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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

Czytaj dalej na str. 3 Szkoła to całe moje życie...

Dni Kultury Ludowej

Nie stoimy 
na straconej pozycji... strona 10

strona 13

strona 1

Dni Kultury Ludowej
Małgorzata Gałązka, Mariusz Kalinowski

19 maja o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Jadowie Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego 

z Lubochni z towarzyszeniem Kapeli Ludowej 

zaprezentował spektakl „Jasiu się żyni”.

T
o pełne humoru przedsta-
wienie z elementami tań-
ca oraz pieśni ukazywało, 

jak wyglądał obrzęd wesela lubo-
cheńskiego w latach 50. ubiegłe-
go stulecia. Przedstawienie, które 
w ubiegłym roku otrzymało pierw-
szą nagrodę na 9. Mazowieckim 
Festiwalu Teatrów Obrzędowych 
im. W. Siemiona w Warszawie, 
bardzo spodobało się licznie zgro-
madzonej publiczności. Występ 

naszych gości z Lubochni zapo-
czątkował jedno z kilku najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych 
w naszej gminie – Dni Kultury Lu-
dowej. Odbyły się one od 19 maja 
do 1 czerwca, a na ich program, 
oprócz wyżej wspomnianego wy-
stępu, składały się również Warsz-
taty Rękodzieła Ludowego, Festyn 
Gminny „Raz na Ludowo” oraz 
plener rzeźbiarski.

Warsztaty rękodzieła

Warsztaty Rękodzieła Ludo-
wego odbyły się w dniach 21–25 
maja w Gminnym Ośrodku Kultury. 
W zajęciach uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawowych oraz gim-
nazjum. I tak, we wtorek 21 maja 
z jedną grupą uczniów warsztaty 
prowadziła Czesława Marchewka 
z Kadzidła, która jest wszechstronną 
twórczynią regionu kurpiowskiego, 
a  z drugą grupą – garncarz Adam 

Murach z Płoszyc. Młodzież mogła 
poznać sztukę wyrabiania przed-
miotów z gliny, dowiedzieć się, jak 
się zdobywa glinę, wyrabia, suszy 
oraz wypala.

W kolejnym dniu (22 maja), 
w warsztatach udział wzięli ucznio-
wie szkół podstawowych, dla któ-
rych zajęcia prowadziły Gabriela 

Fot. Mariusz Kalinowski
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Od redakcji

W
ielką radością i optymi-
zmem napawają mnie 
wszystkie sukcesy na-

szej zdolnej młodzieży uczestni-
czącej w konkursach powiatowych 
i wojewódzkich. Ostatnio mieliśmy 
wiele powodów do dumy. Nie-
wątpliwie ważnym osiągnięciem 
jest zdobycie pierwszego miej-
sca w XIII Konkursie Poetyckim 
„Cyprian Norwid – Poeta Naszej 
Ziemi”. I to zarówno w kategorii 
recytacji (klasy IV–VI), w którym 
pierwsze miejsce zajęła uczennica 
PSP z Jadowa Katarzyna Suchocka, 
jak i poezji śpiewanej, w której naj-
lepsze okazały się uczennice ZSP 
w Urlach: Kinga Salwin, Weronika 
Sawera i Katarzyna Stolarska (czytaj 
na stronie 19). Warto wspomnieć, 
że Kinga oraz Weronika wraz z Zu-
zanną Wasiak oraz Weroniką Pierz-

chałą osiągnęły także wielki sukces 
w wojewódzkim konkursie „Janusz 
Korczak – wielki przyjaciel dzieci”. 
Dziewczynki dotarły do ostatnie-
go, wojewódzkiego etapu, do któ-
rego dostało się 92 spośród 1500 
uczestników (więcej na stronie 15). 

Tego typu wydarzenia zmuszają 
do wyciągnięcia ważnego wnio-
sku – trzeba i warto inwestować 
w młodzież z gminy Jadów, za-
równo pod względem fi nanso-
wym, jak i poprzez pracę. Tylko 
jeśli poświęcimy czas na rozwój 
talentów w różnych dziedzinach, 
uczniowie będą mogli odnosić ko-
lejne wspaniałe sukcesy. Wydaje 
mi się, że nikogo nie trzeba prze-
konywać, jak istotne znaczenie bę-
dzie to miało dla dalszego rozwoju 
młodzieży. Warto o tym pamiętać!

PS Gratulacje dla uczniów, któ-
rzy reprezentują naszą gminę w róż-
norodnych konkursach i podzięko-
wania dla nauczycieli, opiekunów 
i dyrektor GOK za poświęcenie, so-
lidną pracę i wiarę w utalentowaną 
młodzież. Mariusz Kalinowski
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Jan Paweł II wciąż jest wśród nas
16 maja w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jadowie odbyło się 
podsumowanie Międzygminnego 
Konkursu Literacko-Poetyckiego 
i Plastycznego „Jan Paweł II – czło-
wiek wielkiej wiary”. Konkursowi 
patronowała Lokalna Grupa Działa-
nia „Równiny Wołomińskiej”.

Na uroczystość przybyli wszyscy 
uczniowie biorący udział w konkur-

sie wraz z opiekunami oraz zapro-
szeni goście: klerycy z Seminarium 
w Urlach, siostry zakonne ze Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Loretań-
skiej w Loretto, przewodniczący Rady 
Gminy Jadów i prezes LGD „Równiny 
Wołomińskiej” Rafał Rozpara, wójt 
Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, se-
kretarz Gminy Jadów Robert Denis, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Spraw Społecznych Barbara Kowal-
czyk, skarbnik Gminy Jadów Barbara 
Wójcik, wolontariusze Caritas w Jado-
wie, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jadowie oraz dyrektorzy 
szkół biorących udział w konkursie.

Spotkanie miało niecodzienny 
charakter. Po powitaniu wszystkich 
przez księdza kanonika Wiesława 
Bocheńskiego i wspólnej modli-
twie ogłoszono wyniki konkursu. 
W konkursie wzięli udział ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jadowie, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Urlach, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Myszadłach, 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Nowinkach, Szkoły Podstawowej 
w Rozalinie Gimnazjum im. Andrze-
ja Zamoyskiego w Jadowie. Wpłynę-
ło 96 prac. Wybór był bardzo trudny. 
Nagrodzono 28 uczniów. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. Podziękowania 
wręczono też opiekunom i dyrekto-
rom szkół. Ze zwycięskimi pracami 
można było się zapoznać na towa-
rzyszącej uroczystości wystawie.

Do podziękowań dołączył się 
wójt Dariusz Kokoszka, który gra-
tulował udanej imprezy. Następ-
nie współorganizatorka konkursu 
Małgorzata Łoń przypomniała 
jego historię – to już 4. edycja. 
Z zainteresowaniem wysłuchano 
obecnych na spotkaniu kleryków, 
księdza Jarosława Sikorskiego oraz 
siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Loretańskiej, którzy 
opowiedzieli zebranym o swoim 
życiu i dali w ten sposób świadec-
two wiary.

Na zakończenie ksiądz dziekan 
Wiesław Bocheński zaprosił wszyst-
kich na słodki poczęstunek.  (pz)
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dokończenie ze str. 1

Czarnecka i Agnieszka Bachleda-
-Rudzińska. Podczas zajęć uczest-
nicy zostali podzieleni na grupy 
i wykonywali kolaże pt. „Zagroda”. 
W warsztatach uczestniczyły rów-
nież gimnazjalistki, które pod okiem 
Małgorzaty Gałązki uczyły się piec 
ciasta drożdżowe.

W czwartek (23 maja) warszta-
ty prowadziły Urszula Przesmycka 
z Agnieszką Bachledą-Rudzińską 
oraz Marzena Knap. W grupie 
Urszuli Przesmyckiej znaleźli się 
uczniowie z PSP Jadów oraz ZSP 
w Urlach. Pani Urszula kieruje pra-
cownią plastyczną w Domu Dziec-
ka w Równem. Uczniowie malowali 
na szkle, a tematem przewodnim 
były kwiaty. Drugą grupę stanowi-
li uczniowie z PSP Myszadła oraz 
Gimnazjum im. Andrzeja Zamoy-
skiego w Jadowie. Marzena Knap 
poprowadziła warsztaty „papie-
rowej wikliny”, podczas których 
uczniowie mogli się przekonać, 
że ze starych gazet można wykonać 
bardzo ładną bransoletkę, wazon, 
a nawet koszyk.

Festyn na ludowo

Wszystkie przepiękne prace wy-
konane przez uczestników warszta-
tów można było podziwiać na Fe-
stynie Gminnym „Raz na ludowo” 
w niedzielę, 26 maja. Organizatorem 
festynu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Jadowie. Uroczystego otwarcia 
festynu dokonali wójt Gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
dowie Halina Filemonowicz. Tańce 
przedszkolaków z Gminnego Przed-
szkola w Jadowie przyjęte gromkimi 
brawami rozpoczęły występy dzieci 
i młodzieży, następnie dzieci z PSP 
Jadów (z klas II i III) odtańczyły tro-
jaka, koziorajkę i owczareczka. Oby-
dwie grupy dzieci przygotowywała 
Małgorzata Śliwa, nauczycielka z PSP 
Jadów. Zadedykowany mamom wy-
stęp uczniów Gimnazjum im. An-
drzeja Zamoyskiego w Jadowie spo-
wodował, że wiele mam miało łzy 
w oczach, a brawa nie milkły przez 
dłuższy czas. Młodzież przygotowy-
wały Ałła Mioduszewska i Agnieszka 
Śliwowska, które usłyszały niejedno 
słowo zachwytu.

Występ „starszej młodzieży” roz-
począł zespół Seniorynki działający 
przy Miejskim Ośrodku Kultury w So-
kołowie Podlaskim. Zespół zaprezen-
tował bardzo różnorodny program, 
w którym pojawiły się autorskie 
wiersze, pieśni ludowe oraz ele-
menty humorystyczne. Występ gości 
sprawił, że zgromadzona publicz-
ność mogła radośnie spędzić czas, 
i nawet deszcz, który wtedy pojawił 
się na dobre, nie był w stanie prze-
gonić publiczności i zebranych gości. 
Po występie Seniorynek dalsza część 
festynu odbyła się w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Jadowie.

W tym czasie na festyn przybył 
wicemarszałek województwa ma-
zowieckiego Krzysztof Strzałkow-
ski (przyjaciel Gminy Jadów). Była 
to więc okazja, by nagrodzić twór-
ców najlepszych prac warsztatowych. 
Krzysztof Strzałkowski pogratulował 
wszystkim nagrodzonym oraz po-
dziękował wójtowi za zaproszenie.

Eko-Kabaret i zabawa...

Następnie wystąpił znany wszyst-
kim w społeczności lokalnej i nie tyl-
ko nasz rodzimy Eko-Kabaret. Jego 
członkowie zaśpiewali piosenki ludo-
we i własne. Później nadszedł czas 
na wieczór taneczny. Do wspólnej 
zabawy i tańca zachęcał zespół mu-
zyczny Safari z Mińska Mazowieckie-
go. Festyn był bardzo udaną imprezą, 
a wśród zaproszonych gości nie za-
brakło twórców ludowych. Gościliśmy 
Halinę Witkowską i Olgę Dawidczuk 
z Kuźni Kurpiowskiej (fafernuchy, 
kwiaty oraz przepiękne hafty), Mał-
gorzatę Pepłowską z Ruchny (kwiaty 
z bibuły), Danutę Rasińską (malowa-
nie na porcelanie), Agnieszkę Bachle-
dę-Rudzińską (anioły z masy solnej). 
Nie zabrakło również stoisk z zabaw-
kami, watą cukrową i słodyczami, 
a dla dzieci było mnóstwo atrakcji.

Na festyn przybyli również rzeź-
biarze: Jerzy Kącki z Mławy, Walde-
mar Kos z Siedlec, Franciszek Pytel 
ze Sterdyni, Stanisław Panfi l z Mogil-
na, Edmund Szpanowski z Sierpca, 
Bogusław Migel ze Sławna oraz Jan 
Lewicki z Gardyny (powiat elbląski). 
Festyn otworzył bowiem kolejną 
ważną część Jadowiskich Dni Kultury 
– plener rzeźbiarki, który zakończył 
się 1 czerwca.

Fot. Mariusz Kalinowski
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Vademecum Norwidowskie
Mariusz Kalinowski

28 kwietnia odbyło się IX Vademecum 2013 „W korowodzie weselnym rodziców 

Cypriana Norwida”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita 

Norwidowska we współpracy z Zespołem Szkół im. Rzeczpospolitej 

Norwidowskiej, wójtem gminy Strachówka Piotrem Orzechowskim, wójtem 

gminy Jadów Dariuszem Kokoszką oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jadowie.

U
roczystość rozpoczęła się od mszy świętej w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP w Strachówce, 
którą odprawił ks. proboszcz Mieczysław Jerzak. 

Po mszy odsłonięto pierwszą z dwóch tablic Rzeczpo-
spolitej Norwidowskiej. Upamiętnia ona wydarzenie 
z 25 kwietnia 1818 roku – ślub rodziców Cypriana Lu-
dwiki i Jana Norwidów. Biało-czerwoną wstęgę przecięli 
wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski oraz ks. pro-
boszcz Mieczysław Jerzak.

Następnie korowód weselny wyruszył do Sulejowa. 
Tam bowiem w kościele pw. Świętej Trójcy odbyła się 
dalsza część uroczystości, którą organizowała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Halina Filemonowicz. Wy-
jątkową oprawę muzyczną zapewnił zespół Varsovia 
Bras Quintet. Pieśni i piosenki wykonywał znany polski 
tenor Piotr Rafałko. Koncert przeplatał się z recytacją 
poezji Cypriana Norwida w wykonaniu uczniów szkół 
gminy Jadów: Katarzyny Stolarskiej, Weroniki Sawery, 
Tomasza Pierzchały, Dominika Sadowskiego. Recytowa-
li także: Karolina Borczyńska, Adrianna Ostrowska oraz 
Piotr Kotnowski. Poezję Norwida przepięknym śpie-
wem i grą na gitarze zaprezentowała Emilia Śliwowska.

Po zakończeniu koncertu ks. proboszcz Józef Rutkow-
ski wraz z wójtem gminy Jadów Dariuszem Kokoszką od-
słonili drugą tablicę Rzeczpospolitej Norwidowskiej.

W drodze powrotnej do Strachówki delegacja Stowa-
rzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska, uczniowie, wice-
burmistrz Wołomina Sylwester Jagodziński oraz wójtowie 
gmin Strachówka i Jadów złożyli kwiaty na grobie księdza 
Jakuba Dosta, który udzielał ślubu rodzicom Norwida.

W Strachówce na sali gimnastycznej odbyła się 
biesiada, która zgodnie z tradycją rozpoczęła się 
od poloneza odtańczonego przez gimnazjalistów. 
Panie z Koła Gospodyń ze Strachówki zaprezento-
wały program artystyczny. Zabawa trwała do późne-
go wieczora, a zebrani goście mogli częstować się 
swojskim jedzeniem.

1  Emilia Śliwowska 
wzruszająco i prze-

pięknie zaprezen-
towała poezję 

Norwida.

2  Od lewej: 
dyrektor GOK Halina 

Filemonowicz, wójt 
Gminy Jadów Dariusz 

Kokoszka, wójt 
Gminy Strachówka 
Piotr Orzechowski, 

prezes Stowarzyszenia 
Rzeczpospolita 
Norwidowska 

Grażyna Kapaon oraz 
ksiądz proboszcz 
Józef Rutkowski.

3  Zespół Varsovia 
Bras Quintet 

zapewnił doskonałą 
oprawę muzyczną. 
Do występu zespół 

zaprosił tenora Piotra 
Rafałko.
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15 maja naszą gminę odwiedził 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak.
Minister wybrał się z wizytą do Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Urlach, 
w którym spotkał się i porozmawiał 
z młodzieżą. Obecni byli również 
wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, 
burmistrz Gminy Tłuszcz Paweł Bed-
narczyk oraz wójt Gminy Strachówka 
Piotr Orzechowski.

„Nie bójcie się marzyć” – mówił 
minister do młodzieży. Zdaniem Pana 
ministra to właśnie dzięki marzeniom, 
wierze w siebie i jasnym celom można 
osiągnąć w życiu wszystko.  (jw)

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego
7 kwietnia w słoneczne popo-
łudnie odbyły się w Boruczy (gm. 
Strachówka) uroczyste obchody 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego, 
na których była obecna delegacja 
naszej gminy z wójtem Gminy Jadów 
Dariuszem Kokoszką i przewodni-
czącym Rady Rafałem Rozparą.

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 13.00 inscenizacją bitwy 
pod Boruczą. Jej poziom był bar-
dzo wysoki, wspaniałe stroje, głośne 
strzały i doskonałe odegranie ról żoł-
nierzy zrobiły na wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Po inscenizacji została 
odprawiona msza święta w intencji 
Ojczyzny i poległych, podczas któ-
rej przypomniano, jak ważna jest 

miłość do Ojczyzny, za którą nieje-
den oddał życie.

Oprawę muzyczną mszy zapew-
niła orkiestra wojskowa z Warszawy 
oraz Chór Miejski „Lux Mea” z Tłusz-
cza. Kolejnym punktem uroczystości 
były przemówienia oraz złożenie 
wieńców pod pomnikiem bohaterów 
Powstania Styczniowego w Boruczy. 
Głos zabrał również wójt Gminy Ja-
dów, który odczytał list Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Obecna była również reprezentacja 
Wojska Polskiego, która przeprowa-
dziła Apel Poległych i oddała salwę 
honorową. Na zakończenie mieliśmy 
okazję obejrzeć występy przygoto-
wane przez uczniów. (jw)

Nie bójcie się marzyć

Uroczystość w Boruczy rozpoczęła się od inscenizacji bitwy, która odby-
ła się w tym miejscu podczas Powstania Styczniowego. 

Fot. Marek Suchocki. 

Organizacje otrzymają 
dofi nansowanie
5 kwietnia zarządzeniem Wójta 
Gminy Jadów rozstrzygnięto otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań pu-
blicznych w 2013 roku. Konkurs zo-
stał ogłoszony 25 stycznia i od tego 
momentu organizacje mogły składać 
wnioski o dofi nansowanie.

I tak: Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów „Spokojna Jesień” otrzy-
mało 3600 zł na wyjazd do teatru, 
Stowarzyszenie Miłośników Urli kwo-
tę 2500 zł na Izbę muzealną Letniska 
Urle, Stowarzyszenie Przyjaciół Kul-
tury w Urlach dostało 4000 zł na Fe-
stiwal muzyki kameralnej w Urlach, 

a Parafi a Matki Bożej Częstochowskiej 
w Urlach otrzyma również 4000 zł 
na organizację Pogodnych wieczorów.

Na upowszechnianie kultury fi zycz-
nej i sportu w Gminie Uczniowski Klub 
Sportowy przy ZSP w Urlach otrzymał 
2600 zł na Ogólnopolski letni turniej 
zabaw i gier dla dzieci. Korona Jadów 
kwotę 2200 zł otrzymała na Waka-
cyjną ligę piłki nożnej oraz 2000 zł 
na Turniej piłki nożnej. LGD „Równi-
ny Wołomińskiej” otrzymała 2200 zł 
na „Ruszaj z nami wołomińskimi bez-
drożami”. Łączna kwota dofi nansowa-
nia wyniosła: 23 100 zł.  (mk) 

Remont Urzędu Gminy zakończony
21 maja br. ode-
brano i przekazano 

do eksploatacji budynek Urzędu 
Gminy Jadów. Była to II część inwe-
stycji pn. „Wykonanie modernizacji 
i termomodernizacji budynku Urzę-
du Gminy Jadów”, która obejmo-
wała następujące prace: 1. wymiana 
pokrycia dachowego i podkładu, 2. 
docieplenie ścian fundamentowych, 
3. docieplenie ścian zewnętrznych 

metodą BSO, 4. zasypka wolnej prze-
strzeni pod podłogą parteru (skrzydło 
boczne), 5. opaska przy budynku. 
Roboty wykonano pomiędzy 8 grud-
nia 2012  r. a 7 maja 2013  r. Wyko-
nawcą inwestycji był Zakład Handlo-
wo-Usługowo-Budowlany Edward 
Rafałek z Węgrowa. Koszt inwestycji 
wyniósł 264.684,57 zł. Inwestycja 
została dofi nansowana z WFOŚiGW 
w kwocie 83 729,00 zł. (jw)
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Otwarcie sali gimnastycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy

3 maja oddano do użytku salę gimnastyczną w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy. Uroczy-
stość, połączoną z corocznym festynem majowym, 
rozpoczęła msza święta odprawiona w miejscowym 

kościele przez ks. Edwarda Kopytko. Następnie wójt 
Dariusz Kokoszka, sekretarz Robert Denis, przewod-
niczący Rady Gminy Rafał Rozpara, radny Szewnicy 
Robert Lewandowski, radna powiatowa Małgorzata 
Łoń, ksiądz Edward Kopytko, dyrektorka Lidia Sa-
dowska i uczennica kl. III Wiktoria Dąbrowska prze-
cięli wstęgę.

Ksiądz proboszcz poświęcił salę, po czym głos zabra-
li dyrektor szkoły Lidia Sadowska, wójt gminy Dariusz 
Kokoszka i przewodniczący Rady Gminy Rafał Rozpara. 
Po krótkich wystąpieniach zaprezentowali się uczniowie 
PSP w Szewnicy, którzy przygotowali program złożo-
ny z dwóch części. Pierwsza była poświęcona rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, a druga miała charakter 
sportowy.

Na zakończenie ofi cjalnej uroczystości radny Szew-
nicy Robert Lewandowski przekazał uczniom upomi-
nek, a dyrektor szkoły zaprosiła wszystkich zebranych 
do uczestnictwa w atrakcjach festynowych.

Kwietniowe rocznice

12 kwietnia w Jadowie odbyła się uroczystość 
upamiętniająca Ofi ary Zbrodni Katyńskiej. Inicjatorką 
i organizatorką tej patriotycznej i wzruszającej lekcji 
historii była pani Małgorzata Łoń, radna powiatu wo-
łomińskiego.

W jadowskim ośrodku kultury zebrały się władze 
gminy, radni, delegacje szkół, młodzież gimnazjalna 
z wychowawcami oraz niezwykli goście. Najpierw mło-
dzież z Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego zapre-
zentowała wzruszający program artystyczny. Słowem 
i pieśnią młodzi artyści upamiętnili tamte wydarzenia 
i ich bohaterów, przenieśli nas do okresu masowych 
mordów dokonanych na Polakach w 1940 r. Następ-
nie Edward Olszowy, Hubert Gardziński i Sławomir 
Wnuk, uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, 
przedstawili materiał wizualny z miejsc straceń Polaków 
na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Opatrzone ko-
mentarzem zdjęcia dokumentują tamte czasy i przypo-
minają ludzi, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, 
że byli Polakami. Trudno to dziś zrozumieć, ale trzeba 
PAMIĘTAĆ!

Dopełnieniem tej niezwykłej lekcji patriotyzmu 
była modlitwa za wszystkie ofi ary zbrodni katyńskiej 
i poległych w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem 
w 2010 r. sprawowana przez księdza dziekana Wie-
sława Bocheńskiego w miejscowym parku, po której 
zapalono znicze pod dębami pamięci ku czci pole-
głych aspirantów policji Bolesława Mikulskiego i Teo-
fi la Kwiatkowskiego.

Dziękuję za wskrzeszenie pamięci, za szczególną 
lekcję patriotyzmu głównej organizatorce pani Małgo-
rzacie Łoń, młodzieży, paniom Agnieszce Śliwowskiej, 
Małgorzacie Roguskiej i Danucie Tabor, uczestnikom 
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, księdzu dziekano-
wi, wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy, dyrektor 
GOK, wszystkim delegacjom szkolnym oraz radnym 
obecnym na uroczystości.

Dzięki takim uroczystościom stajemy się wrażliwsi, 
uczymy się kochać ludzi i naszą Ojczyznę. Nie wstydź-
my się okazywać uczuć. Zobaczmy ludzi, którzy czynią 
dobro. Barbara Kowalczyk
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Kontrole nieruchomości

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Jadowie
6 czerwca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jadowie odbyło się 
spotkanie wicepremiera, ministra 
gospodarki i prezesa PSL Janusza 
Piechocińskiego z przedsiębiorca-
mi i przedstawicielami władzy sa-
morządowej z Gminy Jadów.

Spotkanie rozpoczął wójt Gmi-
ny Jadów Dariusz Kokoszka, który 
przedstawił wicepremierowi i ze-
branym gościom charakterystykę 
naszej gminy: nasze przedsiębior-
stwa, rolników, inwestycje, oświatę, 
kierunki rozwoju oraz podatki w 
gminie. Wspomniał również o na-
szych bolączkach, a mianowicie po-
trzebie przebudowy drogi krajowej 
nr 50, gdyż nie jest ona dostatecznie 
dostosowana do obecnego natęże-
nia ruchu.

Po wystąpieniu wójta głos za-
brał wicepremier Janusz Piecho-
ciński. W pierwszych słowach po-
witał zebranych i podziękował za 
przybycie. Podkreślił, że jest to dla 
niego wyjątkowy dzień, gdyż mija 
pół roku od momentu objęcia sta-
nowiska wicepremiera i ministra 
gospodarki i cieszy się, że może go 
spędzać w naszej gminie. Minister 
omówił stan polskiej gospodarki, 
jej problemy i perspektywy, a tak-
że zadania i plany swojego resortu. 
Przedstawił również możliwości 
pozyskania środków fi nansowych 
dla przedsiębiorstw z funduszy 
unijnych. Janusz Piechociński 
zwrócił uwagę, że Polska ma do-
brze rozwinięty przemysł i powin-
niśmy w niego inwestować. Na za-

kończenie zebrani przedsiębiorcy 
mogli zadawać wicepremierowi 
pytania.

Spotkanie upłynęło w dobrym 
nastroju. Jest nam bardzo miło, 
że po raz kolejny możemy gościć 
w Gminie Jadów tak ważną osobę.
  (jw)

Nowy wzór deklaracji

Na kwietniowej sesji Rady Gminy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości.

Wzór deklaracji Rada przyjęła na sesji lutowej, 
jednakże po zastrzeżeniach RIO, dotyczących sposo-
bu naliczania opłaty dla nieruchomości niezamiesz-
kanych, należało wprowadzić poprawki. Teraz osoby 
mające nieruchomości niezamieszkane muszą wpi-
sać w deklaracji, czy na terenie danej nieruchomo-
ści odpady komunalne będą wytwarzane przez cały 
rok, czy np. tylko przez kilka miesięcy. W tym dru-
gim wypadku właściciele są zobowiązni zaznaczyć, 
w których miesiącach będą przebywali na danej 
nieruchomości (jako okres rozliczeniowy przyjęto 
pełen miesiąc). Można wybrać metodę rozliczania, 
tj. od gospodarstwa domowgo lub wielkości i liczby 
pojemników.

W opłatę wliczono komplet worków: czarny – od-
pady zmieszane, żółty – plastik, drobny metal, zielony 
– szkło opakowaniowe oraz niebieski – papier i ma-
kulatura.

Za worki na odpady zielone będzie pobierana 
opłata w wysokości 14 zł za worek. Właściciele będą 
zobowiązani do dostarczenia worka z odpadami zielo-
nymi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który 
będzie czynny w każdą środę od 8 do 16 oraz w każdą 
sobotę od 10 do 14.

Jednocześnie przypominamy, że pierwszą ratę 
za wywóz odpadów należy wpłacić do 15 lipca.  (mk)

Informujemy, że w Gminie Jadów rozpoczęły się 
kontrole dotyczące podatku od nieruchomości. Celem 
kontroli jest sprawdzenie, czy podany w dokumentacji 
gminy metraż budynku 
jest zgodny ze stanem 
faktycznym oraz czy 
wszystkie budynki znaj-
dujące się w danej miej-
scowości są zgłoszone 
do Urzędu Gminy.

Kontrolę rozpoczęto 
od miejscowości Zawi-
szyn. Pracownicy Urzę-
du Gminy skontrolowali 
111 budynków. W wyni-
ku tych działań wykryto 
nieprawidłowości u 27 
osób na łączną kwotę 
997 zł.

31 nieruchomości i gospodarstw było zamknię-
tych, z czego do 12 z nich wysłano wezwania.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie wszelkich nie-
prawidłowości do Urzędu Gminy.

Przypomnamy bowiem, że Urząd Gminy ma pra-
wo do naliczenia opłat 5 lat wstecz od każdej nieru-
chomości, w której pracownicy wskażą jakieś błędy.

Jednocześnie prosimy o przychylne przyjęcie pracow-
ników Urzędu Gminy, którzy będą kontrolowali następne 
nieruchomości oraz o wyrozumiałość. Kolejna miejsco-
wość, w której przewidziana jest kontrola, to Myszadła.
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Spotkanie w sprawie 
modernizacji linii kolejowej E75

10 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyło się spotkanie poświęcone 

modernizacji linii kolejowej E75.

W spotkaniu uczestniczyli 
wicemarszałek woje-
wództwa mazowieckiego 

Krzysztof Strzałkowski, wicestarosta 
powiatu wołomińskiego Konrad Ry-
tel, starosta powiatu węgrowskiego 

Krzysztof Fedorczyk, przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, In-
frastruktury i Przeciwdziałania Bezro-
bociu Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Andrzej Łuczycki, a także 
samorządowcy z powiatu wołomiń-
skiego, węgrowskiego i mińskiego oraz 
przedstawiciele PKP PLK, UMWM, 
GDDKiA, MRR, MZDW oraz MBPR.

Spotkanie rozpoczął wójt Gmi-
ny Jadów Dariusz Kokoszka, powi-
tał przybyłych i przybliżył tematykę 
spotkania. Następnie wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego 
Krzysztof Strzałkowski poinformo-
wał, że znaczna część postulatów sa-
morządowców została zrealizowana.

Opracowanie 

dokumentacji

Dyrektor Projektu PKP PLK SA Je-
rzy Korzeniowski, który podsumował 
ostatnie dokonania i ustalenia, poin-
formował zebranych, że projekt jest 
na etapie przygotowywania dokumen-
tacji i około października planowane 
jest rozpoczęcie robót w Chrzęstnem, 
a potem na odcinku Tłuszcz – Ło-
chów. Jerzy Korzeniowski opowiedział 
także o robotach pozostałych na od-
cinku Rembertów – Sadowne, do któ-
rych zalicza się wykonanie wiaduktu 
w Tłuszczu, Mokrej Wsi i Zielonce, 
skrzyżowania bezkolizyjnego w Osso-
wie i wiaduktu na trasie nr 634. Na-
stępnie wywiązała się dyskusja doty-
cząca powyższych tematów.

Obawa o stan dróg…

Wójt Gminy Jadów poinformo-
wał zebranych o problemach doty-
czących tunelu w Szewnicy (jedna 
droga pozostała bez wjazdu) i pero-
nów, które są po przeciwnych stro-
nach tunelu, a także wyraził niepo-
kój o możliwe znaczne pogorszenie 
się stanu dróg w trakcie i po wyko-
naniu robót. Zaproponował, aby 

część towarów i materiałów była 
dostarczana koleją. W tej kwestii 
poinformowano, że nie wszystko 
może zostać przewiezione koleją, 
a wykonawca bierze odpowiedzial-
ność za drogi. Ich stan przed rozpo-
częciem robót zostanie nagrany, aby 
można było go porównać ze stanem 
po wykonaniu prac.

Co dalej z drogą nr 50?

Następnie omówiono problemy 
związane z drogą krajową nr 50. 
Starosta węgrowski Krzysztof Fe-
dorczyk przypomniał, że jest ona 
główną drogą tranzytową w Polsce 
i ze względu na duże natężenie ruchu 
szybko została zniszczona po niedaw-
nym remoncie. Wójt Gminy Jadów 
Dariusz Kokoszka poinformował, 
że w lutym prowadził rozmowy z dy-
rektorem Leszkiem Sekulskim z GDD-
KiA w sprawie przebudowy drogi, 
która jest bardzo ważną obwodnicą 
Warszawy, jednak pan Sekulski zapro-
ponował, aby udać się do wyższych 
organów władzy, gdyż droga ta nie 
jest ujęta w planach inwestycyjnych 
na najbliższe lata. W związku z tym 
przygotowano pismo do ministra 
Sławomira Nowaka, wojewody ma-
zowieckiego oraz dyrektora GDD-
KiA. Jest to konieczne, gdyż droga 
nr 50 w obecnym stanie niesie duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz 
infrastruktury drogowej gmin, które 
w przypadku jej zablokowania są roz-
jeżdżane przez ciężkie pojazdy. Wice-
marszałek Krzysztof Strzałkowski przy-
chylił się do wniosku wójta Gminy 
Jadów i zapowiedział, że chętnie pod-
pisze się pod wystąpieniem w tej spra-
wie oraz zwoła zespół parlamentarny 
wraz z przedstawicielami ministerstwa 
i samorządowcami w celu omówienia 
wspomnianej kwestii i poczynienia 
dalszych kroków. 

 Katarzyna Niegowska

W dniu 4 kwietnia tego roku odszedł od nas na zawsze 

Pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany społecznik 
zabiegający o rozwój Zawiszyna i pomyślność jego mieszkańców, 

a przede wszystkim dobry człowiek, który starał się pomagać 
wszystkim, którym mógł. Rodzinie pogrążonej w smutku 

składamy szczere kondolencje oraz zapewniamy o modlitwie 
w intencji śp. Jerzego.

Jerzy Bala 
mieszkaniec Zawiszyna, 

radny Gminy Jadów od 2006 roku

Przewodniczący Rady Rafał Rozpara 
Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka

Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy,  aby żyć...  

Fot. Katarzyna Niegowska
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Z sesji Rady...
30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyła się 
Sesja Rady Gminy.

Tematem przewodnim sesji były sprawy związane z ustawą 
„śmieciową”. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Jadów oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. Następnie podjęto uchwałę do-
tyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów. 
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym 
i szkoleniu pożarniczym, przyjęto stawkę 12 zł za każdą godzi-
nę. Radni pozytywnie odnieśli się do projektu uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy fi nansowej powiatowi wołomińskiemu 
w formie dotacji celowej w kwocie 125 tys. zł na zbudowanie 
chodnika w Borzymach (75 tys. zł) i drogi w Adampolu (50 tys. 
zł). Na zakończenie przyjęto uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Jadów na lata 2013–2019.

Kolejna sesja odbyła się 28 maja. Radni podjęli na niej 
kilka ważnych uchwał. Jedna z nich dotyczyła wyrażenia zgo-
dy na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację przez 
Gminę Jadów projektu pn. „Modernizacja oświetlenia uliczne-
go na terenie Gminy Jadów. Część II”. Wartość projektu wynosi 
350 tys. zł. Gmina przewiduje realizację projektu ze środków 
pochodzących z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysoko-
ści 100% kosztów kwalifi kowanych, tj. 320 tys. zł według zało-

żeń programu „Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii 
elektrycznej”, oraz ze środków własnych w wysokości 30 tys. 
zł na pokrycie kosztów niekwalifi kowanych. Radni przyjęli 
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Na inkasentów 
wyznaczono sołtysów danych sołectw. Wynagrodzenia za inka-
so ustala się w wysokości 7% od terminowo zainkasowanych 
i terminowo odprowadzonych kwot przez sołtysów. Poprzez 
przyjęcie uchwały wyrażono zgodę na realizację projektu „Wię-
cej wiem – więcej mogę” w ramach Programu Operacyjnego 
„Kapitał Ludzki” przez Gminę Jadów. Radni pozytywnie odnieśli 

się do projektu uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowa-
dzącym jest Gmina Jadów. Zatwierdzono m.in. stawki dodatku 
za wychowawstwo w wysokości 5% minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (klasa, oddział do 20 uczniów) oraz 7% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę (klasa, oddział powyżej 20 
uczniów). Zmiany wynagrodzeń nastąpią od 1 września.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia 
w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez powiat wołomiński 
zadania publicznego oraz dofi nansowania w zakresie utrzymania 
nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Urle, Letnisko 
Nowy Jadów i Borzymy.

Na sesji rozpatrzono pozytywnie uchwały dotyczące zatwier-
dzenia sprawozdań fi nansowych: Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradnia rehabilitacyjna” w Jadowie 
w likwidacji za rok 2012, Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie 
oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Na zakończenie przyjęto 
zmiany w budżecie Gminy, a także zatwierdzono zmiany w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2013–2019.
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WYWIAD NUMERUBG

Nie stoimy na straconej 
pozycji...

„Należy pamiętać, że starostwo może wydatkować swoje fundusze zgodnie 

z zadaniami przewidzianymi dla powiatu. Na naszym terenie mogą one 

dotyczyć głównie infrastruktury drogowej i takie inwestycje są realizowane” – 

mówi Małgorzata Łoń, radna powiatu wołomińskiego reprezentująca interesy 

naszej gminy w powiecie. 

O  szansach gmin wiejskich na po-
zyskanie środków fi nanso-
wych, priorytetach powiatu 

w inwestycjach w naszej gminie, 
a także o pracy w trwającej kadencji 
z Małgorzatą Łoń rozmawiał Ma-
riusz Kalinowski.

Jest Pani radną powiatu 

wołomińskiego kolejną, 

drugą kadencję. 

Na czym obecnie 

polega Pani praca 

w powiecie jako 

radnej?

MAŁGORZATA ŁOŃ: 
Obowiązki radnej wy-
pełniam poprzez udział 
w sesjach rady oraz 
pracę w komisjach rady 
powiatu, jestem prze-
wodniczącą Komisji 
Finansów i członkiem 
Komisji Rozwoju i Rol-
nictwa. Ważnym elementem mojej pracy są kontakty 
z mieszkańcami. Na bieżąco przekazuję informacje, 
zbieram wnioski podczas sesji Rady Gminy Jadów, 
na posiedzeniach komisji oraz zebraniach wiejskich. 
Spotykam się indywidualnie z mieszkańcami, dzię-
ki czemu mogę przyjrzeć się dokładniej problemom. 
Składam wnioski do zarządu o realizację spraw zgła-
szanych przez mieszkańców. Interweniuję w imieniu 
mieszkańców, monitoruję wykonanie zadań przyjętych 
do realizacji.

Minęła połowa kadencji. Jak ocenia Pani 

działania, które powiat podjął na rzecz naszej 

gminy w tym okresie?

Uważam, że jest to bardzo owocny okres, mimo, że po-
trzeb jest jeszcze bardzo dużo. Jak Pan zauważył, jest 
to kolejna kadencja, więc podejmowane przeze mnie 
działania kontynuują plan wynikający z potrzeb naszej 
gminy. Zarówno w poprzedniej, jak i obecnej kadencji 
wykonano wiele istotnych dla naszej gminy zadań inwe-
stycyjnych i remontowych. Przypomnę: droga Sulejów 

– Jadów, Jadów – Borzymy, Borzymy – 
Zawiszyn, Szewnica, most w Balach, 

chodnik w Jadowie i Urlach na ul. 
Poniatowskiego.

W obecnej kadencji jednym 
z ważniejszych zakończonych 
już zadań była modernizacja 
dróg powiatowych w Urlach 
i Borzymach, zbudowano na-
kładki (powiat przeznaczył 

na ten cel kwotę 500 tys. zł) 
oraz chodniki w Urlach 

na ulicach Kardynała 
Wyszyńskiego, Ponia-
towskiego, 1 Maja oraz 
częściowo w Borzy-
mach (całkowity koszt 
zadania 838 870,63 zł, 
w tym dofi nansowanie 
z gminy Jadów w kwo-
cie 200 tys. zł). Zgod-
nie z wcześniejszymi 
planami zbudowano 
odcinek drogi w Staro-

woli, projekt zakończony w poprzedniej kadencji udał 
się dzięki dużej aktywności mieszkańców, szczególnie 
pana Waldemara Gnasia (całkowity koszt zadania 299 
143,75 zł., w tym dofi nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego 50 tys. zł). W różnych miejscowościach 
gminy wykonano też wiele ważnych remontów bieżą-
cych, np. zbudowano lub naprawiono przepusty, wy-
kopano rowy.

Jak wiemy, trudniej jest o jakiekolwiek 

inwestycje w mniejszych gminach, 

szczególnie wiejskich, bowiem wiele 

pieniędzy starostwo przeznacza 

na inwestycje w większych miastach 

i miejscowościach położonych bliżej stolicy. 

Jak Pani zdaniem należy wyrównywać 

szanse takich gmin jak nasza, aby nie były 

one na straconej pozycji?

Nie sądzę, że stoimy na straconej pozycji. Tak już 
jest, że większość instytucji powiatowych znajduje 
się w miastach, ale przecież mogą z nich korzystać 
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wszyscy mieszkańcy. Jednym z przykładów może być 
oświata. Powiat duże środki przeznacza na szkoły, 
tworzy nowoczesne pracownie i warunki do nauki 
zawodów, szczególnie technicznych, przydatnych 
na rynku pracy. W ubiegłym i bieżącym roku prze-
znaczono ponad milion złotych na adaptację budyn-
ków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu, 
w którym naukę kontynuuje wielu gimnazjalistów 
z naszej gminy. Powiat inwestuje również w szpital 
w Wołominie, tylko w 2012 r. na modernizację od-
działów szpitalnych przekazano dotację w wysoko-
ści 2 623 000 zł).

Także coraz więcej organizacji pozarządowych i in-
stytucji kultury z naszego terenu korzysta ze wspar-
cia fi nansowego w ramach patronatów oraz środków 
przeznaczonych na współpracę z organizacjami po-
zarządowymi, np. otrzymujemy środki na organiza-
cję występów artystycznych, koncertów, konkursów 
i plenerów. Pogodne wieczory i koncerty kameralne 
w Urlach, targi staroci połączone z wydarzeniami kul-
turalnymi, imprezy w Gminnym Ośrodku Kultury mają 
wyrobioną markę, mogą ich nam pozazdrościć nawet 
miasta.

Należy pamiętać, że starostwo może wydatkować 
swoje fundusze zgodnie z zadaniami przewidziany-
mi dla powiatu. Na naszym terenie mogą one doty-
czyć głównie infrastruktury drogowej i takie inwestycje 
są realizowane. Ich niedosyt jest spowodowany brakiem 
odpowiednich środków fi nansowych, bez środków 
zewnętrznych trudno zaspokoić wszystkie potrzeby 
w krótkim czasie. Z tego, co mi wiadomo, w nowej per-
spektywie fi nansowej nie będzie można liczyć na po-
moc z funduszy unijnych na ten cel.

Podsumowując, jednym ze sposobów na pozyska-
nie jak największych środków fi nansowych z powiatu 
jest wykorzystanie wszystkich możliwości, oczywiście 
we współpracy z samorządem gminnym, przy dużej 
aktywności organizacji pozarządowych i mieszkańców, 
a to nam wychodzi coraz lepiej.

Które zadania powiatu uważa Pani 

za najistotniejsze do wykonania w tym 

i następnym roku na terenie Gminy Jadów?

Ważne są wszystkie, nawet te najmniejsze, jak ustawie-
nie znaków, zmiana organizacji ruchu, wycinka drzew 
i krzaków na poboczach, bo ułatwiają mieszkańcom co-
dzienne funkcjonowanie.

Z większych zadań w budżecie powiatu na 2013 
rok przewidziano: dokończenie chodnika w Borzy-
mach (planowany całkowity koszt 150 tys. zł, w tym 
dofi nansowanie gminy Jadów 75 tys. zł), wykona-
nie projektu chodnika w Myszadłach o długości 2,2 
km (planowany koszt 50 tys. zł), dokończenie drogi 
w Adampolu (całkowity planowany koszt 165 tys. zł, 
w tym 50 tys. zł dofi nansowanie z gminy Jadów), wy-
konanie projektu remontu mostu w Jadowie (plano-
wany koszt 50 tys. zł), dokończenie nakładki na ulicy 
Kardynała Wyszyńskiego w Urlach oraz wykonanie 

odwodnienia, w ramach remontów dróg wykonanie 
nakładki Jadów – Wójty 1400 m oraz 1000 m w Iłach.

Jeśli chodzi o rok 2014, to wszystko zależy od budże-
tu. Do pilnych potrzeb zaliczam dokończenie moder-
nizacji drogi w Myszadłach oraz zbudowanie chodnika 
i nakładki Iły – Strachów z uporządkowaniem poboczy, 
modernizację drogi w Adampolu po położeniu kanali-
zacji, naprawę nawierzchni drogi Starowola – Zawiszyn 
oraz w Borkach, a także wykonanie projektu chodnika 
w Sulejowie. Ważną inwestycją jest remont mostu w Ja-
dowie z uporządkowaniem poboczy w celu usprawnie-
nia komunikacji pieszych. Należy pamiętać też o liceum 
w Urlach, w którym również są potrzebne remonty.

Jak współpracuje się Pani z władzami 

na szczeblu powiatowym i gminnym?

Oczywiście współpracę oceniam bardzo dobrze. Za-
równo Zarząd Powiatu Wołomińskiego, jak i Rada 
Powiatu podchodzą ze zrozumieniem do zgłaszanych 
przeze mnie potrzeb. Na szczeblu gminnym odczuwam 
wsparcie i życzliwość ze strony przewodniczącego Ra-
fała Rozpary i pozostałych radnych. Dzięki wsparciu 
fi nansowemu przegłosowanemu przez Radę Gminy Ja-
dów  jest możliwa realizacja dwóch ważnych dla naszej 
gminy inwestycji powiatowych.  Również wójt Dariusz 
Kokoszka pozytywnie odnosi się do moich inicjatyw, 
wykazuje chęć współpracy w sytuacjach, w których 
współdziałanie powiatu z gminą jest niezbędne.

Na co w wolnej chwili poświęca Pani swój 

czas?

Nie będę oryginalna. W wolnych chwilach, choć nie 
mam ich zbyt wielu, lubię popracować w ogródku, od-
wiedzić rodzinę, znajomych, obejrzeć fi lm, przeczytać 
ciekawy artykuł lub książkę, posłuchać muzyki poważ-
nej lub zrobić przegląd dróg powiatowych w sobotnie 
popołudnie. Z niecierpliwością czekam na lato i wysta-
wy poplenerowe.

Bardzo cenię sobie spotkania i rozmowy z ludźmi, 
które wzbogacają mnie o nowe doświadczenia i mą-
drość życiową, uczą pokory.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 

sukcesów.

Jednym ze sposobów na pozyskanie jak 
największych środków fi nansowych z po-

wiatu jest wykorzystanie wszystkich moż-
liwości, oczywiście we współpracy z samo-
rządem gminnym, przy dużej aktywności 
organizacji pozarządowych i mieszkańców, 
a to nam wychodzi coraz lepiej.
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BG INWESTYCJE I PRZETARGI

Budowa targowiska w Jadowie
W Gminie Jadów rozpoczęła się duża inwestycja 
– przebudowa targowiska stałego w Jadowie. Inwestycja 
obejmuje wykonanie odwodnienia terenu, nawierzchni 
z kostki brukowej, ogrodzenie targowiska, wykonanie 
oświetlenia i parkingu, budowę budynku sanitarno-ad-

ministracyjnego, przyłączenie do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz budowę sto-
isk zadaszonych.

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
1. Roboty budowlane: budynek administracyjno-sa-

nitarny, wiaty stalowe duże, wiaty stalowe małe, boksy 
drewniane otwarte, ogrodzenie terenu.

2. Roboty drogowe: roboty pomiarowe, rozbiórko-
we, ziemne, nawierzchniowe – drogi wewnętrzne i plac 
targowy, nawierzchniowe – place pod wiaty handlowe, 
chodniki i roboty nawierzchniowe – parkingi.

3. Roboty sanitarne zewnętrzne: kanalizacja desz-
czowa, punkty poboru wody, przyłącze kanalizacji ze-
wnętrznej, przyłącze wodociągowe.

4. Instalacje wodno-kanalizacyjne w budynku sa-
nitarno-administracyjnym: instalacja kanalizacji i in-
stalacja wodociągowa.

5. Roboty elektryczne: oświetlenie terenu gmin-
nego, oświetlenie terenu targowiska, zasilenie szafek 
z gniazdami, oświetlenie wiat, instalacja elektryczna 
w budynku sanitarno-administracyjnym.

W wyniku przetargu wybrano Przedsiębiorstwo 
Realizacji Robót Drogowych „DRÓG-BUD” Zbi-
gniew Krajewski z Mińska Mazowieckiego za cenę 
1.824.759,93 zł. Termin zakończenia inwestycji upływa 
dnia 31 października 2013 r. (jw)

Przetargi

W Gminie Jadów rozstrzygnięto ostatnio nastę-
pujące przetargi:

Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych 
na terenie gminy Jadów

Numer ogłoszenia: 190726 – 2013; 
data zamieszczenia: 15.05.2013 r.

Zamówienie obejmuje prace z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg, polegające na uzupełnieniu kruszy-
wem (pospółka żwirowa, beton kruszony) dróg grun-
towych poprzez rozplantowanie i mechaniczne za-
gęszczenie kruszywa, odtworzeniu istniejących rowów 
odwadniających oraz wykonaniu remontów przepu-
stów drogowych na drogach gminnych na terenie gmi-
ny Jadów.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: za-
kończenie 30 września 2013 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 430226W
Szewnica – Sitne (część II)

Numer ogłoszenia: 185610 – 2013;
data zamieszczenia: 10.05.2013 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej 

nr 430226W o długości ok. 0,97 km. W zakres robót 
wchodzą: roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
(grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm), wykona-
nie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm), wykonanie poboczy 
z kruszywa łamanego – wykonanie stałego oznakowa-
nia drogi.

Termin wykonania: zakończenie 15 lipca 2013 r.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowości Nowinki

Numer ogłoszenia: 190242 – 2013; 
data zamieszczenia: 15.05.2013 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w miejscowości Nowinki. Projekt 
przewiduje budowę sieci wodociągowej w zakresie: 
sieć z rur PVC o łącznej dł. 515,50 m, przyłącza wo-
dociągowe z rur PE o długości 493,00 m, zakończenia 
przyłączy (11 szt.).

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: za-
kończenie 31 lipca 2013 r. (mk)
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EDUKACJABG

Podejrzewam, że spełniło się jedno 

z wielu Pani marzeń, kiedy 3 maja 

oddano do użytku salę gimnastyczną 

w szkole podstawowej w Szewnicy. 

Jak się Pani czuje?

LIDIA SADOWSKA: Uroczyste oddanie 
do użytku sali gimnastycznej przy PSP 
w Szewnicy to wielkie wydarzenie w ży-
ciu całej społeczności szkolnej. Od lat ma-
rzyliśmy o tym, by uczniowie naszej szkoły, 
podobnie jak ich koledzy i koleżanki z in-
nych szkół podstawowych naszej gmi-
ny, mogli korzystać z tego dobro-
dziejstwa i na równi rywalizować 
w zawodach sportowych, które 
teraz można zorganizować w każ-
dych warunkach atmosferycznych. 
Poczułam wielką ulgę, bowiem 
w chwili, gdy dzieci weszły na salę, 
spełniło się moje pragnienie. Cze-
kałam na to 20 lat. Odkąd zostałam dyrektorem szko-
ły, temat sali stale się przewijał; od zawsze wierzyłam, 
że się uda, nie myślałam jednak, że potrwa to aż tak 
długo. Z przykrością patrzyłam, jak kolejne roczniki koń-
czyły szkołę, a ja żegnałam ich z poczuciem niedotrzy-
manej obietnicy. Cieszę się jednak, że mogłam patrzeć 
na radość uczniów, którzy jako pierwsi rozpoczęli zajęcia 
w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Dlatego war-
to dążyć do realizacji życiowych celów, choć często jest 
to bardzo trudne i trwa wiele lat.

Jaka jest Pani opinia na temat posyłania 

sześciolatków do szkoły?

Na początku byłam nastawiona sceptycznie do tego po-
mysłu, jednak wraz z upływem czasu moje stanowisko 
się zmieniło. W naszej szkole już od kilku lat sześciolat-
ki chodzą do pierwszej klasy. Na początku były to tyl-
ko pojedyncze wypadki. W bieżącym roku szkolnym 
sześciu uczniów wcześniej rozpoczęło naukę w szkole. 
Obserwuję te dzieci i widzę, że w niczym nie ustępują 
starszym kolegom. Znakomicie sobie radzą, są aktyw-
ne, rezolutne, chętnie się uczą. Sądzę, że rodzice nie 
powinni obawiać się wcześniejszego posyłania swoich 
dzieci do szkoły, podstawa programowa się zmieniła 
i umożliwia równy start wszystkim pierwszoklasistom, 
poza tym przecież w jednym roczniku zdarzają się dzie-
ci niedojrzałe emocjonalnie. Od zawsze są uczniowie, 
którzy mają problemy z opanowaniem podstawy pro-
gramowej, i tacy, którzy radzą sobie znakomicie.

Ma Pani spore doświadczenie 

w pracy na stanowisku 

dyrektora. Jakie są obecnie 

największe wyzwania 

w nauczaniu dzieci i młodzieży 

stojące przed nauczycielami?

Z perspektywy lat widzę, że zadania 
nauczycieli w nauczaniu dzieci są wciąż 

takie same. Zmieniły się tylko czasy i me-
tody, jakimi przyszło się nam posługiwać 

w relacji z uczniami. Od zawsze 
dobro dziecka jest najważniejsze. 
Podmiotowe traktowanie ucznia 
to dla nauczyciela zadanie prio-
rytetowe. Każdy uczeń musi być 
akceptowany bez względu na to, 
kim jest, z jakiego środowiska 
pochodzi i jakie wyniki w na-
uce osiąga. Jeżeli ma problemy, 
to nie może pozostać z nimi sam. 

Do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie.

Z czego jako dyrektor jest Pani zadowolona 

najbardziej?

Cieszę się oczywiście ze wszystkich sukcesów mojej szkoły. 
Sukces to termin bardzo szeroki, dlatego można rozpatry-
wać go w wielu aspektach. Pierwszy, i dla mnie najważniej-
szy, to oczywiście sukcesy moich uczniów i wychowanków 
w każdej sferze życia szkolnego i nie tylko. Cieszę się, kiedy 
najlepsi triumfują, wygrywają w rywalizacji z rówieśnika-
mi w różnych konkurencjach, dyscyplinach, konkursach, 
zawodach, promują szkołę i gminę. Cieszę się, gdy na fo-
tografi ach z poprzednich lat widzę, jak zmieniła się nasza 
szkoła. To, że mamy piękny plac zabaw, salę gimnastycz-
ną, kończą się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół 
szkoły i że szkoła wygląda wewnątrz zupełnie inaczej niż 
jeszcze kilka lat temu. Jest to dla mnie szczególnie ważne. 
Mam satysfakcję, że moje starania na rzecz szkoły nie po-
szły na marne i będą służyć przyszłym pokoleniom.

Na co prywatnie poświęca Pani najwięcej czasu?

Całe moje życie to szkoła, tu spędzam najwięcej czasu. 
Na życie prywatne zawsze mi go brakowało. Dlatego też, 
kiedy na świecie pojawiła się moja wnuczka Gabrysia, 
spędzam z nią każdą wolną chwilę. Być może to wyrzuty 
sumienia, bowiem moje dzieci wychowywały się gdzieś 
obok spraw zawodowych.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.

Szkoła to całe moje życie…
„Spełniło się moje pragnienie” – powiedziała dyrektor PSP w Szewnicy 

Lidia Sadowska, gdy ukończono budowę sali gimnastycznej w Szewnicy. 

Z tej właśnie okazji o dążeniu do celu i wyzwaniach edukacji z Lidią 

Sadowską rozmawiał Mariusz Kalinowski.
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W Koperniku

16 maja uczniowie klas IV i VI 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
dowie wraz z opiekunkami: Dorotą 
Kruk, Elżbietą Kołodziej, Agnieszką 
Nieciecką i Agnieszką Król, pojecha-
li na wycieczkę do Warszawy. Udali 
się do Centrum Nauki „Kopernik”, 
w którym mogli samodzielnie ekspe-
rymentować, wszystkiego dotknąć, 
spróbować, przekręcić, przetestować 
i sprawdzić. Uczniowie mogli wybrać 
swoją ścieżkę zwiedzania, na której 

Pierwszaki 
w ZOO

13 maja klasy pierwsze PSP w Ja-
dowie pojechały na wycieczkę w War-
szawy, do ZOO i kina. W Ogrodzie 
Zoologicznym dzieci poznały wiele ga-
tunków zwierząt oraz poszerzyły swoją 
wiedze o ich wyglądzie i miejscach wy-
stępowania. Najbardziej podobały im 
się słonie, żyrafy i małpy. Trochę bały 
się pająków i rekina. Po lekcji o zwie-
rzętach bawiły się na placu zabaw 
w ZOO. Potem pojechaliśmy do kina 
na fi lm pt. „Mambo, Lula i piraci”.

Wycieczka wszystkim się podo-
bała i długo pozostanie w ich pa-
mięci. Helena Kozłowska

V Gminny Konkurs Plastyczny
„Bajkowe rady, jak segregować odpady”

29 kwietnia w Gminnym Przed-
szkolu w Jadowie odbył się uro-
czysty wernisaż prac V  Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Bajkowe 
rady, jak segregować odpady” or-
ganizowanego z okazji Dnia Ziemi. 
Na wernisażu wręczono nagrody, 
pamiątkowe dyplomy i podzięko-
wania placówkom, które wzięły 
udział w konkursie: PSP w Nowin-
kach, PSP w Myszadłach, PSP w Ja-
dowie, ZSP w Urlach, Gminnemu 
Przedszkolu w Jadowie.

Przed wernisażem dzieci wy-
stąpiły w pokazie ekomody w stro-
jach z surowców wtórnych, zapro-
jektowanych przez nauczycielki: 
Magdalenę Balę, Dorotę Kowalską, 
Agnieszkę Czubak i Dorotę Łapkę.

Komisja konkursowa zapozna-
ła się z 42 pracami, przeanalizo-
wała ich wartość artystyczną, po-
mysłowość autorów oraz ładunek 
emocjonalny i przyznała nagrody. 
Szczegóły i lista laureatów na stronie 
www.jadow.az.pl

Święto Rodziny w PSP w Myszadłach
9 czerwca, w niedzielę odbyło 
się w naszej szkole kolejne Świę-
to Rodziny. Uczestniczyły w nim 
rodziny naszych uczniów, ich zna-
jomi, absolwenci szkoły, a także 
maluchy, które dopiero rozpoczną 
naukę w szkole. Zaszczycili nas 
też swoją obecnością zaproszeni 
goście: wójt Gminy Jadów Dariusz 
Kokoszka oraz radni z Myszadeł 
i Starowoli Agata Rupert i Marcin 
Cyrych.

W tym roku nowością był ro-
dzinny turniej „Jeden z dziesięciu”, 
w którym uczestniczyli uczniowie 
z jednym dorosłym członkiem ro-
dziny. Następnie dzieci z klas 0-4 
zaprezentowały przygotowany pro-

gram artystyczny. Tańczyły, recyto-
wały wiersze i śpiewały piosenki dla 
mamy i taty.

Po części artystycznej odbył się 
cieszący się dużym powodzeniem, 
Konkurs Rodzinny z „obiegów-
ką”. Dzieci i rodzice uczestniczyli 
w licznych konkursach przygoto-
wanych przez nauczycieli. Zmę-
czeni lub głodni uczestnicy chętnie 
korzystali z kawiarenki i jedli kieł-
baski z grilla. Na zakończenie pani 
dyrektor, z pomocą ucznia z klasy 
IV, rozlosowała nagrody zakupione 
z funduszu GKRPA dla uczestników 
konkursów. Cztery godziny w szko-
le wszystkim minęły bardzo szybko 
i mamy nadzieję, że przyjemnie.

stawali się niepokornymi odkrywcami, 
poznawali świat w jego nieustannej 
krzątaninie (w skali mikro i makro), 
zasady funkcjonowania życia człowie-
ka i siebie samych. Następnie oglądali 
inscenizację bajki Stanisława Lema 
w teatrze robotycznym. Ostatnim 
punktem programu było zwiedzanie 
Starego Miasta, oglądanie pomników, 
kościołów i zabytków. Najbardziej 
podobała się wszystkim zmiana warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi 
o nowe doświadczenia uczniowie 
wrócili do domów. Dorota Kruk
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W Publicznej Szkole Podstawowej w Nowinkach
30 kwietnia odbyła się w naszej 
szkole akademia z okazji 222. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
W czasie uroczystości uczniowie 
zaprezentowali utwory patriotyczne 
związane z historią Majowej Jutrzen-
ki. Uczcili również pozostałe majo-
we święta: 1 maja – Święto Pracy 
i rocznicę wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, 2 maja – Święto Flagi.
Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Międzygminnym 
Konkursie Literacko-Poetyckim 
i Plastycznym pod hasłem „Jan Pa-
weł II – człowiek wielkiej wiary”. 

Pierwsza grupa wiekowa wykony-
wała plakat ilustrujący jedno z dzie-
sięciu przykazań Bożych; uczennica 
trzeciej klasy Agata Krysik zajęła III 
miejsce.
W ramach obchodów 
Roku Juliana Tuwima w maju od-
był się II etap szkolnego konkursu 
ze znajomości twórczości Julia-
na Tuwima. Celem konkursu było 
utrwalenie znajomości utworów 
poety, rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych oraz doskonalenie 
umiejętności udzielania odpowie-
dzi na pytania. W konkursie udział 

wzięło 18 uczniów. W kategorii 
klas 0–I pierwsze miejsce zdobyli: 
Marysia Skudlarska i Karol Jasiński, 
drugie miejsce zajęła Julia Giza, na 
trzecim znalazły się Ola Siebierska 
i Angelika Suchenek. W kategorii 
klas II–III pierwsze miejsce zajęła 
Agata Krysik, drugie miejsce – Ola 
Godowska, a trzecie – Karolina Ło-
pata. Dzieci wykazały się dużą zna-
jomością wierszy, zaangażowaniem 
i zdolnością zapamiętywania szcze-
gółów. Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy, a wszyscy uczestnicy – słodkie 
upominki.

Sukces uczennic z ZSP w Urlach

Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Urlach uczestni-
czyli w Wojewódzkim Interdyscypli-
narnym Konkursie „Janusz Korczak 
– wielki przyjaciel dzieci”. Konkurs 
zorganizowany przez Ośrodek Eduka-
cji Informatycznej i Zastosowań Kom-
puterów w Warszawie we współpracy 
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty 
honorowym patronatem objął Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego.

Pięć uczennic biorących udział 
w tym innowacyjnym przedsięwzię-
ciu musiało wykazać się nie tylko 
wiedzą z zakresu historii i literatury, 
ale także technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, coraz bardziej 
popularnych w nowoczesnej edu-
kacji narzędzi TIK (ITC).

Konkurs składał się z trzech mo-
dułów. W pierwszym etapie kon-
kursu, w którym uczestniczyło 1500 
uczniów z woj. mazowieckiego, 
nasze zawodniczki przez 5 tygodni 
rozwiązywały trudne zadania na Plat-
formie Edukacyjnej Moodle. Dziew-
czynki zmagały się z testami wiedzy 
o życiu i twórczości Janusza Korczaka, 
poszukiwały jego przodków, tworzy-
ły drzewo genealogiczne i pisały li-
sty o prawach dziecka, nawiązujące 
do zasad wychowania Starego Dok-
tora. Do drugiego etapu zakwalifi ko-
wało się 496 uczniów, a wśród nich 
wszystkie nasze uczestniczki.

Drugi moduł (powiatowy) od-
był się w SP im. A. Mickiewicza 
w Wyszkowie. Uczestnicy konkur-
su za pomocą platformy e-learnin-
gowej rozwiązywali test wiedzy 
(trudny, bo wielokrotnego wyboru). 

Do ostatniego (wojewódzkiego) 
modułu zostało zakwalifi kowanych 
tylko 92 uczestników, wśród nich 4 
uczennice kl. V z ZSP w Urlach: Kin-
ga Salwin, Zuzanna Wasiak, Weroni-
ka Pierzchała i Weronika Sawera.

Z ogromną niecierpliwością cze-
kaliśmy na dzień 10 maja, kiedy 

ogłoszono listę laureatów i  fi nalistów 
konkursu. Miło nam poinformować, że 
dwie uczennice – Weronika Pierzchała 
i Zuzia Wasiak – zostały laureatkami, 
a kolejne dwie – Kinga Salwin i Wero-
nika Sawera – fi nalistkami  konkursu. 

Szczególne podziękowania od 
organizatorów konkursu otrzymała 
pani Regina Sadlik – opiekun naszych 
uczennic, która jako jedyna przygoto-
wała dwóch laureatów i dwóch fi nali-
stów konkursu. 
Od redakcji: Gratulujemy tak wspa-
niałego osiągnięcia!

Zdolne uczennice 
ZSP w Urlach 
od lewej: Kinga 
Salwin, Weronika 
Pierzchała, Zuzanna 
Wasiak i Weronika 
Sawera.
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Piknik integracyjny
8 czerwca w ZSP w Urlach odbył 
się piknik integracyjny zorganizowa-
ny w ramach projektu „Przedszkol-
ne zuchy” współfi nansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny 
Unii Europejskiej. Projekt jest odpo-
wiedzią naszej gminy na potrzebę 

wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym 
z obszarów wiejskich i ma zapewnić 
im dobry start życiowy.

Wielu rodziców zadaje sobie 
pytanie, czy warto posłać dziecko 
do przedszkola. Odpowiedź brzmi: 
tak, warto.

Okres ten jest niezwykle waż-
ny dla każdego dziecka. To wte-
dy uczy się ono, jak prawidłowo 
funkcjonować w grupie, wtedy 
również przyswaja wiedzę, która 
przyda się nie tylko w przedszkolu, 
ale i w dalszym życiu dziecka. Po-
byt w przedszkolu bardzo korzyst-
nie wpływa na rozwój wszystkich 
umiejętności.

Przez cały czas trwania pikni-
ku najmłodsi korzystali z bezpłat-
nych dmuchańców, brali udział 
w licznych konkurencjach, obej-
rzeli teatrzyk „Na straganie”. Na-
sze zuchy pokazały również swoje 
umiejętności taneczne i wokalne. 
Nie zabrakło także ciast, słodyczy 
i pieczonej kiełbasy. 

 Karolina Borowska

Wycieczka do Białowieży
23 maja odbyła się jednodniowa wycieczka uczniów 
PSP w Jadowie do Białowieży. Dzieci z klas II i III pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki Niecieckiej, Małgorzaty 
Śliwy, Heleny Kozłowskiej i Magdaleny Zyśk, mile spę-
dziły dzień w Białowieskim Parku Narodowym. Uczest-
nicy wycieczki zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne 
Białowieskiego Parku Narodowego. Jest ono jednym 

z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w na-
szym kraju. W dwóch salach wystawowych zaprezen-
towano przyrodę i historię wielowiekowej działalności 
człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. Uczniowie 
poznali zwierzęta roślinożerne i drapieżne, ptaki oraz 
zbiorowiska leśne – ols, grąd, łęg i bór. Weszli również 
na wieżę widokową i podziwiali piękną, wiosenną przy-
rodę Puszczy Białowieskiej. Dzieci z zachwytem przy-
glądały się zwierzętom przebywającym w Rezerwacie 
Pokazowym Żubrów, takim jak: jelenie, sarny, łosie, dzi-
ki, wilki, rysie, tarpany i żubronie. Po wyjściu z rezerwa-
tu uczestnicy kupili sobie dużo pamiątek. Pogoda sprzy-
jała, więc uczniowie mogli pospacerować Szlakiem 
Dębów Królewskich, który dzięki pani przewodnik był 
jednocześnie lekcją języka polskiego, historii i przyrody. 
Kolejnym punktem programu wycieczki było wspólne 
ognisko, przy którym uczniowie i opiekunowie mogli 
upiec pyszne kiełbaski oraz wesoło się pobawić. Dzie-
ci zmęczone, ale zadowolone powróciły do autokaru. 
Z uśmiechami na twarzy i śpiewem na ustach wracały 
do Jadowa, gdzie pod szkołą rodzice czekali już na swo-
je pociechy. Agnieszka Nieciecka

Festyn 
rodzinny 
w ZSP 
w Urlach

W sobotę, 1 czerwca, 
po raz siódmy społeczność naszej 
szkoły i naszego przedszkola spo-
tkała się na festynie pod hasłem 
„Mama, Tata i Ja”. Razem z za-
proszonymi gośćmi obejrzeliśmy 
występy artystyczne dzieci. Mali 
artyści piosenką i tańcem wy-
razili swoją miłość do rodziców 
i wdzięczność dla nich.

Piękna pogoda sprzyjała za-
bawom na powietrzu prowa-
dzonym przez klauna i wspól-
nemu grillowaniu. Ze wszystkich 
atrakcji (m.in. dmuchanych 
zjeżdżalni) dzieci mogły korzy-
stać bezpłatnie dzięki wsparciu 
fi nansowemu Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmo-
wi i sponsorom, którym bardzo 
dziękujemy. Do zobaczenia 
za rok!
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XVIII Powiatowy Konkurs Sprawności 
Ortografi cznej „Dyktando 2013”

23 kwietnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jadowie od-
był się XVIII Powiatowy Konkurs 
Sprawności Ortografi cznej „Dyk-
tando 2013” dla uczniów I klas 
gimnazjum. W konkursie wzięło 
udział czternaścioro uczniów Gim-
nazjum im. Andrzeja Zamoyskiego 
w Jadowie.

Komisja – Halina Filemonowicz 
(przewodnicząca), Małgorzata Ga-

łązka i Łukasz Wójcik – do dyktanda 
fi nałowego zakwalifi kowała: Natalię 
Jędrysiak, Joannę Żmijewską i Alicję 
Nabiałek.

Organizatorzy pragną podzię-
kować Małgorzacie Roguskiej 
i Agnieszce Sobolewskiej za współ-
pracę i pomoc w organizacji kon-
kursu. Finałowe dyktando odbyło 
się 7 maja w Mareckim Ośrodku 
Kultury.  (mg)

Konkurs Pięknego Czytania

26 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jadowie odbył się Konkurs Pięknego Czy-
tania „Czytam, bo lubię – lubię, bo umiem”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie z PSP Ja-
dów, PSP Urle, PSP Szewnica i PSP Myszadła; 
po jedenaścioro dzieci z klas II oraz klas III. 
Występy oceniała komisja w składzie: Mariusz 
Kalinowski (przewodniczący), Magdalena Do-
noch i Halina Filemonowicz (członkowie ko-
misji).

Do zwycięstwa wytypowano następują-
cych uczestników:

Kategoria uczniów klas II:
• I miejsce – Jan Młynarczyk, PSP Jadów

• II miejsce – Bartłomiej Oniszk, PSP Myszadła
• III miejsce – Weronika Napłoszek, PSP My-
szadła, i Joanna Jaworska, PSP Jadów
• Wyróżnienie – Mikołaj Zięba, PSP Szewnica

Kategoria uczniów klas III:
• I miejsce – Alicja Stolarska, ZSP Urle
• II miejsce – Natalia Jaworska, PSP Myszadła
• III miejsce – Igor Borczyński, ZSP Urle
• Wyróżnienie – Aleksandra Rejf, PSP Jadów, 
i Natalia Krym, PSP Szewnica

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom oraz dziękujemy opiekunom i nauczy-
cielom, którzy pomagali uczestnikom w przy-
gotowaniu się do konkursu. (mg)

Teatr Poezji
27 kwietnia Teatr Poezji dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Jadowie, prowadzony przez 
dyrektor GOK Halinę Filemono-
wicz, zaprezentował spektakl z cy-
klu „Cztery Pory Roku” pt. „Wiosna” 
oraz przedstawienie oparte na tek-
stach Małgorzaty Strzałkowskiej pt. 
„Gimnastyka dla języka”.

Miejsca dla publiczności zajęli 
rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 
oraz koledzy i koleżanki naszych 
małych aktorów. Wśród publiczno-
ści nie zabrakło wójta Gminy Jadów 
Dariusza Kokoszki.

Pomimo tremy dzieci wypadły 
znakomicie i brawa, które otrzyma-

ły, były w pełni zasłużone. Chrzest 
bojowy mali artyści biorący udział 
w „Gimnastyce dla języka” przeszli 
podczas spotkania z autorką tek-
stów Małgorzatą Strzałkowską. Na-
tomiast dla uczestników spektaklu 
„Cztery Pory Roku – Wiosna” była 
to premiera. Warto poznać skład 
osobowy Teatru Poezji.

W przedstawieniu „Gimnastyka 
dla języka” mogliśmy podziwiać: 
Annę Stolarską, Alicję Stolarską, 
Katarzynę Stolarską, Weronikę 
Pierzchałę, Weronikę Sawerę, Kin-
gę Salwin, Weronikę Penkul, Igora 
Borczyńskiego i Szymona Kowal-
czyka z ZSP Urle oraz Katarzynę 

Suchocką, Weronikę Morawską 
i Justynę Szymkiewicz z PSP Jadów.

Natomiast w spektaklu „Czte-
ry Pory Roku – Wiosna” wystąpili: 
Weronika Penkul z ZSP Urle, Klau-
dia Napłoszek, Wiktoria Winnicka, 
Izabela Grabska, Joanna Jaworska, 
Justyna Nowak, Kacper Tryfon, Ma-
teusz Siuchta oraz Michał Siuchta 
z PSP Jadów.

Wszystkim artystom życzymy 
dalszych sukcesów, a opiekunce 
Teatru Poezji Halinie Filemono-
wicz w imieniu rodziców bardzo 
dziękujemy, gratulujemy pomysłu 
i czekamy na następne spektakle.
 (mg)

Fot. Łukasz Wójcik 

Czytający Jan Młynarczyk. Fot. Kamil Lewandowski

Fot. Łukasz Wójcik 
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Puchar wójta
11 maja na boisku szkolnym 
w Jadowie został rozegrany VII Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Jadów dla szkół podstawo-
wych naszej gminy. W turnieju wy-
startowały wszystkie szkoły.
1. PSP Myszadła – opiekun: Jadwiga 
Ołdak
2. PSP Szewnica – opiekun: Łukasz 
Damętko
3. PSP Jadów – opiekun: Małgorzata 
Fiszer-Suchocka
4. ZSP Urle – opiekun: Rafał Ga-
jewski
Wyniki turnieju:
Jadów – Myszadła 7: 0

Szewnica – Urle 0: 1
Myszadła – Urle 2: 3
Jadów – Szewnica 5: 0
Szewnica – Myszadła 4: 0
Urle – Jadów 0: 6
Tabela końcowa
I PSP Jadów 9 pkt 18: 0
II ZSP Urle 6 pkt 4: 8
III PSP Szewnica 3 pkt 4: 6
IV PSP Myszadła 0 pkt 2: 14
Król strzelców – Dominik Napło-
szek, PSP Jadów (8 bramek)
Najlepsza zawodniczka – Andżelika 
Bartosiewicz, PSP Myszadła
Najlepszy zawodnik – Ernest Piekut, 
ZSP Urle

Najlepszy bramkarz – Mariusz Stani-
szewski, PSP Jadów

Drużyny uczestniczące w turnie-
ju otrzymały puchary, dyplomy oraz 
piłki, a wyróżnieni zawodnicy – pa-
miątkowe puchary i dyplomy. Nagro-
dy wręczał uczestnikom wójt Gminy 
Jadów Dariusz Kokoszka, prezes GKS 
„Korona” Jadów Andrzej Tabor oraz 
sędzia turnieju Łukasz Rudnik.

Dla wszystkich były gofry i oranża-
da przygotowane przez pracowników 
GOK Jadów. Pogoda dopisała, kibice 
również. Wszyscy zostali zaproszeni 
przez wójta na kolejny turniej w przy-
szłym roku. Andrzej Tabor

Gmina Jadów na turnieju siatkówki

1 czerwca (sobota) odbył się 
w Urlach Turniej Piłki Siatkowej Pla-
żowej o Puchar Równiny Wołomiń-
skiej. Organizatorem turnieju był 
Uczniowski Klub Sportowy przy LO 
im. Bitwy Warszawskiej w Urlach. 
Wśród drużyn pojawiła się oczywi-
ście reprezentacja Gminy Jadów.

Każda drużyna składała się z 4 
osób, wśród nich musiała być przy-
najmniej jedna kobieta. Walczyliśmy 
dzielnie do samego końca, a otuchy 
i wiary dodawał doskonały doping. 
Po przegranym zaciętym boju o brą-
zowy medal zajęliśmy 4. miejsce. (jw)

Fot. Łukasz Wójcik 
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DLA DUCHA I CIAŁABG

„Ludzie z pasją” – Małgorzata Strzałkowska
24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jado-
wie odbyło się spotkanie ze znaną pisarką i ilustrator-
ką Małgorzatą Strzałkowską. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie młodszych klas z PSP Jadów, PSP Myszadła, 
PSP Szewnica oraz ZSP w Urlach. Wśród zaproszo-
nych gości nie zabrakło wójta Gminy Jadów Dariusza 
Kokoszki, przewodniczącego Rady Gminy Jadów Ra-
fała Rozpary, skarbnik Gminy Jadów Barbary Wójcik, 
przewodniczącej Komisji Kultury Gminy Jadów Barba-
ry Kowalczyk oraz dyrektorów placówek oświatowych 
z Gminy Jadów.

Zanim Małgorzata Strzałkowska zabrała głos, Te-
atr Poezji działający przy GOK Jadów zaprezentował 
przedstawienie oparte na jej tekstach pt. „Gimnastyka 
dla języka”. Przedstawienie przygotowała z dziećmi 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie Hali-
na Filemonowicz. Ogromne brawa, które zabrzmiały 
po występie, były naprawdę zasłużone.

Sukces w Dąbrówce
16 maja w Dąbrówce odbył się fi nał XIII Konkur-
su Poetyckiego Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi. 
Wzięło w nim udział ponad stu uczestników, nie tylko 
z powiatu wołomińskiego. Gminę Jadów reprezento-
wali uczniowie szkół podstawowych z Jadowa, Szew-
nicy i Urli oraz Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego 
w Jadowie. Podobnie jak w latach ubiegłych nasi recy-
tatorzy wrócili z nagrodami.

W kategorii recytacji klas IV–VI szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Suchocka z PSP 
Jadów, a Anna Muszyńska z PSP w Szewnicy została 
wyróżniona. W kategorii poezjia śpiewanej klas IV–VI 
szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyły uczen-
nice ZSP w Urlach: Kinga Salwin, Weronika Sawera 
i Katarzyna Stolarska. Wyróżnienia w kategorii recytacji 
uczniów gimnazjum otrzymali Aleksandra Sawera i Do-
minik Sadowski. Nie wszyscy nasi uczniowie zdobyli 

nagrody, ale wszyscy zaprezentowali wysoki poziom 
i wierzymy, że będą laureatami jeszcze niejednego 
konkursu. Wszystkim im gratulujemy. (mg)

Małgorzata Strzałkowska opowiedziała zebranym 
o sobie, a następnie z uśmiechem odpowiadała na za-
dawane pytania i rozdawała autografy. (mg)

Kinga Salwin, Weronika Sawera i Katarzyna Stolarska przy akompaniamencie Łukasza Wójcika

Pomóż w poznaniu historii Jadowa i okolic!
W związku z prowadzonymi przez pana Marka Su-
chockiego pracami dokumentującymi i systematyzującymi 
historię Jadowa i najbliższych okolic ogłaszamy zbiórkę:
•  archiwalnych fotografi i z Jadowa i najbliższych okolic 

(fotografi e zostaną zeskanowane, a oryginały zwróco-
ne właścicielom)

•  historycznych przedmiotów, map, dokumentów 
(przedmioty zostaną sfotografowane, a dokumenty 
zeskanowane i zwrócone właścicielom).
Prosimy o dostarczanie zdjęć, map, przedmio-

tów, dokumentów oraz innych historycznych mate-

riałów do Biblioteki Publicznej w Jadowie. Liczymy 
na Państwa wsparcie. Tylko w ten sposób możemy 
poznać historię naszej miejscowości oraz najbliż-
szych okolic i zachować pamięć o innych. W pu-
blikacji, która powstanie dzięki materiałom przeka-
zanym przez Państwa, odnajdą Państwo stosowne 
podziękowania.

Osoby zainteresowane szczegółami projektu za-
praszamy do kontaktu z panem Markiem Suchockim: 
marek.suchocki@onet.eu.
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BG POSŁOWIE

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 

Biuletyn Informacyjny Gminy Jadów
Kwartalnik 
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B i u l e t y n  I n f o r m a c y j n y
Gmina Jadów

Zaproszenia
Serdecznie zapraszamy na uroczystości, które 
w najbliższym czasie odbędą się w naszej gminie:
27–28 lipca (sobota, niedziela) – „Ścieżki Św. Jaku-
ba” – LGD „Równiny Wołomińskiej”
11 sierpnia (niedziela) – jubileusz 85-lecia OSP 
w Myszadłach
15 sierpnia (czwartek) – dożynki gminne w Szewnicy
18 sierpnia (niedziela) – rocznica Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku w Strachowie
oraz na:
II Weekendowe Spotkania w Urlach organizowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Urli,
realizowane przy wsparciu powiatu wołomińskiego, 
podczas których odbędą się:
• Przegląd rodzimych talentów artystycznych i ręko-
dzielniczych (realizacja 21 lipca)
• Warsztaty:

szycie, haft, aplikacja (czerwiec)
nauka śpiewu: (czerwiec/lipiec)
Malowane Ptaszki: warsztaty połączone z wycieczką 
do Mazowieckiego Zaścianka w Grabowie (lipiec)
plecionkarstwo: (sierpień)

• Zajęcia plastyczne dla dzieci: Letnia Szkoła Malowa-
nia (lipiec/sierpień)
• Spotkania z rodziną Stanisława Jopka, wystawa pa-
miątek po artyście (sierpień)
• Wystawy: historyczna, plastyczne i rękodzielnicze: 
(lipiec, sierpień, wrzesień)
• Jarmark Staroci i Rękodzieła (21 lipca, 18 sierpnia, 
15 września)
Pogodne wieczory i Festiwal muzyki kameralnej 
w Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach – 
szczegółowy program w Informatorze Kulturalnym.

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

lubię to!

80 osób już lubi Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

Dołącz do nas na Facebook’u:)
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