
głości były bardzo udane i na pew-
no na długo pozostaną w naszej 
pamięci.

Oprócz świętowania i radości 
z powodu uzyskanej niepodle-
głości, 11 listopada jest również 
czasem refleksji. Jest czasem za-
dumy nad tymi, którzy swoją 
postawą, poświęceniem i jakże 
często ofiarą, sprawili, że dziś na-
sza Ojczyzna jest wolna. I naszym 
obowiązkiem jest, abyśmy pa-
miętali o cenie, jaką zapłacili nasi 
przodkowie za tę wolność. Jak 
mawiał bł. Jan Paweł II: „Potrze-
ba nieustannej odnowy umysłów 
i serc, aby przepełniała je mi-
łość i sprawiedliwość, uczciwość 
i ofiarność, szacunek dla innych 

i troska o dobro wspólne, szcze-
gólnie o to dobro, jakim jest wol-
na Ojczyzna”. 
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Alisa Birula, rozpo-
czynająca naukę 

na lutni, wykonała 
ostatni utwór 

wspólnie z rodzica-
mi – Anną Kowalską 

i Antonem Birulą.
Fot. Mariusz Kalinowski

Muzycy, którzy wystąpili 
w kościele w Urlach, 
mają bardzo bogatą 

historię koncertów. Prezentowali 
bowiem swoje projekty muzyczne 
w różnych stacjach radiowych i te-
lewizyjnych, a także na wielu pre-

stiżowych festiwalach muzycznych 
w Polsce oraz kilku europejskich 
krajach.

Anna Kowalska studiowała lut-
nię w Królewskim Konserwatorium 
w Hadze. Posiada również wykształ-
cenie w zakresie gitary klasycznej. 

Szczególną uwagę zwraca na utwory 
solowe J.S. Bacha, o czym świadczy 
fakt, iż jest autorką transkrypcji lut-
niowych jego sonat i partii na skrzyp-
ce solo oraz suit wiolonczelowych.

Anton Birula także studiował lut-
nię w Królewskim Konserwatorium 

w Hadze oraz w Kolonii. Wystąpił 
z wieloma recitalami lutniowymi, 
podczas których wykonywał reper-
tuar składający się przede wszystkim 
z dzieł J.S. Bacha oraz S.L. Weissa. 
Grając na teorbie, współpracował 
z wieloma zespołami specjalizują-

cymi się w XVII-wiecznej muzyce 
włoskiej i angielskiej. Współpraco-
wał również z Warszawską Operą 
Kameralną.

To wspaniałe, że tak wybitni ar-
tyści zechcieli zapoznać słuchaczy 
zgromadzonych w Urlach z utwora-
mi Jana Sebastiana Bacha, a także 
opowiedzieć o lutniach baroko-
wych. Duet przygotował również 
specjalną niespodziankę; do wspól-
nego wykonania ostatniego utworu 
muzycy zaprosili rozpoczynającą 
pod ich okiem naukę gry na lutni 
córkę Alisę Birulę, uczennicę III kla-
sy Szkoły im. Karola Szymanowskie-
go w Warszawie, w której uczy się 
gry na fortepianie.

Wykonanie w trio z tak młodą 
dziewczynką wzbudziło szczegól-
ne uznanie wśród słuchaczy, którzy 
na koniec koncertu nagrodzili gromki-
mi brawami i kwiatami występujących 
muzyków. Muzyków, którzy sprawili, 
że przez czas występu słuchacze mogli 
poczuć klimat baroku i uczestniczyć 
we wspaniałej, muzycznej uczcie.

Tegoroczny XII już Dzień Papie-
ski był przeżywany pod hasłem „Jan 
Paweł II – Papież Rodziny”.

Tym bardziej raduje fakt, 
że na występ duetu Lute Duo 
w Urlach przybyło wiele rodzin 
ze swoimi dziećmi. Błogosławiony 
Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście 
do Rodzin (1994 rok) napisał: „...
pośród tych wielu dróg rodzina jest 
drogą pierwszą i z wielu wzglę-
dów najważniejszą. Jest drogą po-
wszechną, pozostając za każdym 
razem drogą szczególną, jedyną 
i niepowtarzalną, tak jak niepowta-
rzalny jest każdy człowiek. Rodzina 
jest tą drogą, od której nie może on 
się odłączyć”.

Mariusz Kalinowski

Niezwykły koncert na lutniach 
barokowych w Urlach 

14 października z okazji XII Dnia Papieskiego w Parafi pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Urlach odbył się koncert muzyki poważnej. Utwory z repertuaru Jana Sebastiana Bacha 
na lutniach barokowych wykonali Anna Kowalska i Anton Birula tworzący duet Lute Duo.

pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą 
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą po-

wszechną, pozostając za każdym razem drogą szcze-
gólną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny 
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie 
może on się odłączyć. 
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Z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jadów
14 września 2012 roku podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji omówiono nowe 
zasady utrzymania czystości i porządku w gminie.

Ówczesna Sekretarz Gminy Grażyna Sobotka przybliżyła zmiany, które 
wprowadza ustawa. Omówiono regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy, a także przedstawiono uchwały, które Rada powin-
na podjąć najpóźniej do końca roku w związku z Ustawą z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw.

Rozpoczęła się dyskusja na temat wyboru metody płatności za wywóz 
śmieci. Rada Gminy musi wybrać jedną z czterech dostępnych metod.

Kolejne posiedzenie odbyło się dzień przed Sesją Rady Gminy – 
czyli 15 października. Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Archi-
ciński. Radni przedyskutowali projekty uchwał na XXI Obrady Zwyczaj-
nej Sesji Gminy Jadów. Dwa z nich wzbudziły największe różnice zdań 
wśród członków Rady. 

Pierwszy dotyczył proponowanych zmian w Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Drugi projekt, który podzielił Radę Gminy, był związany z uchwałą nr 
XXI/135/2012 w sprawie okręgów wyborczych. Różnica zdań pojawiła się 
między poprawką do uchwały wniesioną przez Klub Radnych „Nasza Gmi-
na” a projektem Wójta Gminy Jadów – projekt ten uzyskał pozytywną opinię 
Państwowej Komisji Wyborczej. Omówiono także pozostałe sprawy różne.

W listopadzie Stała Komisja zebrała się dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 
15 listopada. Podstawowym celem spotkania było opiniowanie projektów 
uchwał wynikających z tzw. ustawy śmieciowej. Na podstawie uproszczo-
nej kalkulacji kosztów prowadzenia systemu przez Gminę Zastępca Wójta 
Robert Denis wyliczył stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, jaką należałoby zaproponować, aby ponieść wszystkie koszty. 
I tak w przypadku wyboru metody „od mieszkańca” stale zamieszkującego 
wyliczono, iż kwota za osobę powinna wynieść 8,00 zł miesięcznie (przy 
selektywnym zbieraniu odpadów) oraz 24,00 zł od mieszkańca, jeżeli nie 
będzie segregował odpadów. Dla osób zamieszkujących czasowo stawki 
byłyby identyczne, również w zależności od tego, czy dana osoba zadekla-
rowała segregację odpadów czy nie. Osoby te miałyby wpisać w deklaracji 
m.in. liczbę osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości oraz 
określić czas przebywania. W związku z tym część radnych wyraziła swoje 
obawy; mianowicie sugerowała, że może dojść do sytuacji, kiedy to oso-
by zamieszkujące czasowo wpiszą w deklaracji nieprawdziwą informację, 

której nie da się zweryfikować. Na przykład, że nieruchomość zamieszkuje 
tylko jedna osoba przez jeden miesiąc, kiedy tak naprawdę będzie inaczej, 
czyli np. w danej nieruchomości będą przebywały dwie osoby przez pięć 
miesięcy.

Większość radnych wyraziła także przekonanie, że kwota 8,00 zł 
od osoby przy założeniu, że odpady są segregowane, jest zbyt wysoka. 
„Jeżeli zakładamy, że jest czteroosobowa rodzina, to miesięcznie płaci-
liby 32 złote. W ciągu roku prawie 400 zł. Tyle płaciłoby gospodarstwo. 
A letnik, który przyjeżdża na 7 miesięcy płaci na cały rok 8 złotych” (jeśli 
wpisze w deklaracji, że przebywa 1 miesiąc – przyp. red.) – mówił pod-
czas komisji Przewodniczący Rady Rafał Rozpara. Uznał także, że należy 
przygotować propozycję kosztów, które ponieśliby mieszkańcy, gdyby 
Rada wybrała metodę płatności od gospodarstwa domowego. Ostatecz-
nie ustalono, że Zastępca Wójta Robert Denis przygotuje kalkulację kosz-
tów na następne posiedzenie komisji.

Kalkulację wraz z sugerowaną ceną przedstawiono 23 listopada 
na wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy to ponownie omawiano kwestie 
związane z „ustawą śmieciową”. Zastępca Wójta Robert Denis poinfor-
mował, iż uproszczona kalkulacja kosztów wywozu odpadów wyłącznie 
od stałych mieszkańców Gminy Jadów zamyka się w kwocie 559 080,00 
złotych. Koszty administracyjne prowadzenia systemu przez Gminę miały-
by wynosić 171 000,00 złotych. Zatem łącznie kalkulowane koszty rocz-
ne wynoszą ponad 730 000, 00 złotych. W związku z tym, że w gminie 
znajduje się 2505 gospodarstw domowych wyliczono, iż w przypadku wy-
boru metody płatności od gospodarstwa domowego, aby mieć pokrycie 
wszystkich wstępnych kosztów, które poniesie gmina, opłata powinna wy-
nieść minimum 24,00 zł na miesiąc (jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny) i 48,00 zł na miesiąc (jeżeli odpady 
będę nieselekcjonowane). Z kolei osoby niezamieszkujące na stałe, które 
byłyby objęte systemem, w deklaracji musiałyby wpisać, w jakiej wielkości 
pojemnikach będą gromadzić odpady komunalne wraz z liczbą wybra-
nych pojemników, czasem przebywania w nieruchomości (liczba miesięcy) 
i informacją, czy odpady będą segregowane czy zmieszane (niepoddane 
segregacji). W zależności od tych decyzji osoba zapłaciłaby odpowiednią 
kwotę. I tak jeżeli odpady komunalne byłyby zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny, to koszt pojemnika byłby dwa razy niższy, niż gdyby nie 
były segregowane.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

14 września 2012 r. komisja odbyła swoje posiedzenie, które miało 
następujący porządek dzienny:
1. Koordynacja akcji „Sprzątanie świata”.
2. Sprawy różne.

Członkowie komisji przyjęli rezygnację radnej Agaty Rupert z pełnienia 
obowiązków sekretarza Komisji. Ustalono, że posiedzenia będą odbywały 
się w godzinach pracy Urzędu Gminy i będzie je protokołował wyzna-
czony pracownik gminy. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Jadów Dariusz 

Kokoszka omówił planowane zadania i możliwe inwestycje do realizacji 
jeszcze w 2012 roku.

Kolejne posiedzenie odbyło się 30 października, omówiono podczas 
niego następujące zagadnienia:
1. Stan bezpieczeństwa publicznego.
2. Konsulatacje systemu monitoringu.
3. Sprawy różne.
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Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Gosodarczego Rady Gminy Jadów

18 września 2012 r. komisja odbyła posiedzenie, którego przedmio-
tem były następujące kwestie:
1.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Jadów za I półrocze 2012 r.
2. Realizacja Funduszu Sołeckiego za rok 2012.
3. Sprawy różne.

Kolejny raz komisja zebrała się 23 października. Tym razem tematem 
posiedzenia były następujące sprawy:
1. Rozpatrzenie i omówienie wniosków w zakresie inwestycji i remontów 
na rok 2013.

Wójt Gminy zaprezentował wnioski, które wpłynęły do urzędu z proś-
bą o uwzględnienie ich w przyszłorocznym budżecie. Między innymi od 
Gimnazjum w Jadowie, radnej Zofii Chojeckiej o wyżwirowanie i wyrów-
nanie drogi nr 34 w Sulejowie, od Zarządku SKF GKS „Korona” Jadów, 
a także od dyrektorów szkół podstawowych w Szewnicy i Myszadłach. 
Wniosek złożyła także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 
oraz dyrektor Przedszkola w Jadowie.Wpłynął również wniosek Komisa-
riatu Policji w Jadowie o zapewnienie środków finansowych na zakup sa-
mochodu.

Członkowie Komisji zapoznali się z wszystkimi prośbami, a w dyskusji 
nie zajęto jednoznacznego stanowiska w wyżej wymienionych sprawach. 
Ustalono bowiem, że nad wnioskami radni będą ponownie dyskutować 
i je wyrefikować już podczas uchwalania budżetu na 2013 rok. Pozytyw-
nie odniesiono się natomiast do wniosku Powiatu Wołomińskiego o udzie-

lenie pomocy finansowej ze strony Gminy Jadów na zakup sprzętu me-
dycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.
2.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze – wnioski 

Komisji.
Skarbnik Gminy, Barbara Wójcik omówiła i wyjaśniła wszystkie uwagi 

zgłoszone przez radnych do informacji z wykonania budżetu Gminy Jadów 
za I półrocze 2012 r. (wnioski i zapytania złożono na poprzednim posie-
dzeniu 18 września). Pisemnie przedłożono również informację dotyczącą 
dożywianych uczniów w PSP w Myszadłach i ZSP w Urlach. Do wyjaśnień 
i informacji złożonych przez Skarbnik Gminy Barbarę Wójcik radni nie 
zgłosili żadnych uwag.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Rozpara wyraził swoje obawy 
co do wykonania w określonym terminie kanalizacji w Borzymach, wspo-
mniał m.in. o problemach na ulicy Pięknej. Radny Stanisław Kuba zwrócił 
uwagę na uszkodzenie dróg przez wykonawcę podczas budowy wodo-
ciągu w Nowinkach. Pozytywnie zaopiniowano podanie P. Danuty Sitek 
o zakup działki nr 822 w Sulejowie. Wój Gminy Dariusz Kokoszka prze-
kazał materiały do analizy dotyczące stawek podatkowych na 2013 rok 
i zaproponował podwyższenie stawek o 5%.

W listopadzie odbyło się jedno posiedzenie – 29 listopada. Członko-
wie komisji spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, aby omówić przy-
szłoroczny budżet Gminy Jadów oraz sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jadów
5 września 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

a głównymi tematami, którymi zajęli się członkowie, były:
1.  Przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków finansowych w ra-

mach GPPiRPA i PN za I półrocze 2012 roku.
Komisja zwróciła uwagę na to, że niektóre wnioski od dyrektorów szkół 

nie były uzupełnione i brakowało w nich informacji o wykorzystaniu przy-
znanych środków. Poproszono o uzupełnienie wniosków do końca paź-
dziernika. Stwierdzono także, że niektóre środki zostały wydane niezgod-
nie z przeznaczeniem, np. na zakup wyposażenia GOK – pralki i wertikali 
– potrzebnego na czas ferii szkolnych.
2.  Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą udzielenia zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu.
3. Sprawy różne.

Następnym razem komisja zebrała się 5 listopada. Tematy posiedzenia 
były następujące:
1. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

2.  Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rezy-
gnacji ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Mariusza Kalinowskiego 
i zaproponowanie nowego przewodniczącego.

3. Sprawy różne.
Dotychczasowy Przewodniczący Mariusz Kalinowski odczytał pismo, 

które złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Jadów Rafała Rozpary 
oraz do wiadomości Wójta Gminy Dariusza Kokoszki z prośbą o przyję-
cie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizynej. Odczytano 
pismo Przewodniczącego Rady Gminy, w którym poinformował, że przyj-
muje rezygnację, a w związku z zaistniałą sytuacją przywileje i upraw-
nienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od 1 listopada przejmuje 
Wiceprzewodnicząca Jadwiga Grabska (do czasu powołania przez Radę). 
Dotychczasowa wiceprzewodnicząca poprowadziła więc posiedzenie 
komisji. W dalszej części radni zajęli się analizą z wykonania budżetu, 
a na pytania w kwestiach z nim związanych odpowiadali Skarbnik Gminy 
Barbara Wójcik oraz Wójt Gminy Dariusz Kokoszka.

Podziękowanie 
Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący Rady Gminy Jadów,  Członkowie Komisji Rewizyjnej, pozostali Państwo Radni! 
Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, zaufanie i za to, że dzięki Państwu mogłem przez dwa lata pełnić rolę Prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję członkom komisji za wzorową współpracę, wsparcie i zaangażowanie. Serdeczne po-
dziękowania składam również przedstawicielom poszczególnych jednostek Gminy Jadów, z którymi miałem przyjemność współpra-
cować w ramach prac Komisji Rewizyjnej. Życzę owocnej pracy i wszystkiego dobrego nowej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
– Zofii Chojeckiej. 

Radny Gminy Jadów – Mariusz Kalinowski 
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Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, 
Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów

Posiedzenie komisji odbyło się 24 października. Porządek obrad był 
następujący:
1.  Jakość i poziom informacji gminnej. Promocja Gminy, prezentacja osią-

gnięć.
Przekazano informację, iż radny Mariusz Kalinowski, który został za-

trudniony w GOK na ¼ etatu, będzie odpowiadał za przygotowywanie 
merytoryczne biuletynu, a forma estetyczna pisma zmieni się – będzie wy-
dawane w pełnym kolorze w cyklu kwartalnym. Wspomniano także o pro-
mocji gminy na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym 
Facebook. Omówiono także wydarzenia, które wpływają na pozytywną 
promocję gminy, jak chociażby „Pogodne wieczory” w Urlach, występy 
„Eko-Kabaretu”, udział uczniów szkół i gimnazjum w konkursach.
2.  Realizacja gminnego kalendarza imprez, podsumowanie i wykorzysta-

nie środków przyznanych na ten cel.
Kalendarz na 2012 rok zawierający informację o cyklicznych wyda-

rzeniach był opracowany wyłącznie do sierpnia. Podczas obrad komisji 
przedstawiciel GOK-u Małgorzata Gałązka poinformowała uczestników 
komisji o planowanych imprezach do końca 2012 roku. Ustalono z dy-

rektorami szkół i przedszkoli, że kalendarz imprez na przyszły rok zostanie 
wstępnie omówiony i tak przygotowany, aby imprezy nie odbywały się 
w tym samym czasie.
3.  Rozpatrzenie opiniowania uchwały w sprawie regulaminu konkursu 

na dyrektora GOK.
W tej sprawie komisja nie wypracowała stanowiska. Jedną z dwóch 

kwestii spornych był staż pracy. Klub Radnych „Nasza Gmina” wstępnie 
zaproponował minimum trzyletni staż pracy w instytucji kultury. Z ko-
lei projekt Wójta Gminy – minimum sześciomiesięczny. Druga różnica 
zdań dotyczyła zapisu w propozycji Klubu Radnych „Nasza Gmina”, 
że dyrektorem GOK nie może zostać osoba nieposiadająca prawa jaz-
dy. Takiemu punktowi mocno sprzeciwili się radni Agata Rupert oraz 
Mariusz Kalinowski, zwracając uwagę na fakt, iż tego typu zapis jest 
dyskriminujący i może wykluczyć z udziału w konkursie kogoś, kto 
spełnia wszystkie inne wymagania – ma wiedzę merytoryczną i bogate 
doświadczenie, wykształcenie i mógłby z powodzeniem organizować 
pracę GOK i jego rozwój.

Omówiono także pozostałe sprawy różne.

Z sesji Rady Gminy
Od września do grudnia w Gminie Jadów odbyły się dwie sesje. Pierw-

sza z nich 16 października.
Najwięcej dyskusji wśród radnych wzbudziły dwa projekty uchwał. 

Pierwszy dotyczył proponowanych zmian w Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, a drugi – podziału okręgów wyborczych. W sprawie dotych-
czasowego okręgu wyborczego Myszadła, Podmyszadła, Podbale, Staro-
wola projekt Wójta Gminy Jadów, który został pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisarza PKW, zakładał jego podział na okręg nr 4 – Starowolę 
oraz okręg nr 5, który obejmowałby sołectwa Myszadła, Podmyszadła oraz 
Podbale. Z kolei Klub Radnych „Nasza Gmina” zaproponował, aby okręg 
nr 4 obejmował sołectwa Starowola, Podmyszadła, Podbale, a okręg nr 5 
stanowiło sołectwo Myszadła. Kolejna różnica zdań pojawiła się odnośnie 
kształtu dotychczasowego okręgu Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Dębe 
Duże, Dębe Małe. Także w tym wypadku Klub Radnych „Nasza Gmina” 
zaproponował inny podział niż Wójt Gminy. Ostatecznie w głosowaniu 
8 głosami „za” radni przyjęli większością głosów projekt poprawki Klubu 
Radnych „Nasza Gmina”, 6 osób było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. W dalszej części sesji przyjęto pozostałe uchwały, m.in. zwiększono 
liczbę obwodów do głosowania – do 10. Jednogłośnie podjęto uchwałę o 
zaciągnięciu pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja istnieją-
cego oświetlenia na terenie miejscowości Jadów i Urle w Gminie Jadów”. 
Większością głosów radni zaakceptowali także przesunięcia budżetowe 
Gminy na rok 2012 i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jedno-
głośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
„Dziecięca Akademia Przyszłości”.

Kolejna sesja odbyła się 27 listopada. Przed podjęciem uchwał Zastęp-
ca Wójta Robert Denis przedstawił informacje dotyczące wyboru metody 
ustalenia wysokości stawki opłaty za wywóz odpadów. Sołtysi oraz zebrani 
goście mogli uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania i dowiedzieć się 
szczegółów związanych z tzw. ustawą śmieciową. Swoje stanowiska w 
sprawie wysokości opłaty i wprowadzenia systemu od 1 lipca 2013 wy-

rażali również niektórzy radni. Szczególnie wiele zapytań i wątpliwości 
wiązało się z wysokością opłat za wywóz odpadów, które zostaną zapro-
ponowane mieszkańcom niezamieszkującym stale, ale przyjeżdżającym 
sezonowo.

Następnie dyrektorzy szkół, przedszkola i gimnazjum przedstawili in-
formacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 
Informacje zostały zatwierdzone przez radnych przez aklamację.

Następnie rozpatrzono projekty uchwał, wśród których najważniejszy 
dotyczył ponownie uchwały w sprawie podziału Gminy Jadów na stałe 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic. Komisarz Wyborczy w Warsza-
wie w odpowiedzi na skargę 310 mieszkańców sołectw Myszadła, Starowo-
la, Podmyszadła i Podbale uznał skargę za zasadną i stwierdził, że poprawka 
do uchwały zaproponowana przez Klub Radnych „Nasza Gmina”, którą 
przyjęto większością głosów na poprzedniej sesji, naruszała przepisy prawa 
wyborczego! W związku z tym nakazał Radzie przyjęcie nowej uchwały do 
30 listopada. Dlatego też ponownie rozpatrzono projekt uchwały uwzględ-
niającej wytyczne PKW, którą radni przyjęli na sesji większością głosów.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 
żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Jadów w 2013 roku, a także podnieśli stawkę podatku od nieru-
chomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych  i od środków 
transportowych o stopień inflacji – 5%. Radni zadecydowali również jed-
nogłośnie o tym, by przeznaczyć 10 000 złotych na udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego 
dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Rada uchwaliła także zmiany w 
budżecie Gminy na rok 2012 oraz zmiany w WPI. Rozpatrzono również 
skargę Pani Bożeny Czerwińskiej na działania Wójta Gminy Jadów; Rada 
podjęła uchwałę, w której wyraziła zdanie, iż skarga była bezzasadna. 
Następnie w związku z wcześniej złożonym pismem Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Mariusza Kalinowskiego z prośbą o przyjęcie jego rezy-
gnacji z tego stanowiska Rada większością głosów odniosła się pozytywnie 
do prośby radnego, a także wybrała nową osobę na stanowisko Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej – radną Zofię Chojecką.

Mariusz Kalinowski
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To był dobry rok dla gminy...
Zbliża się koniec roku, w związku z tym czas na pierwsze podsumowanie.  

Tym bardziej, że dla Gminy Jadów 2012 rok był bardzo ważny w wielu aspektach.

Po pierwsze, ze względu na zaplanowaną reali-
zację wielu kluczowych inwestycji związanych 
np. z wodociągami i kanalizacją. Po drugie, 

ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych do-
tacji z różnych jednostek na sfinansowanie w części lub 
w pełni nowych zadań i inwestycji na terenie gminy.

O tym wszystkim, co udało się zrealizować dla Gmi-
ny Jadów w roku bieżącym, ile 
pozyskano środków z dotacji 
i na co je przeznaczono oraz 
o planach działania na kolejne 
miesiące – z Wójtem Gminy 
Jadów  Dariuszem Kokoszką 
rozmawia Mariusz Kalinowski.

MARIUSZ KALINOwSKI: 
Bez wątpienia można 
powiedzieć, że 2012 
rok był dla Pana bardzo 
pracowity. Przede 
wszystkim ze względu 
na rozpoczęte lub nowe 
inwestycje, których 
ukończenie zaplanowano 
w tym roku. Które 
z nich były dla Pana 
najtrudniejsze i jakie 
inwestycje udało się 
ostatecznie zrealizować?
dariusz KoKoszKa: Najtrudniejsze były inwestycje 
niezrealizowane w zeszłym roku z winy wykonawców. 
Trzeba było określić, co nie zostało wykonane, ogłosić 
od nowa przetargi, a współpraca z poprzednimi firmami 
była bardzo trudna. W bieżącym roku mieliśmy więcej 
szczęścia do wykonawców. Bardzo sprawnie i fachowo 
przebiegły takie inwestycje, jak remont parku w Jado-

wie, budowa drogi Szewnica – Sitne, wodociąg Nowin-
ki, Oble, Wężówka, Wyrobki, Szewnica, Sitne. Wzoro-
wo zrealizowaliśmy też dokończenie stacji uzdatniania 
wody w Myszadłach, co pozwoliło zakończyć realizację 
wodociągu Myszadła, Podbale, Podmyszadła, Starowo-
la i Zawiszyn.

Zakończyliśmy też największe inwestycje w naszej gmi-
nie, czyli kanalizację w Letnisku Nowy Jadów, Borzymach 
i Urlach. Należy też wspomnieć o bardzo licznych, drob-
nych inwestycjach najczęściej realizowanych z funduszu 
sołeckiego. Wykonaliśmy ponad 50 zadań za kwotę pra-
wie 400 000 zł. Remont dróg za kwotę 170 000 zł w 17 
miejscowościach, dodatkowe oświetlenie uliczne i projek-

ty za kwotę 88 000 zł w 8 miej-
scowościach, remonty świetlic 
wiejskich, zakup wyposażenia, 
wiat przystankowych, oraz 
inne drobne zadania. Realiza-
cja funduszu sołeckiego wyma-
ga wielkiego nakładu pracy, ale 
pozwala na wykonanie inwe-
stycji najbardziej potrzebnych 
mieszkańcom sołectwa, o któ-
rych wyborze sami decydują.
Najwięcej problemów było 
spowodowanych licznymi 
błędami projektowymi oraz 
tym, że projekty miały już 
po 5–7 lat i wiele się zmieniło 
w terenie oraz w oczekiwa-
niach mieszkańców. Pragnę 
przy tej okazji bardzo im 
podziękować za współpracę 
i wyrozumiałość oraz prze-

prosić za wszystkie problemy i niedogodności.

Czy są jakieś inwestycje, które mimo planu 
realizacji na rok bieżący będą ukończone 
najwcześniej w 2013 roku?

Niestety są. Taką inwestycją jest zagospodarowanie 
terenu i ogrodzenie placu szkolnego w Szewnicy. Wy-
nika to z przedłużającej się budowy sali gimnastycznej 
oraz konieczności wykonania nowej dokumentacji 
projektowej, ponieważ poprzednia stała się zupełnie 
nieaktualna. Nie udało się też wykonać dokumentacji 
na drogi Urle – Szewnica oraz Starowola – Zawiszyn, 
ponieważ nie wywiązał się wykonawca. Zakończenie 
tych zadań jest planowane na 30 kwietnia 2013 r.

Z przyjemnością odnotowuję fakt, że ten rok 
jest dla Pana bardzo dobry pod względem 
pozyskiwania środków zewnętrznych. Ile 
pozyskał Pan pieniędzy dla Gminy Jadów 
i na co konkretnie udało się je zdobyć?

Przyznam, że poświęciłem dużo czasu na pozyskanie 
tych środków. Wymagało to wielu wyjazdów i rozmów w te-
renie, ale są tego wymierne efekty. Największe dofinansowa-

Myślę, że za taki sukces uznałbym pozy-
skanie środków z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na termomodernizację Urzędu Gminy oraz 
wymianę oświetlenia w Jadowie i Urlach.

Wójt Gminy 
Jadów Dariusz 

Kokoszka może 
być zadowolony 

z ilości pozyskanych 
pieniędzy dla Gminy 

w drugim roku swojej 
pracy.

Fot. Mariusz Kalinowski
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nie to prawie 4 miliony zł z PROW na wodociągi i kanalizację 
w Adampolu. Drugim sukcesem było otrzymanie dofinanso-
wania w kwocie 968 141 zł z PROW na przebudowę targo-
wiska w Jadowie. Duże środki pozyskaliśmy również dla szkół 
i przedszkoli z POKL. Na „Indywidualizację nauczania” dla 
klas1–3 – 154 600 zł., na „Przeczkolne zuchy” – 393 912 zł 
oraz na „Dziecięcą Akademię Przyszłości” dla klas 4–6 – kwo-
tę 36 048 zł. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z WFOŚiGW 
na utylizację azbestu (92 000 zł), termomodernizację Urzędu 
Gminy (120 000 zł) oraz modernizację oświetlenia uliczne-
go w Urlach i Jadowie (100 000 zł). Realizujemy też zajęcia 
dofinansowane z LGD: sportowe dofinansowane na dwa 
lata kwotą 21 948 zł oraz zajęcia artystyczne dla gimnazjum 
– 6 860 zł. A zatem w sumie łącznie pozyskana kwota dla 
gminy w tym roku wynosi ponad 5 700 000 zł, nie licząc 
dofinansowania dróg i chodników w Powiecie Wołomin oraz 
wykonanej drogi wojewódzkiej Jadów – Zawiszyn.

Jakie wnioski o dofinansowanie chciałby Pan 
złożyć w przyszłym roku?

Niestety duże środki unijne praktycznie już się skończy-
ły. Będę śledził wszystkie nabory i na pewno nie zmarnuję 
okazji na ich pozyskanie, jeśli jakaś się pojawi. Jeżeli bę-
dzie nabór, to chcę starać się o dofinasowanie na termo-
modernizację szkół w Myszadłach i Jadowie w WFOŚiGW. 
Może uda się też dostać dofinansowanie na boisko wielo-
funkcyjne w Szewnicy z Ministerstwa Sportu. Jeśli będzie 
jakiś ciekawy projekt dla szkół lub przedszkola, to również 
skorzystamy. Bardzo zależy mi też na pozyskaniu środków 
na wybudowanie SUW w Sulejowie oraz sieci wodocią-
gowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka i Wólka 
Sulejowska. Pozyskanie środków wymaga coraz więcej 
wysiłku. Trudno się o nich dowiedzieć, a wniosek musi być 
napisany bardzo dobrze, bo konkurencja jest ogromna.

Jest Pan na półmetku sprawowania swojej 
pierwszej kadencji jako wójt gminy. Co uznałby 
Pan za swój największy dotychczasowy sukces?

Myślę, że za taki sukces uznałbym pozyskanie środ-
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Urzędu 
Gminy oraz wymianę oświetlenia w Jadowie i Urlach. 
Osobiście dotarłem do informacji o tych dotacjach, napi-

sałem wnioski wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego 
oraz sporządziłem harmonogram finansowy i uzupeł-
niłem wnioski, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie. 
Rozpoczęliśmy te inwestycje i przy sprzyjającej pogodzie 
zakończymy do końca roku. W powodzenie wierzyłem 
chyba tylko ja, ale cuda się zdarzają.

A z czego nie jest Pan jeszcze w pełni 
zadowolony?

Nie jestem zadowolony z remontu budynku Urzędu, 
ponieważ projekt był bardzo okrojony i nie przewidywał 
wymiany drzwi, podłóg, a nawet malowania. Musieliśmy 
malować metodą gospodarczą. Bardzo chcę podziękować 
pracownikom gospodarczym oraz paniom sprzątającym 
za wielki wkład pracy w malowanie i porządkowanie po re-
moncie. Chciałbym też unowocześnić pracę Urzędu, ale wy-
maga to dużych nakładów finansowych i wymiany sprzętu.

Jakie priorytetowe inwestycje będzie Pan 
proponował do przyjęcia Radzie Gminy 
w swoim projekcie budżetu?

W pierwszej kolejności proponuję realizację inwestycji, 
na które mamy dofinansowanie, czyli wodociąg Owsianka 
oraz remont targowiska w Jadowie. Ważna jest też budo-
wa długo oczekiwanych dróg asfaltowych (dokończenie 
drogi Sitne – Szewnica, rozpoczęcie budowy drogi Urle 
– Dębe – Szewnica). Czas też na termomodernizację szko-
ły w Myszadłach i Jadowie. Trzeba także zmodernizować 
oczyszczalnię ścieków w Nowym Jadowie, aby można 
było wykonać w 2014 r. kanalizację w Adampolu, na którą 
dostałem dofinansowanie. Piłkarze i kibice Korony Jadów 
czekają też od lat na budowę lub modernizację boiska, 
chcę poważnie przystąpić do tej inwestycji. Na następne 
lata chcę przygotować projekt drogi w Wujówce oraz ul. 
Wspólnej w Borzymach i Letnisku Nowy Jadów.

Na zakończenie zapytam, czego życzyć Panu 
wójtowi na 2013 rok?

Zdrowia i odrobiny szczęścia przy wyborach wyko-
nawców nowych inwestycji.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 
sukcesów.  

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia wszystkim 
mieszkańcom Gminy Jadów życzę, by ten niezwykły czas 
przeżywali we wzajemnej miłości , w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze oraz w zdrowiu. Niech Święta będą okazją 

do radości , pokoju i refleksji .

Życzę także na nadchodzący Nowy 2013 Rok dużo wiary, 
optymizmu i wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie 

celów. Niech spełnią się Państwa marzenia.
Dariusz Kokoszka

Wójt Gminy Jadów
Przewodniczący Rady Gminy Jadów
Rafał Rozpara 
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Dyrektor ZSP 
w Urlach Aniela 

Dobosiewicz.
Fot. Mariusz 

Kalinowski Z autorką wniosku, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Urlach Anielą Dobosie-
wicz o programie, wyrównywaniu szans eduka-

cyjnych wśród najmłodszych uczących się na wsi oraz 
pozostałych aspektach edukacji na terenie naszej gminy 
rozmawia Mariusz Kalinowski.

MARIUSZ KALINOwSKI: Cztery miesiące 
temu ropoczęła się realizacja projektu 
„Przedszkolne zuchy”. Co przez ten czas udało 
się zorganizować dzieciom z Samorządowego 
Przedszkola w Urlach?
aniela dobosieWicz: Zgodnie z założeniami 
projektu „Przedszkolne zuchy” zajęcia dodatkowe 
rozpoczęły się we wrześniu. Nasze przedszkolaki 
uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, rytmi-
ki, gimnastyki korekcyjnej i arteterapii. Dzieci oto-
czone są opieką psychologa i logopedy. Odbywają 
się również zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, 
prowadzone przez specjalistę oligofrenopedagoga. 
Dzięki programowi dzieci wyjechały do teatru „Baj” 
w Warszawie oraz uczęszczają na basen w Wyszko-
wie, gdzie pod okiem instruktorów i opiekunów uczą 
się pływania. Ze wszystkich zajęć i wyjazdów dzieci 
korzystają nieodpłatnie. Dzięki środkom z projektu 
w naszym przedszkolu wykonano podjazd dla dzieci 
niepełnosprawnych. Dostarczono już również część 
pomocy i materiałów do wykorzystania na zajęciach 
oraz tablicę interaktywną.

Jednym z kilku ważnych zadań programu 
„Przedszkolne zuchy” jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych najmłodszych. Co Pani 
zdaniem najbardziej ogranicza szanse 
dzieci ze szkół wiejskich w porównaniu 
do równieśników z miasta?
Myślę, że kilka czynników. Na pewno jednym z nich jest 
brak lub ograniczony dostęp do różnych możliwości, 
które daje miasto; dzieci na wsi sporadycznie korzystają 
z wyjazdów do teatru, kina, muzeów, wystaw, z zajęć 
rozwijających zdolności. Większość rodziców po prostu 
nie nie ma na to czasu lub zwyczajnie nie jest zaintere-
sowana taką formą wypoczynku, edukacji i wychowania 
swoich pociech. Bardzo często przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest brak pieniędzy lub sytuacja rodziny. Dlatego 
w większości przypadków zadanie to spoczywa na bar-
kach przedszkola i szkoły, które starają się zminimalizo-
wać różnice edukacyjne w różny sposób. Bardzo dużą 
rolę w takim procesie spełnia opieka przedszkolna.

Dlaczego?
Ponieważ dzieci uczęszczające do przedszkola rozwi-
jają się harmonijnie, radzą sobie później o wiele lepiej 
w szkole, są przygotowane do życia społecznego.

Które z oferowanych zajęć najbardziej 
podobają się maluchom?
Wszystkie cieszą się dużą popularnością i uczestniczy 
w nich każdy nasz przedszkolak. Trudno mi zatem 
wskazać jednoznacznie te zajęcia, które cieszą się naj-
większą popularnością wśród maluchów. Osobiście 
z wielką radością patrzę, jak dzieci tańczą i śpiewają, 
ćwiczą i z przejęciem wykonują piękne prace plastycz-
ne lub zaczynają mówić poprawnie po ciężkiej pracy 
z logopedą. Kiedy widzę uśmiechnięte buzie malu-
chów, wiem, że warto było podjąć trud pisania projek-
tu. Satysfakcję dają efekty pracy i radość dzieci.

Projekt „Przedszkolne zuchy” będzie realizowany 
do 31 lipca przyszłego roku. Czy jest możliwość 
składania kolejnych wniosków na kontynuację 
tego typu programów w kolejnych latach i czy 
przewiduje Pani takie działanie?
Jeśli chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
POKL, kończy się obecna perspektywa finansowa i plano-
wane w niej projekty. Trzeba cierpliwie czekać na następne 
konkursy, które zostaną ogłoszone. Jeśli będzie taka moż-
liwość oraz aprobata władz gminy i Pana Wójta, to będę 
pisała następne wnioski na pozyskanie środków unijnych, 

Moją pasją jest praca dla dzieci...
1 sierpnia Gmina Jadów rozpoczęła realizację programu „Przedszkolne zuchy” dla dzieci 

z Gminnego Przedszkola w Jadowie i Przedszkola Samorządowego w Urlach. wsparcie 
z Funduszy Europejskich na realizację projektu Gmina Jadów otrzymała na podstawie 

wniosku, który w całym województwie mazowieckim okazał się najlepszy.
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które posłużą podniesieniu poziomu edukacji i poprawią 
warunki w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządo-
wym w Urlach. Jest to trudne zadanie, wykracza również 
poza moje służbowe obowiązki, jednak widzę pozytywne 
efekty i myślę, że warto podjąć ten trud.

Trzeba przyznać, że 2012 rok jest bardzo 
udany dla PS w Urlach. Pozyskano 400 tysięcy 
złotych na realizację projektu „Przedszkolne 
zuchy” (łącznie dla Urli i Jadowa), a przy 
szkole funkcjonuje również plac zabaw. Jakie 
są Pani następne marzenia jako dyrektora ZSP 
w Urlach?
Rzeczywiście ten rok jest udany. Chciałabym, żeby za-
jęcia, które są oferowane dla dzieci w ramach wspo-
mnianych projektów, mogły być również kontynuowa-
ne w latach następnych. Będzie to trudne ze względu 
na finanse, ale marzyć mogę. A marzeń mam wiele, 
od bardzo prozaicznych – termomodernizacji budynku, 
wymiany ogrzewania, remontu sal, zakupu nowych kom-
puterów i sprzętu multimedialnego, doposażenia szkoły 
i przedszkola w nowe meble i pomoce dydaktyczne – 
po stworzenie w szkole warunków do nauki dla dzieci 

niepełnosprawnych. Marzę, aby każde dziecko w naszej 
gminie – szczególnie dziecko niepełnosprawne z różnymi 
dysfunkcjami – otrzymywało pomoc specjalistów.

Na zakończenie kilka słów o Pani. Jaka 
jest największa pasja, którą udaje się Pani 
realizować w wolnych chwilach?
Moją pasją są książki, zawsze czytałam bardzo dużo. Nieste-
ty muszę powiedzieć: „czytałam”, bo ze względu na obo-
wiązki coraz trudniej wygospodarować mi czas na lekturę 
ciekawej literatury. Myślę jednak, że obecnie największą 
pasją jest moja praca – praca dla dzieci i z dziećmi.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę 
powodzenia i sukcesów w dalszej pracy.  

Z wielką radością patrzę, jak dzieci tańczą 
i śpiewają, ćwiczą i z przejęciem wykonu-

ją piękne prace plastyczne lub zaczynają mó-
wić poprawnie po ciężkiej pracy z logopedą.

Dzień 
Nauczyciela 
w Szewnicy

12 PaźDzierNika 2012  r. 
uczniowie PSP w Szewnicy, pod 
kierunkiem opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego Justyny Fidelis, przy-
gotowali akademię z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Jako pierwsza głos 
zabrała dyrektor PSP w Szewnicy Lidia 
Sadowska, która powitała zgromadzo-
nych nauczycieli, uczniów, pracowni-
ków szkoły oraz przedstawicieli Rady 
Rodziców. Wszystkim pracownikom 
oświaty złożyła najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji ich dorocznego święta. 
Następnie głos zabrała przedstawiciel-
ka Rady Rodziców  Marta Pietkiewicz, 
która na ręce Pani Dyrektor złożyła 
życzenia dla całego Grona Pedago-
gicznego i wręczyła bukiet kwiatów. 
Uczniowie zaprezentowali ciekawe 
i pełne humoru przedstawienia, które 
uatrakcyjniły piosenki dedykowane 
poszczególnym nauczycielom. Miłym 
akcentem było wręczenie upominków 
– długopisów z grawerem. Tego dnia 
nie zabrakło emocji i dobrej atmosfery. 
To był wyjątkowy dzień, bo i wyjątko-
wych mamy uczniów.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada obchodzony 
jest od 2002 roku Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Historia tej ma-
skotki rozpoczęła się w 1902 r., kie-
dy na polowaniu prezydent Stanów 
Zjednoczonych Theodore Roose-
velt sprzeciwił się zabiciu młodego 
niedźwiadka. Świadkiem tego wy-
darzenia był pewien dziennikarz, 
który uwiecznił sytuację na rysunku, 
wydrukowanym w gazecie. Właści-
ciel sklepu z zabawkami przeczytał 
gazetę i wpadł na pomysł produkcji 
pluszowych misiów, które sprzedają 
się świetnie do dzisiaj. Niedźwiadek 
stał się również bohaterem wielu 
książek, filmów i dobranocek.

W naszym przedszkolu tradycyj-
nie od kilku lat także obchodzimy 
Święto Pluszowego Misia. 27 listo-
pada 2012 roku Gminne Przedszko-
le w Jadowie odwiedził prawdziwy 
miś, który poprowadził zajęcia dla 
wszystkich przedszkolaków. W tym 
dniu dzieci przyszły do przedszkola 
ze swoimi ulubionymi pluszakami. 
Dowiedziały się o wydarzeniu, na 
którego pamiątkę zostało ustanowio-
ne to święto, opowiadały o swoich 
maskotkach. Odbyła się też pre-
zentacja multimedialna pt. „Misie 

z bajek”. Dzieci miały za zadanie 
odgadnąć po ilustracji i melodii, 

co to za miś. Oglądały też krótką baj-
kę pt. „Miś Uszatek”. Nauczyły się 
wiersza o misiu, bawiły się w „stare-
go niedźwiedzia” oraz tańczyły z mi-
siami w rytm piosenki „Jadą, jadą 
misie”. Udawały małe niedźwiadki 
wyjadające miód z talerzyków, nie-
którym uczestnikom zabawy bardzo 
smakował, prosili nawet o dokładkę.

Rozstrzygnięty został też konkurs pla-
styczny pt. „Urodziny Misia”, ogłoszony 
dla dzieci przedszkolnych i ich rodzi-
ców. Prace, które zrobiły dzieci wraz 
z rodzicami, były piękne i bardzo po-
mysłowe. Na zakończenie wszyscy zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcie z Misiem.

 Dorota Łapka
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ŚLUBUJeMY! 30 października 
2012 r. o godzinie 11.00 odby-
ło się ślubowanie klasy pierwszej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Urlach. Do ceremonii ślubo-
wania przystąpiło 21 uczniów: 
8 dziewczynek i 13 chłopców. 
W uroczystości uczestniczyli 

uczniowie klasy I wraz z rodzica-
mi, przedszkolaki, starsi koledzy 
ze szkoły oraz zaproszeni goście. 
Na ten wyjątkowy dzień dzieci 
przygotowały występ artystyczny, 
aby zaprezentować swoje zdol-
ności i umiejętności przed licznie 
zgromadzoną publicznością.

Ślubowanie pierwszaków

Ślubowanie w Jadowie
8 listopada 2012 r. o godzi-
nie 9.45 odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jadowie.

Do grona uczniów zostało przy-
jętych 36 pierwszoklasistów – 20 
z klasy Ia i 16 z Ib. Uczniowie 
pod okiem swoich wychowawców 

przygotowali wspaniały popis arty-
styczny. Pięknie recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki. Po występach 
nadszedł czas na najważniejszą 
część uroczystości, a mianowicie 
złożenie ślubowania przez uczniów.

Następnie głos zabrali Dyrektor 
Małgorzata Raczyńska oraz Wójt 
Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, 
którzy złożyli pierwszakom gratula-
cje za wspaniały występ i życzyli sa-
mych sukcesów w edukacji szkolnej. 
Po krótkich przemówieniach Pani Dy-
rektor dokonała pasowania uczniów 
wielkim ołówkiem. Każdy pierwszo-
klasista otrzymał pamiątkowy dy-
plom ślubowania, teczkę na dyplomy 
i świadectwa, książeczki z wierszami 
oraz drobne upominki. Po pamiąt-
kowych zdjęciach dzieci i zaproszeni 
goście udali się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Spotkanie 
z pielęgniarką

15 listopada gościem na-
szej klasy była pielęgniarka Pani Ka-
tarzyna Król-Wysocka, która pracuje 
w szpitalu w Wołominie. Podczas 
spotkania, które przebiegało w for-
mie rozmowy i działań praktycznych, 
dzieci dowiedziały się, czym zajmuje 
się pielęgniarka, czego używa w co-
dziennej pracy oraz co trzeba robić, 
żeby być zdrowym. Sprawy, które zo-
stały poruszone, to: właściwe odży-
wianie, higiena w życiu codziennym, 
ubieranie się stosownie do pogody, 
korzyści z przebywania na świeżym 
powietrzu, kontrola swojego zdro-
wia u lekarzy (dentysta, szczepienia 
itp.). Rozmowie towarzyszył szereg 
działań praktycznych: robienie opa-
trunku w razie skaleczenia, słuchanie 
bicia serca przez stetoskop, a nawet 
mierzenie ciśnienia. Pani pielęgniar-
ka bardzo chętnie odpowiadała 
na wszystkie pytania pierwszaków. 
Dzieci były bardzo aktywne i zainte-
resowane tematem.

Na koniec otrzymały od naszego 
gościa pamiątki ze spotkania oraz 
słodki (zdrowy) poczęstunek – lizaki 
z witaminami. Dziękujemy serdecz-
nie, Pani Kasiu! :-)

Dzień Edukacji Narodowej
O Święcie pedagogów pamiętali ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach. 
12 października spotkaliśmy się wszyscy 
na przygotowanej przez nich akademii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: 
Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Rafał 
Rozpara – Przewodniczący Rady Gminy Jadów, 
Barbara Wójcik – Skarbnik Gminy Jadów oraz 
Ks. Proboszcz Leszek Bieńkowski. Obejrzeliśmy 
wesołą inscenizację, posłuchaliśmy wierszy 
i piosenek, którymi swoją wdzięczność wyrazili 
wszyscy uczniowie. Dzień ten jest również cza-
sem, w którym podziękowania za pedagogicz-
ny trud i wspaniałą pracę otrzymują nauczycie-

le. W tym roku szkolnym z rąk dyrektor Anieli 
Dobosiewicz Nagrody Dyrektora wraz z ży-
czeniami wytrwałości w pracy i wielu jeszcze 
twórczych działań pedagogicznych otrzymały: 
Regina Sadlik, Anna Borowska i Justyna Kamiń-
ska, a Nagrodę Wójta Gminy Jadów otrzymał 
Rafał Gajewski.

Nie zapomnieli o nas również Rodzice, któ-
rzy oprócz życzeń obdarowali nas kwiatami. 
Miłym akcentem uroczystości były życzenia 
od Pana Wójta, który wręczając kwiaty na ręce 
Pani Dyrektor podziękował wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom naszego zespołu za trud 
i serce wkładane w pracę z dziećmi i dla dzieci.
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Jesienne wierszowanie
26 listopada 2012 r. od-
był się II Gminny Konkurs Re-
cytatorski dla uczniów kl. I–III 
pt. „Jesienne wierszowanie”. 
Do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Urlach – pomysłodawcy 
i organizatora konkursu – przy-
jechali recytatorzy ze wszystkich 
szkół podstawowych Gminy Ja-
dów. Do rywalizacji stanęło 32 
uczniów. Poziom był wyrównany, 
więc szanowne jury w składzie: 
Halina Filemonowicz – przewod-
nicząca, zastępca wójta Robert 
Denis, przyjaciel szkoły Mariusz 
Kubat, miało niemały problem, 
by wybrać najlepszych. Po burzli-
wych obradach jury przedstawiło 
wyniki konkursu:

i kategoria kl. i – 1. miejsce – 
Szymon Kowalczyk (ZSP w Urlach), 
2. miejsce – Hubert Lewandowski 
(PSP w Nowinkach), 3. miejsce – 
Mikołaj Andrasik (PSP w Jadowie), 
wyróżnienie – Agnieszka Gierak 
(ZSP w Urlach).
ii kategoria kl. ii – 1. miejsce 
– Natalia Dziąg (PSP w Szewnicy), 
2. miejsce – Bartłomiej Oniszk (PSP 
w Myszadłach), 3. miejsce – Karolina 
Łopata (PSP w Nowinkach), wyróżnie-
nie – Joanna Jaworska (PSP w Jadowie).
iii kategoria kl. iii – 1. miej-
sce – Dawid Świetlikowski (PSP 
w Szewnicy), 2. miejsce – Natalia Ja-
worska (PSP w Myszadłach), 3. miej-
sce – Alicja Stolarska (ZSP w Urlach), 
wyróżnienie – Igor Borczyński (ZSP 

Urlach). Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe, wszyscy uczestnicy zaś – dy-
plomy i słodycze. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy bardzo za udział 
w konkursie, nagrodzonym gratulu-
jemy sukcesu! Zapraszamy za rok 
na III edycję konkursu.

Pasowanie na Przedszkolaka w Jadowie

31 PaźDzierNika 2012 r. w Gminnym Przed-
szkolu w Jadowie, w grupie „Krasnale” odbyło się uro-
czyste Pasowanie na Przedszkolaka. Po pierwszych 
miesiącach pobytu w przedszkolu i zdobywaniu no-
wych doświadczeń, wiedzy i umiejętności nadszedł 
czas na to, aby nasze maluszki stały się „prawdziwymi” 
przedszkolakami.

W tej najważniejszej dla dzieci chwili uczestniczy-
li zaproszeni rodzice. Dzieci zaprezentowały przygo-
towany występ, nad którym pracowały od pewnego 
czasu pod czujnym okiem Pani Doroty. Po części 

artystycznej Pani Dyrektor nie-
zwykłym, olbrzymim ołówkiem 
pasowała każde dziecko 
na przedszkolaka. Na pamiątkę 
dzieci otrzymały dyplom, za-
bawkę i jajko z niespodzianką. 
Po doniosłej części artystycznej 
wszyscy uczestnicy spotkania 
zasiedli przy suto zastawionym 
stole przygotowanym przez ro-
dziców.

Szewnica najlepsza w konkursie LGD
ucznioWie PSP w Szewnicy 
zajęli I miejsce w konkursie orga-
nizowanym przez LGD „Równiny 
Wołomińskiej” pt. „Energia odna-
wialna wokół nas”. Zwycięska dru-
żyna przygotowana przez Iwonę 
Sadowską, reprezentowana była 
przez uczniów klasy VI w składzie: 
Karolina Olszewska, Karolina Dą-
browska, Joanna Rudzińska, Klau-
dia Sokołowska i Norbert Kryszkie-
wicz.

Do pierwszego etapu uczniowie 
przygotowali makietę przedstawia-
jącą sposoby pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych. Drugi etap 
był związany z testem składającym 
się z 50 pytań.

W obydwóch etapach zwycię-
żyli uczniowie z Szewnicy. Uzyskali 
największą liczbę punktów spośród 
szkół biorących udział w konkursie. 
Sukces indywidualny i drużynowy 
to wielka satysfakcja dla uczniów, 
którzy oczekują na obiecane 
(uzgodnione z przedstawicielem 
LGD) nagrody – dla szkoły przewi-
dziana jest tablica interaktywna, dla 
laureatów nagrody rzeczowe – każ-
da o wartości 400 zł.
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 Zarazić tańcem i fitnessem...
„Jest takie powiedzenie: zamiast leżeć – siedź, zamiast siedzieć – stój, zamiast stać – ruszaj się” 

– mówi Anita Śliwa, która od września prowadzi w GOK w Jadowie zajęcia taneczne i fitness.

O tym, gdzie stawiała 
swoje pierwsze kroki 
na scenie, czego jako 

instruktorka uczy na spotkaniach 
i dlaczego warto być aktywnym, 
z Anitą Śliwą rozmawia Mariusz 
Kalinowski.

Mariusz KalinoWsKi: 
Kiedy w Twoim życiu 
pojawiło się zamiłowanie 
do tańca?
aNita ŚLiwa: Od zawsze 
lubiłam muzykę i wszystko, 
co z nią związane. Zainteresowa-
nie tą formą aktywności ruchowej 
pojawiło się u mnie, kiedy byłam 
w szkole podstawowej.

Gdzie stawiałaś swoje 
pierwsze taneczne kroki?
Dowiedziałam się o grupie tanecz-
nej działającej w Wyszkowskim 
Ośrodku Kultury. Bardzo spodo-

bało mi się widowisko, które na początku każdego roku 
prezentuje zespół. Postanowiłam zapisać się na zajęcia ryt-
miczne, z których wybierane były dziewczyny do zespołu. 
Udało mi się dostać do grupy i tak zaczęła się moja przygo-
da z Rewią Dziecięcą „Sylaba”.

Od września w GOK w Jadowie prowadzisz 
zajęcia taneczne, które cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Dla jakich grup 
wiekowych są przewidziane?
W zajęciach tanecznych uczestniczą dzieci i młodzież, 
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Obecnie mamy 
dwie grupy wiekowe. Pierwsza – do lat 10, druga dla 
młodzieży od 11 do 16 lat. Najmłodsza uczestniczka 
zajęć ma 5 lat.

Jak przebiegają te zajęcia?
Zajęcia trwają jedną godzinę. Rozpoczynają się od roz-
grzewki – głównie są to ćwiczenia rozciągające oraz ćwi-
czenia wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową. 
Po rozgrzewce uczestnicy poznają układy choreograficzne.

Jakie rady dałabyś wszystkim tym, którzy 
po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę 
z tańcem w GOK w Jadowie?
Jeżeli ktoś czuje i wie, że jest to jego pasja, widzi siebie 
w tym, to niech nie rezygnuje i zaczyna przygodę z tań-

cem oraz stale ją pogłębia. Każdy boi się przyjść pierwszy 
raz, jednak atmosfera tu panująca jest bardzo przyjazna, 
co szybko spowoduje zaaklimatyzowanie się nowej osoby.

To bardzo ważne i zachęcające. Podobnie jak 
zalety tańca, których zapewne jest wiele?
Trudno je wszystkie wymienić. Każdy z nas wie o tym, 
że taniec potrafi wiele zdziałać dla naszego organizmu, 
zarówno jeśli chodzi o jego fizyczne aspekty, jak i psy-
chiczne. Na pewno jest to sposób na piękną, harmo-
nijną sylwetkę bez wad postawy, lekki chód i kondy-
cję. Nauka tańca daje poczucie własnej wartości, uczy 
odpowiedzialności, dyscypliny, gracji, pozwala pokonać 
nieśmiałość, dodaje pewności siebie oraz uczy dobrych 
manier.

A który taniec lubisz najbardziej?
Najbardziej lubię tańce latynoamerykańskie, które emanu-
ją bardzo pozytywną energią. Są to szybkie, dynamiczne 
tańce o wyrazistej muzyce. Wydaje mi się, że doskonale 
odzwierciedlają mój charakter. Tańce te kojarzą mi się z cie-
płem i słońcem, dlatego gdy za oknem jest zima, wprowa-
dzam odrobinę lata gorącymi rytmami.

Jesteś bardzo aktywną osobą. Oprócz zajęć 
tanecznych prowadzisz również fitness. 
Co właściwie oznacza to słowo?
Pojęcie fitness wywodzi się z pojęcia aktywności fizycz-
nej. Konstrukcja słowa fitness to kombinacja przymiot-
nika „fit” i końcówki „ness” tworzących jedną całość. 
Jest to stan pewnej kondycji, stosowności, zdrowotności, 
nadawania się do czegoś, a także uzdolnienie do czegoś.

Oznacza to, że dzięki ćwiczeniom fizycznym sta-
jemy się coraz lepiej przystosowani do życia codzien-
nego, odporniejsi na stres i inne negatywne czynniki. 
Nasza wydajność w pracy zawodowej zwiększa się, 
a organizm szybciej się regeneruje. Potrzebujemy też 
mniej snu i lepiej śpimy.

Mnóstwo pozytywów. Tym bardziej więc cieszy 
fakt, że takie zajęcia prowadzisz w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Skąd ten pomysł?
Ukończyłam studia o specjalizacji nowoczesnych form 
gimnastyki – fitness. Zaraz po tym dostałam propozycje 
prowadzenia zajęć. Uważam, że warto robić coś poży-
tecznego dla swojej Gminy, dlatego postanowiłam spró-
bować zarazić wszystkich chęcią aktywnego spędzania 
czasu, w tym przypadku zajęciami fitness.

Jak wypadły Twoje pierwsze zajęcia w GOK? 
Miałaś tremę?

Zajęcia 
fitness, 

które pro
wadzi Anita, 

są bardzo 
różnorod
ne. Na ich 

program 
składają się 
takie style, 

jak ABT, 
TBC – za

jęcia rzeź
biące ciało 

oraz FUT 
BURNING 

– maksymal
ne spala

nie tkanki 
tłuszczowej 
w czasie za
jęć, a także 

LATINO – 
doskonały 

trening wy
dolnościowy 

połączony 
z super
zabawą.
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To chyba pytanie do uczestniczek (śmiech). Trema za-
wsze się pojawia, gdy jesteśmy w nowym miejscu, z no-
wymi ludźmi. Po chwili jednak okazuje się, że nie taki 
diabeł straszny, jak go malują.

Dla kogo są zajęcia fitness?
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich pań, które nie 
tylko chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne, ale również 
psychiczne. Wiemy, że taka forma aktywności pozwala 
spalić nam tkankę tłuszczową i jest doskonałym „lekar-
stwem” na depresję, stres, zmęczenie. Zainteresowanie 
zajęciami jest duże, z czego bardzo się cieszę. Coraz wię-
cej nowych osób pojawia się na zajęciach, a co ważne 
korzysta z nich systematycznie.

wiemy, że aktywność fizyczna, zdrowe 
odżywianie się są podstawą dobrego 
samopoczucia i zadowolenia. Jakie ważne rady 
dałabyś osobom, które dopiero rozpoczęły 
swoją przygodę z fitnessem?
Nietrudno zauważyć, że moda na fitness przybiera 
na sile. Aby być „fit” należy regularnie uczestniczyć 
w różnorodnych zajęciach. Jest takie powiedzenie: 
zamiast leżeć – siedź, zamiast siedzieć – stój, zamiast 
stać – ruszaj się. Według mnie bardzo istotną kwestią 
jest to, aby uzależnić się od ruchu oraz prawidłowo 

się odżywiać. Wszystkim 
paniom, które uczęszczają 
do mnie na zajęcia, życzę, 
aby fitness bądź inna ak-
tywność ruchowa stały się 
ich stylem życia.

Na koniec kilka słów 
o Tobie. Czy oprócz 
tańca i fitnessu masz 
jeszcze jakąś pasję?
Uwielbiam wszystko, co zwią-
zane ze sportem. Lubię ak-
tywnie spędzać czas wolny, 
najchętniej grając w tenisa 
ziemnego. Moją pasją jest rów-
nież śpiew.

Twoje plany na przyszłość?
Jest ich bardzo wiele. Chcę rozwijać się i być coraz bar-
dziej wszechstronną w tym, co robię. Wiem, że jeszcze 
bardzo długa droga przede mną, ale jeżeli naprawdę 
kocha się to, co się robi, to jest to czysta przyjemność. 
I myślę, że na tym się na pewno nie skończy.

Czego Tobie serdecznie życzę. 

Każdy ma swojego anioła...
aNiOł dziennikarz, anioł sporto-
wiec albo anioł gitarzysta? Dlaczego 
by nie? Wszystko jest możliwe i za-
leży od fantazji, wyobraźni i umie-
jętności dzieci.

A będą one miały okazję wyko-
nać aniołki z masy solnej na zaję-
ciach plastycznych, które od wrze-
śnia prowadzi w GOK w Jadowie 
rodowita i utalentowana góralka 
Agnieszka Bachleda-Rudzińska.

Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci z naszej gminy i prowadzone 
dla dwóch grup wiekowych: pierw-
szą stanowią dzieci od zerówki do II 
klasy szkoły podstawowej, drugą – 
uczniowie klas II–IV.

Jak mówi Pani Agnieszka, pomy-
sły na motyw przewodni zajęć rodzą 
się w głowie dzięki obserwacji tego, 
jak zmienia się otoczenie i pory roku. 
Cenne są również same rozmowy 
z dziećmi, które opowiadają o swo-
ich zainteresowaniach.

Dotychczas dzieci wykonywały 
prace plastyczne pt. „Wakacyjne 
wspomnienia”, malowały postacie 

z ulubionej bajki, rysowały jesienny 
liść i wyklejały go kuleczkami z bi-
buły. Nie lada atrakcją było lepienie 
jeżyków z masy solnej z wykorzy-
staniem makaronu. Starsza grupa 
rysowała szkice węglem. Dzieci na-
klejały również na kartkę pocztówki 
ze zwierzętami i same wykonywały 
do tego tło.

– Uczę dzieci różnorodnych tech-
nik plastycznych, tak aby zajęcia były 
dla nich ciekawe. Jednocześnie moim 
celem jest to, aby osoby wykonujące 
prace plastyczne potrafiły w nich 
przekazać swoje uczucia, obserwa-
cje. Aby umiały wykorzystać swoją 
wyobraźnię – mówi Pani Agnieszka.

Grudzień najczęściej kojarzy się 
nam ze Świętym Mikołajem oraz 
Świętami Bożego Narodzenia. Dla-
tego na dzieci, które przyjdą w grud-
niu na zajęcia, czeka wiele atrakcji. 
Między innymi będą tworzyły pocz-
tówki i ozdoby świąteczne, a także 
narysują wymarzone prezenty. Wy-
konają również aniołki z masy sol-
nej. – Dzieci to bardzo lubią – cie-

szy się Pani Agnieszka, która sama 
od dwóch lat tworzy przepiękne 
anioły. Zrobienie takiego rękodziała 
zajmuje około 40 minut, później trze-
ba jeszcze je pomalować i polakiero-
wać. – Wychowałam się w Zakopa-
nem na podobnych zajęciach jak te, 
które prowadzę w GOK w Jadowie. 
Malowałam na szkle 7 lat, brałam 
udział w różnorodnych konkursach, 
również międzynarodowych. A pa-
sją tworzenia aniołków zaraziła mnie 
młodsza siostra – wspomina Pani 
Agnieszka, która z pasją i z zaanga-
żowaniem dzieli się swoim talentem 
z uczestnikami zajęć plastycznych, 
które cieszą się dużym zaintereso-
waniem.

Od redakcji: Pani Agnieszce 
serdecznie gratulujemy talentu. 
Jednocześnie dla wszystkich tych, 
którzy chcieliby podarować bli-
skim piękny, świąteczny upominek 
w postaci anioła, mamy dobrą wia-
domość – można je zakupić u Pani 
Agnieszki. 

 Mariusz Kalinowski

TBC – to gimnastyka 
kształtująca sylwetkę 
poprzez łączenie 
wysiłku aerobowego 
(np. ciężarków) 
i ćwiczeń na rzeźbienie 
mięśni. Jak widać, 
panie uczęszczające 
na zajęcia radzą sobie 
świetnie z tym
typem zajęć.
Fot. Mariusz Kalinowski
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Jesienny spacer
w PaźDzierNikU GOK w Jadowie ogłosił 
Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienny spacer”. Wpły-
nęło 57 prac, wykonanych różnymi technikami.

W konkursie wzięli udział uczniowie z PSP w Jado-
wie, PSP w Myszadłach, PSP w Nowinkach, PSP w Szew-

nicy oraz uczniowie z kółka plastycznego działającego 
przy GOK w Jadowie.

Komisja oceniająca nagrodziła następujące prace:

w kategorii uczniów klasy I – III:
I miejsce – Natalia Jaworska, klasa III PSP Myszadła
II miejsce – Julia Kalińska, klasa II PSP Jadów
III miejsce – Kacper Gąsiorek, klasa I PSP Myszadła
wyróżnienie – Kacper Kalata, klasa II PSP Jadów
wyróżnienie – Weronika Przybysz, klasa II PSP Nowinki
W kategorii uczniów klasy IV – VI:
I miejsce – Wojciech Ludwiniak, klasa V PSP Szewnica
II miejsce – Zuzanna Nowak, klasa VI PSP Jadów
III miejsce – Maria Krasieńko, klasa VI PSP Myszadła
wyróżnienie – Karolina Sulich, klasa V PSP Myszadła
wyróżnienie – Arkadiusz Michalik, klasa V PSP Szewnica

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 listopa-
da w GOK Jadów. Dyplomy oraz nagrody uczniowie 
otrzymali z rąk Przewodniczącej Komisji Anny Ziół-
kowskiej oraz Wójta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki.  
Organizatorzy konkursu pragną podziękować Dyrek-
torom oraz nauczycielom za pomoc w organizacji 
konkursu.

 Małgorzata Gałązka

Laureaci 
konkursu wraz 

z przedstawicielami 
jury: Przewodniczącą 

Komisji Barbarą 
Kowalczyk oraz 

Członkiem Komisji  
Elżbietą Gałązką.

Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego
28 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jadowie odbyły się Gminne Eliminacje Konkur-
su Poetyckiego „Spotkania z twórczością ks. Jana Twar-
dowskiego”. W eliminacjach wzięło udział 30 uczniów 
z PSP Jadów, ZSP w Urlach oraz z PSP Szewnica.

Do IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Spo-
tkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”, którego 
finał odbędzie się 8 grudnia 2012 roku w Ząbkach, Ko-
misja zakwalifikowała:

w kategorii uczniów szkół podstawowych 
klas 0 – III:

I miejsce – Alicja Stolarska – „Święty Franciszek z Asyżu” 
– klasa III ZSP Urle 
II miejsce – Igor Borczyński – „Aniele Boży” – klasa III 
ZSP Urle
III miejsce – Natalia Dziąg – „Oświadczyny” – klasa II 
PSP Szewnica
Wyróżnienie – Anna Stolarska – „Podziękowanie” – kla-
sa II ZSP Urle
Wyróżnienie – Szymon Kowalczyk – „Święty gappa” – 
klasa I ZSP Urle

w kategorii uczniów szkół podstawowych 
klas IV – VI:

I miejsce – Katarzyna Suchocka – „Pokaż nam” – klasa 
IV PSP Jadów
I miejsce – Weronika Sawera – „Niewidoma dziew-
czynka” – klasa V ZSP Urle
II miejsce – Patrycja Tryc – „W kropki zielone” – klasa 
V PSP Szewnica
III miejsce – Kamila Oniszk – „Czas niedokończony” – 
klasa V ZSP Urle
Wyróżnienie – Kinga Salwin – „Stare fotografie” – klasa 
V ZSP Urle
Wyróżnienie – Weronika Morawska I – „Sprawiedli-
wość” – klasa V PSP Jadów

 Małgorzata Gałązka
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Poświęcić się całym sercem...
Mariusz Kalinowski

w sierpniu „Korona” Jadów obchodziła 25-le-
cie istnienia. O sukcesach klubu, planach 
na przyszłość i problemach bieżących 

z obecnym Prezesem Klubu Sportowego „Korona” Jadów 
Andrzejem Taborem rozmawia Mariusz Kalinowski.

MARIUSZ KALINOwSKI: Na początku 
serdecznie gratuluję tak ważnej rocznicy. Jest 
Pan Prezesem Klubu od pięciu lat. Z czego 
jest Pan najbardziej zadowolony, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie klubu?
aNDrzeJ taBOr: Dziękuję za gratulację. Wracając 
do pytania, to najbardziej jestem zadowolony z tego, 
że młodzi chłopcy, którzy chcą grać w piłkę nożną, nie 
stoją przy kiosku z piwem, tylko przychodzą na bo-
isko, mają instruktora, grają w piłkę nożną i spełniają 
swoje sportowe marzenia. Za mojej kadencji „Korona” 
Jadów odniosła swój największy sukces – awansowała 
do A klasy i z tego jako prezes klubu jestem bardzo 
dumny. Jak wiemy, Jadów jest małą miejscowością. 
A nasi chłopcy grają z rówieśnikami z miast, które mają 
profesjonalne kluby, jak chociażby z drużynami z No-
wego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Wyszkowa, 
Wołomina, Łomianek. Tym bardziej cieszy mnie fakt, 
że do tej pory udaje nam się utrzymać klub „Korona” 
Jadów w rozgrywkach ligowych klasy A. Udało mi się 
również stworzyć drużynę trampkarzy młodszych – 
rocznik 1999. Chłopcy uczestniczą w rozgrywkach 
prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej i również rywalizują sportowo z rówieśnikami z du-
żych miast.

Jak podsumuje Pan ten jubileuszowy rok dla 
„Korony”?
Z okazji 25-lecia istnienia klubu zorganizowaliśmy 
dwa turnieje. Pierwszy odbył się w czerwcu dla rocz-
nika 1999. Wraz z „Koroną” Jadów udział w turnieju 
wzięły drużyny z Radzymina, Wołomina i Łochowa. 
Zajęliśmy drugie miejsce. Wygrał ŁKS Łochów. Z ko-
lei w sierpniu odbył się turniej dla drużyn seniorskich. 
Startowały w nim ekipy z Łochowa, Dobrego, Dąbrów-
ki i oczywiście „Korona”. Te zawody zdecydowanie 
wygraliśmy, a królem strzelców został piłkarz „Koro-
ny” Marcin Śliwa. Jeżeli chodzi o miejsca zajmowane 
w rozgrywkach ligowych, to chłopcy z rocznika 1999 
zajęli siódme miejsce, seniorzy – trzynaste. W tym roku 
po raz kolejny udało się nam zorganizować w czasie 
ferii zimowych mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym. 
Była to czwarta edycja. Zorganizowaliśmy także turniej 
o Puchar Wójta Gminy Jadów przewidziany dla szkół 
podstawowych (w tym roku odbyła się szósta edycja). 
Ponadto w maju chłopcy z gimnazjum uczestniczyli 
w Warszawie w turnieju o Złotą Piłkę. Zmierzyły się 

w nim 52 drużyny. Nasi chłopcy wygrali 
grupę eliminacyjną po pokonaniu dru-
żyn z Warszawy. W 1/32 finału wygrali 
11:1, natomiast w 1/16 przegrali 1:2 
z drużyną, która, jak się później okaza-
ło, została wicemistrzem całego turnieju. 
Warto wspomnieć, że w tych zawodach 
mogli zagrać jedynie chłopcy, którzy nie 
grają w rozgrywkach ligowych. Z kolei 
we wrześniu startowaliśmy także w tur-
nieju o Puchar Wójta Strachówki. Udział 
w nim biorą zawsze cztery gminy: Jadów, 
Tłuszcz, Strachówka i Klembów. Pochwa-
lę się, że zarówno w grupie dla chłopców 
ze szkół podstawowych, jak i  dla chłop-
ców z gimnazjum zajęliśmy pierwsze 
miejsce, zdobyliśmy również tytuły króla 
strzelców w tychże dwóch kategoriach.

w takim razie gratuluję tych 
wszystkich sukcesów. wiemy, 
że im lepiej funkcjonuje klub, tym większa 
szansa na kolejne sukcesy. Jakie potrzeby 
ma obecnie „Korona” Jadów?
Najważniejszym priorytetem dla klubu jest budowa 
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z prawdziwe-
go zdarzenia. Jeżeli profesjonalne boisko powstanie 
(a mam nadzieję, że tak będzie, bo wiem, że jest już 
wskazana wstępna lokalizacja takiego terenu), to bę-
dzie łatwiej w sprawach organizacyjnych, poza tym 
chłopcy jeszcze bardziej będą interesować się piłką 
nożną.

 Na koniec zapytam o to, któremu klubowi 
piłkarskiemu (oczywiście oprócz „Korony” 
Jadów) kibicuje Pan najbardziej?
Muszę przyznać się szczerze, że piłka nożna nie jest 
dla mnie sportem numer 1. Oczywiście z przyjemno-
ścią oglądam dobre mecze, ale od najmłodszych lat 
fascynuję się kolarstwem. I cały czas aktywnie upra-
wiam ten sport, jeżeli tylko mam wolną chwilę i moż-
liwości. Uczestniczyłem w kilku wyścigach Poland 
Bike w Urlach. Choć ze względu na pracę zawodową 
oraz społeczne działania w „Koronie” czasu jest coraz 
mniej. Dziękuję mojej żonie, która cały czas patrzy 
na to wszystko z pobłażaniem. Ale moją dewizą jest 
to, że jeżeli człowiek czegoś się już podejmuje, to musi 
poświęcić się temu jak najlepiej i robić to dobrze z ser-
cem i oddaniem.

Dziękuję serdecznie za rozmowę, gratuluję 
dotychczasowych osiągnięć i życzę kolejnych 
sukcesów zawodowych i osobistych. 

Andrzej Tabor, Prezes 
SKF GKS „Korona“ 
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 Baku Spółdzielczego Jadów – 25 675 40 04 
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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

Powiatowy konkurs wiedzy 
o Januszu Korczaku

POwiatOwY Konkurs Wiedzy „Człowiek Roku 
2012 – Janusz Korczak” pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Wołomińskiego, Wójta Gminy Jadów 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy odbył się 4 grud-
nia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie.
Wzięli w nim udział uczniowie z Gimnazjum im. An-
drzeja Zamoyskiego w Jadowie, Gimnazjum w Jasienicy, 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, Gimna-
zjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce, Gimnazjum 
w Mokrej Wsi, Gimnazjum w Klembowie, Gimnazjum 
w Postoliskach, Gimnazjum w Poświętnem oraz Gimna-
zjum w Strachówce.

W Powiatowym Konkursie Wiedzy każda z trzyoso-
bowych reprezentacji szkół odpowiadała na dziewięć 
wylosowanych pytań dotyczących życia i twórczości 
Janusza Korczaka.

Puchar Starosty Powiatu Wołomińskiego komisja 
przyznała zwycięskiej drużynie z Gimnazjum w Postoli-
skach, którą tworzyli: Kinga Grygorczuk, Natalia Prusak 
i Aneta Szewczak. Puchar wręczył Wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego Konrad Rytel. Opiekunem drużyny była 
Violetta Gajcy.
2. miejsce – Gimnazjum w Jasienicy
3. miejsce – Gimnazjum w Tłuszczu
4. miejsce – Gimnazjum w Strachówce
5. miejsce – Gimnazjum w Jadowie, które reprezen-
towały uczennice: Natalia Gierak, Aleksandra Sawera 
oraz Zyta Kulesza. Opiekunami grupy były Helena Mły-
narczyk oraz Urszula Młynarczyk.
6. miejsce – Gimnazjum w Klembowie
7. miejsce – Gimnazjum w Mokrej Wsi
8. miejsce – Gimnazjum w Dąbrówce
9. miejsce – Gimnazjum w Poświętnem

Podziękowania dla opiekunów drużyn oraz człon-
ków komisji wręczył Wójt Gminy Jadów Dariusz Ko-
koszka. Organizatorzy konkursu pragną podziękować 
Pani Dyrektor oraz pracownikom Biblioteki Publicznej 
Gminy Jadów za pomoc w organizacji konkursu.

Malgorzata Gałązka

Fot. Łukasz Wójcik 


