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Oby Radość i Miłość
zagościły w sercach 
wszystkich ludzi

w Dniu Narodzin Chrystusa
ks. Krzysztof Krawczyk
ks. Rafał Woronowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom,
by przyjście na świat Zbawiciela

przyniosło Pokój, Miłość i Nadzieję
ks. Wiesław Skonieczny
ks. Tadeusz Szczękulski

ks. Piotr Borowski 

Wszystkim Mieszkańcom  
naszej gminy

życzymy
Radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia
Dyrekcja i Pracownicy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaktorowie

Wszystkiego co najlepsze
z okazji Bożego Narodzenia  

i Nowego 2019 Roku, 
wielu pięknych i radosnych przeżyć

życzy
Zarząd  

Związku Dużych Rodzin Trzy Plus  
w Jaktorowie

Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia  

i pomyślnego Nowego 2019 Roku
Wszystkim Mieszkańcom

życzy
Ochotnicza Straż Pożarna

w Jaktorowie

Życzenia Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

Wszystkim Mieszkańcom
składa

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Międzyborowie

Rodzinnych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego  
z okazji Nowego Roku

życzy
Gminna Biblioteka Publiczna

w Jaktorowie

Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego

i Pomyślnego Nowego Roku
wszystkim Mieszkańcom

życzy
Dyrekcja i Pracownicy

Zespołu Szkół Publicznych
w Międzyborowie
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Mamy most i kładkę

Inwestycje oświatowe w Jaktorowie

Inwestycje w naszej gminie 
to nie nowość, do tego stopnia, 
że przywykliśmy do nich i uwa-

Jaktorowska oświa-
ta bardzo się rozwinęła 
w ostatnich latach, in-
frastruktura szkoły pod-
stawowej i przedszkola 
co chwilę wzbogaca się 
o nowe elementy.

Na zdjęciach widzi-
my rozudowę naszej 

żamy, że „po prostu się robią”. 
A tak nie jest, każda inwestycja 
to miesiące, czasem lata, plano-

wania, projektowania, organizo-
wania środków finansowych np. 
ze środków unijnych. Dzisiaj cie-
szymy się z nowego, pięknego 
mostu w Budach Grzybek w osi 
ul. Stryjeńskiej. Most znacznie 
ułatwi komunikację na terenie 

naszej gminy. Gmina wzboga-
ciła się też o nową kładkę pie-
szo-rowerową na rzece Pisia – 
Tuczna w ciągu ulic Ostatniego 
Tura i Jazdy Polskiej.

SK

podstawówki, powsta-
je dodatkowe skrzydło 
i piętro, koszt inwestycji 
to ok. 9 mln zł. Gmina 
rozwija się, dzieci przy-
bywa, to i szkoła musi 
się rozrastać.

Na kolejnych zdję-
ciach widzimy nową 

kuchnię na potrzeby klas 
I–III szkoły podstawowej. 
Nowe urządzenia, pięk-
na stołówka, wszystko 
to na pewno przyda się 
naszym dzieciakom.

SK
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100 lat Niepodległej Polski

Gmina Jaktorów – jak wszystkie mia-
sta i gminy w Polsce uczciła okragłą, setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w 1918 roku. Zarówno w Jaktorowie, 
jak i w Międzyborowie odbyły sie uroczy-
stości związane z tą doniosłą rocznicą. Od-
prawiono Msze święte za Ojczyznę, miały 
miejsce występy i śpiewanie pieśni patrio-
tycznych, zaprezentowano też sprzęt woj-
skowy z tamtych lat.

W Jaktorowie poświęcono specjalny 
obelisk na terenie przy kościele, natomiast 
na Wydmach Międzyborowskich posta-
wiono nowy krzyż. Poprzedni, postawiony 
przez żyrardowskich harcerzy ku czci po-
wstańców styczniowych, przeniesiono do 
międzyborowskiego kościoła.

JJ
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Podziękowania należą się także harcerzom z drużyn: 
24 PDH, 77 MDH, 7 WDH, Kręgu Wataha. 
Podziękowania kieruję do instruktorów Komendy Hufca ZHP Jaktorów:
• phm. Jacka Sadowskiego
• phm. Jerzego Jakutowicza
• hm. Jerzego Pólkowskiego
• pwd. Lidii Tomaszewskiej
• pwd. Sławomira Abczyńskiego
• pwd. Daniela Jakubowskiego

Dziękuję również nauczycielom i uczniom z ZSP w Międzyborowie, którzy przygotowali obchody 
na terenie Międzyborowa. Podziękowania kieruję do:
• uczniów klas IIIa, IIIb, IIIc
• Pani Urszuli Guzewskiej
• Pani Ewy Rosińskiej
• Pani Izabeli Kuberskiej
• Pani Katarzyny Kęsickiej-Szymańskiej
• Pani Marzeny Muszyńskiej
• Pana Sławomira Pakuły
• Pana Roberta Wysockiego

Dziękuję również Mieszkańcom i instytucjom, którzy podkreślili wagę i znaczenie Święta Niepodległości 
wywieszając w tym dniu na swoich budynkach flagi państwowe.

Maciej Śliwerski 
Wójt Gminy Jaktorów

Podziękowania za organizację obchodów

100 lat Niepodległej Polski
W imieniu całego Komitetu Obywatelskiego Obchodów 100.lecia Odzyskania  

przez Polskę Niepodległości serdecznie dziękuję:

• Panom Andrzejowi Machulskiemu z synami za ofiarowanie kamienia na obelisk
• Panom Wojciechowi i Krzysztofowi Grudkowskim za pomoc w przygotowaniu obelisku
• Panu Michałowi Tkaczykowi za wykonanie obelisku przy kościele w Jaktorowie
• Panu Arkadiuszowi Majewskiemu za wykonanie krzyża 
• Panu Krzysztofowi Gwiazda i Pani Karinie Borządek oraz Pani Beacie Łyszkowskiej za koncerty patriotyczne  

w naszych kościołach 
• Pani Karinie Borządek i Pani Iwonie Maciejewskiej za przygotowanie chóru szkolnego do występu z okazji Święta Niepodległości
• Pana Szczepanowi Bieszczadowi i Orkiestrze Międzyborów
• Panu kpt. Sławomirowi Abczyńskiemu za zorganizowanie pikniku historycznego oraz ofiarowanie dokumentów na wystawę
• Panu gen. broni Waldemarowi Skrzypczakowi
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie oraz Jaktorowskiemu Kołu Emerytów i Rencistów za przygotowanie grochówki 

strażackiej dla mieszkańców
• Pani Joannie Sobczyńskiej oraz Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za przygotowanie wystaw 

okolicznościowych „W drodze do Niepodległej” i „Godło Polski”
• Dh. Karolowi Żurawskiemu z Hufca ZHP Jaktorów za pracę podczas pikniku historycznego

Komitet Obywatelski Obchodów 100. lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości:
Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski  •  Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak  •  Proboszcz Parafii Jaktorów  
ks. Wiesław Skonieczny  •  Proboszcz Parafii Międzyborów ks. Krzysztof Krawczyk  •  Dyrektor Szkoły w Międzyborowie  

Dariusz Grabowski  •  Dyrektor Szkoły w Jaktorowie Jacek Zbrzeżny  •  Dyrektor Biblioteki Gminnej Krystyna Czajkowska  •  Prezes Koła 
Dużych Rodzin Andrzej Wach  •  Prezes OSP Jaktorów Wojciech Grudkowski  •  Prezes OSP Międzyborów Witold Ptasiński  •  Prezes 
LKS Tur Jaktorów Bronisław Świdlicki  •  Prezes LKS Wrzos Międzyborów Ireneusz Orliński  •  Prezes Jaktorowskiego Klubu Karate 
Zanshin Fudokan Rafał Drązikowski  •  Komendant Hufca ZHP Jaktorów Stanisław Firlej  •  Prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm 
Międzyborowskich Małgorzata Skórzyńska  •  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Jaktorowa Maria Bielecka  •  Przewodniczący Komitetu 

Obywatelskiego Obchodów Rocznicy Bitwy pod Jaktorowem, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński
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Rozmowa o drogach powiatowych, szpitalu ze Sławomirem Kamińskim  
– Przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego

20 lat w samorządzie powiatowym
JJ – Gratulacje, Panie prze-
wodniczący. Został Pan 
wybrany nowym Przewod-
niczącym Rady Powiatu Gro-
dziskiego.
Sławomir Kamiński – Tak, 
dziękuję, ale tak naprawdę 
sprawili to wyborcy stawiając 
dwie przecinające się linie przy 
moim nazwisku, za co im ser-
decznie przy tej okazji dziękuję.

JJ – Jak do tego doszło?
SK – W wyborach samorzą-
dowych w powiecie grodziskim 
Koalicja Obywatelska uzyskała 
5 mandatów, w tym dwa w gmi-
nie Jaktorów. Na naszej liście 
miałem najlepszy wynik, drugi 
był Bronisław Świdlicki i zosta-
liśmy radnymi powiatowymi. 
Wybory w powiecie wygrało 
ugrupowanie Ziemia Grodziska, 
Wspólny Powiat burmistrza Be-
nedykcińskiego. Podpisaliśmy 
umowę koalicyjną, starostą zo-
stał Marek Wieżbicki, a ja prze-
wodniczącym rady powiatu. 
Wpływ na nasze porozumienie 
miała niewątpliwie również ko-
alicja KO i PSL w sejmiku ma-
zowieckim.

JJ – Proszę opowiedzieć 
o pańskiej drodze do tego 
sukcesu. Od kiedy jest Pan 
samorządowcem?
SK – Zaczęło się od roku 1990. 
Wtedy w Międzyborowie pojawi-
ła się grupa ludzi, która chciała 
coś zmienić, komuna już upa-
dła, mieliśmy wolne samorządy. 
Wystartowałem do rady gminy 
i zostałem, tak jak inni koledzy 
z grupy, radnym. Następnie po-
rozumieliśmy się z przyjaciółmi 
z Jaktorowa, którzy też chcieli 
zmian i stworzyliśmy koalicję. 
Przewodniczący był z Jaktoro-
wa, dwóch wiceprzewodniczą-
cych z Międzyborowa. Później 
w roku 1998, gdy powstały po-
wiaty, wystartowałem do rady 
powiatu. Uzyskałem popar-
cie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Wydm Międzyborowskich i zdo-
byłem mandat.

JJ – Czyli od 20 lat jest Pan 
w Radzie Powiatu Grodzi-
skiego?

SK – Tak, później co cztery lata 
także uzyskiwałem mandat. 
Byłem Przewodniczącym Rady 
Powiatu w latach 2006–2010, 
a także wicestarostą w latach 
2010–2014, teraz ponownie 
przewodniczącym.

JJ – Co motywuje Pana do 
kolejnego startu w wybo-
rach? Nie ma co ukrywać, że 
jest Pan już człowiekiem doj-
rzałym, musi być jakiś kolejny 
bodziec powodujący, że zno-
wu chce Pan pracować w sa-
morządzie.
SK – Motywuje mnie chęć dal-
szych zmian, a jak widać zmia-
ny w naszym powiecie i gminie 
idą w jak najlepszym kierunku. 
Są nowe pomysły, są sprawy 
które trzeba dokończyć, są 
świetni ludzie, którzy też chcą 
pracować dla wspólnego do-
bra. Gmina Jaktorów w trakcie 
tych lat zmieniła się z miejsco-
wości, gdzie po kostki chodziło 
się w błocie, gdzie mieszkańcy 
samochody zostawiali pół kilo-
metra od domu, a ładnie było 
tu tylko latem, w miejscowości 
z pięknymi asfaltowymi, oświe-
tlonymi drogami, parkingami, 
z wyjątkowej urody szkołami, 
boiskami, zmieniającym się na 
korzyść centrum zarówno Jak-
torowa jak i Międzyborowa. Nie 
znaczy to, że wszystko już jest 
wspaniałe, sporo jest do zrobie-
nia np. w zakresie ochrony śro-
dowiska.

JJ – Nie zawsze mieszkańcy 
orientują się co do kompe-
tencji gminy, powiatu, woje-
wództwa. Czy mógłby Pan 
przypomnieć, co leży w gestii 
powiatu?

SK – Do zadań powiatowych 
należy dbanie o drogi powiato-
we, szpital w Grodzisku Mazo-
wieckim, nadzór nad szkołami 
średnimi z Milanówka, Grodzi-
ska Mazowieckiego i Podkowy 
Leśnej, nad Poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną. Spra-
wujemy pieczę nad bezpieczeń-
stwem, architekturą, ochroną 
środowiska, wydziałem komu-
nikacji, Urzędem Pracy i Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Trochę tych zadań jest, na 
to będę miał wpływ jako radny 
powiatowy.

JJ – A jak to się przełoży na 
gminę Jaktorów?
SK – Jeżeli chodzi o drogi pla-
nujemy trzy główne inwestycje. 
Pierwsza to zakończenie budo-
wy ul. Pomorskiej, chcemy też 
zrobić przedłużenie ul. Cheł-
mońskiego w stronę Kuklówki, 
trzecie zadanie to budowa chod-
nika przy drodze powiatowej 
w Henryszewie. Nie możemy 
też zapomnieć o szpitalu i szko-
łach średnich, bo tam przecież 
trafiają nasi mieszkańcy. Musi-
my o te placówki dbać i je stale 
modernizować. Musimy też sta-
le pamiętać, by być „przyjaznym 
urzędem” dla mieszkańców.

JJ – A przejście podziemne 
dla podróżnych, a wiadukt, 
czy to też leży w kompeten-
cjach powiatu?
SK – Mieszkańcy często nie 
wiedzą, jak podzielone są 
kompetencje poszczególnych 
szczebli samorządu. Wiadukt 
czy tunel należy do PKP, więc 
dbanie o jego stan nie należy do 
zadań gminy ani powiatu. Kolej-
ny przykład to droga 719, czyli 
z Żyrardowa do Warszawy. Jest 
to droga wojewódzka, nie mamy 
prawa nic na niej robić, bo nie 
jest po prostu nasza.

JJ – Czasem, ludzie dziwią 
się, że wójt robi jakąś uli-
cę i ona się urywa 5 metrów 
przed drogą 719.
SK – No właśnie, a to już jest 
pas drogi wojewódzkiej, która 
jest w gestii marszałka woj. ma-
zowieckiego i my nie możemy 
bez jego zgody nic tam robić. 
A ludzie faktycznie potem się 
dziwią, że taka jakaś niedokoń-
czona ta droga. Taki jest jednak 
podział kompetencji. To samo 
jest z naszymi rzekami. Miesz-
kańcy pytają, dlaczego ich nie 
czyścimy, nie dbamy o nie, a to 
zadanie również wojewody.

JJ – Spytam jeszcze o szpi-
tal, co prawda nie jest on 

w naszej gminie, ale przecież 
to nasz szpital powiatowy.
SK – Szpital w Grodzisku jest 
jednym z nowocześniejszych 
w tej części Mazowsza. Nieste-
ty, jest ciągle niedofinansowany, 
NFZ nie płaci na czas i tyle co 
trzeba. Chcemy, by szpital był 
przyjaźniejszy dla pacjentów, 
na SORZE trzeba nieraz cze-
kać 6 godzin, co jest wysoce 
niekomfortowe dla pacjentów, 
czyli m.in. naszych mieszkań-
ców. Nie mamy chirurgii dzie-
cięcej i dzieci po wypadkach są 
odsyłane do szpitali warszaw-
skich. Nie ma oddziału położ-
niczo-ginekologicznego, co już 
jest ogromną wadą, chcemy taki 
oddział powołać w tej kadencji. 
Miejsce na oddział jest, ale cho-
dzi o pieniądze. Uruchomienie 
może kosztować ok. 10 mln zł.  
To poważna inwestycja, ale  
konieczna.

JJ – Na koniec wróćmy do 
wyborów. Na pewno oczeki-
wał Pan wyniku z niecierpli-
wością. Co się czuje, gdy wy-
nik już jest, satysfakcję?
SK – Pewnie że satysfakcja ale 
przede wszystkim cieszy to, że 
dobrze została oceniona na-
sza dotychczasowa zespołowa 
praca, że wysiłek mój i moich 
koleżanek i kolegów ze Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Wydm Mię-
dzyborowskich został dobrze 
oceniony, to z kolei powoduje 
poczucie odpowiedzialności za 
Międzyborów i za całą gminę 
Jaktorów, za nasze miejsce na 
tej ziemi.

JJ – Dobry moment na takie 
refleksje, idą święta…
SK – Oczywiście, chcę życzyć 
wszystkim mieszkańcom cie-
płych, rodzinnych, spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, 
a także jak najlepszego Nowe-
go Roku 2019.
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6 listopada 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Jaktorowie odbył 
się kolejny finał konkursu plastycz-
nego „Z odblaskiem bezpieczniej”. 
Celem konkursu jest uwrażliwienie 
uczniów na kwestie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Wszyscy 
czwartoklasiści otrzymali odblaski  
i garść informacji dotyczących bez-
pieczeństwa na drodze. Lekcję 
wygłosił policjant z Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim Sławomir Janowiec. Nad 
organizacją konkursu czuwała Do-
nata Rzepka. Nagrody ufundowały 
władze gminy Jaktorów.

Jury postanowiło nagrodzić na-
stępujące osoby:

I miejsce – dla Michała Maja 
i dla Leny Delczyk
II miejsce – dla Mateusza 
Kościelnego
III miejsce – dla Natalii Tkaczyk 
i dla Julii Krawczyk

Gratulacje!

Z odblaskiem  
jest znacznie 
bezpieczniej!

Biuro Rzecznika Prasowego Kolei Mazo-
wieckiej poinformowało, że z uwagi na liczne 
prośby pasażerów pociąg Wiedenka będzie 
zatrzymywał się na wszystkich stacjach i przy-
stankach osobowych na odcinku Skierniewi-
ce – Grodzisk Mazowiecki, czyli w Jaktorowie 
i Międzyborowie też.

Wiedenka będzie Skorygowano rozkład jazdy  
Kolei Mazowieckiej

R1 9–18.XII (23XI)  
Warszawa – Skierniewice

R1 19 XII – 9.III (23XI)  
Warszawa – Skierniewice

28 listopada odbyła się nadzwyczajna se-
sja Rady Gminy Jaktorów, której przedmiotem 
były ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruk-
tury konsultacje do projektu Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 
W dokumencie tym rząd zamierza wprowadzić 
zapisy odnoszące się bezpośrednio do Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego, pomimo nie-
znanej jego lokalizacji.

Po zreferowaniu przez przedstawicieli Urzę-
du Gminy głównych aspektów oddziaływania 
inwestycji na mieszkańców radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę wyrażającą negatywną opinię 
co do zapisów jednego z dokumentów Strate-
gii, tj. Prognozy oddziaływania na środowisko 
do Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku. 
Jednocześnie zadecydowali, że samą Strategią 
zajmą się podczas kolejnej sesji 10 grudnia.

Negatywna opinia Rady Gminy Jaktorów dla budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego

NIE dla lotniska w Baranowie!!!

Serdecznie dziękuję
Serdecznie dziękuję za pomoc w przywróceniu w nowym 
rozkładzie jazdy pociągów, zatrzymywania się pociągu  

KM Wiedenka na stacjach w Jaktorowie i Międzyborowie.
Podziękowania kieruję do  pierwszego Wicemarszałka 
Województwa Mazowieckiego p. Wiesława Raboszuka 

i Prezesa Kolei Mazowieckich p. Roberta Stępnia.  
Obaj panowie reprezentują Platformę Obywatelską  

we władzach i Zarządzie Województwa Mazowieckiego.
Wójt Maciej Śliwerski

Rząd  do końca roku ma ogłosić między-
narodowy konkurs na projekt lotniska w Ba-
ranowie i zacznie przygotowania do wydania 
decyzji środowiskowej. Przy okazji budowy 
lotniska rząd chce usprawnić linie kolejowe 
w całej Polsce, plany przewidują powstanie do 
roku 2030 około 1300 km nowych linii, które 
w założeniu mają zagwarantować szybki do-

Projekt Centralnego Portu 
Komunikacyjnego wkracza w nową fazę

jazd do CPK. Niestety, planowane linie  będą 
się zbiegały na terenie naszej   gminy Jakto-
rów. Urząd Gminy Jaktorów  będzie informo-
wał mieszkańców o wszystkich ustaleniach 
związanych z lotniskiem w Baranowie i linia-
mi kolejowymi, które zapadną w najbliższych 
dniach i tygodniach.

Urząd Gminy Jaktorów

Urząd Gminy Jaktorów 
Oficjalna strona gminy Jaktorów

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z serwisu Facebooka
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W Grodzisku Mazowieckim odbył 
się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Województwa Mazowieckie-
go w związku z bardzo trudną sytuacją 
związaną z brakiem możliwości zago-
spodarowania odpadów. Po decyzjach 
likwidujących część wysypisk śmieci 
na Mazowszu firmy odbierające śmieci 
z naszych domów przestały mieć gdzie 
je wywozić. W konsekwencji nie zgła-
szają się do przetargów organizowa-
nych przez gminy, a jeżeli już do nich 
przystępują windują ceny nie do zaak-
ceptowania przez nasze samorządy. 
Będziemy informowali Państwa o wy-
nikach prac Konwentu. Sytuacja jest 
naprawdę groźna. Obok publikujemy 
kilka dokumentów na temat problemu 
z odpadami. 

Tragiczne skutki palenia byle czym 
Za pogarszającą się jakość powietrza 

w sezonie grzewczym odpowiada głównie 
spalanie odpadów i złej jakości paliw sta-
łych. Często do ogrzewania wykorzystuje 
się kotły o niskiej sprawności, które po-
wodują znaczące emisje cząstek stałych 
stanowiących poważne zagrożenie dla 
zdrowia. 

Na skutek skumulowania znacznej 
ilości zanieczyszczeń i nieodpowiednich 
warunków pogodowych powstaje smog, 
który jest groźnym zjawiskiem i bardzo 
trudno jest się przed nim chronić.

Węgiel zawiera 30%, a drewno 70% 
substancji smolistych. W przypadku 

Wójt naszej gminy Maciej 
Śliwerski bierze aktywny  
udział w pracach nad 
rozwiązaniem tego kluczowego  
problemu. Wszyscy wiemy,  
że kilkukrotne podniesienie  
cen za śmieci spowoduje 
ogromne niezadowolenie. 
Potrzebne sa rozwiązania  
na poziomie centralnym,  
to władze kraju muszą się  
z tym problemem uporać, a nie 
przerzucać go na samorządy.

Ceny śmieci 
– problem 
narasta!!!

niewłaściwego palenia w piecu, znaczna 
część tych substancji, zamiast się spalić 
i dać ciepło, ulatnia się kominem. Dzięki 
zastosowaniu właściwych metod palenia 
w piecu, można zaoszczędzić około 30% 
opału.

Jak powinniśmy palić w piecu?
Do pustego pieca ładujemy paliwo, wę-

giel albo drewno, w większej ilości, najle-
piej tyle ile wykorzystujemy w ciągu dnia. 
Następnie na paliwo kładziemy rozpałkę 
i ją podpalamy. W tym momencie paliwo 
pali się nam jak świeca, czyli z góry na dół, 
to jest wolniej, a co za tym idzie czyściej, 

dopala się do zera, dymu praktycznie nie 
ma. Po podpaleniu, nie licząc drobnych 
regulacji, nie trzeba być już w kotłowni, to 
jest kilka/kilkanaście godzin palenia bez-
obsługowego. Jeśli musimy dołożyć opał 
do pieca czy kominka, najlepiej zaczekać 
do chwili, gdy ogień będzie się już dopa-
lał, a następnie przegarnąć go na jedną 
stronę pieca. Na wolny fragment paleni-
ska można dosypać paliwa. W ten sposób 
unikniemy sytuacji, w której paliwo dusi 
się na żarze, zamiast spalać 

Zmiana przepisów spowodowała, że 
strażnicy mogą już nie tylko informo-
wać o nieprawidłowościach i kierować  
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rowania wniosku do sądu i wtedy grzywna 
może wynieść nawet do 5 tys. zł. 

Systematyczne pomiary jakości powie-
trza pozwalają informować mieszkańców 
o niebezpiecznym stężeniu pyłów. Na te-
renie gminy zamontowane są dwa czujniki 
smogu (typ looko 2v3), które wyświetlają 
stan zanieczyszczenia powietrza.

Jedno urządzenie zainstalowane jest na 
budynku Urzędu Gminy w Jaktorowie, dru-
gie znajduje się na budynku szkoły w Mię-
dzyborowie. Dane z pomiaru stężeń pyłów 
PM1, PM2 i PM10 przekazywane są na 
stronę www.jaktorow.pl

Walka ze smogiem i działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza to główny cel 
priorytetowego programu NFOŚiGW „Czy-
ste Powietrze” skierowanego do właścicieli 
domów jednorodzinnych.

Koniecznie 
przeczytaj

sprawę do policji, ale i samodzielnie wy-
stawiać mandaty za łamanie ustawy an-
tysmogowej. 

Obecnie mandat od straży można 
otrzymać m.in. za stosowanie jednego 
z paliw wymienionych w uchwale anty-
smogowej, tj. węgla brunatnego, niskiej ja-
kości miału, mokrego drewna; ogrzewanie 
budynku urządzeniem niespełniającym 
wymogów uchwały, którego eksploatacja 
rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, 
czyli np. zamontowanie i używanie kotła 
pozaklasowego czy pieca innego niż eko-
projekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców 
kaflowych); palenie odpadów w kominku, 
piecu, kotle czy palenie odpadów na po-
wierzchni ziemi. 

W przypadku odmowy przyjęcia man-
datu karnego, strażnik ma możliwość skie-

Dofinansowanie ma na celu 
poprawienie efektywności 
energetycznej obiektów  
oraz zmniejszenie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
przekazywanych do powietrza 
z istniejących budynków.

Anna Małkowska

Dokładniejsze informacje  
na stronie 

 

www.nfosigw.gov.pl
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28 września odbył 
się organizowany przez 
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gro-
dzisku Mazowieckim 
XIV przegląd twórczości 
artystycznej osób niepeł-
nosprawnych „Ogrody 
Integracji”. Patronatem 
objęli impezę Starosta 
Powiatu Grodziskiego 

Ogrody Integracji
i Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Celem integracji 
dzieci i osób niepełno-
sprawnych jest przy-
gotowanie do godnego 
życia w społeczeństwie 
i podejmowania ról spo-
łecznych. Dzięki temu 
wychowujemy nowe 
pokolenie gotowe do 

obustronnego i natural-
nego komunikowania 
się. Integracja likwiduje 
bariery, uczy szacunku, 
tolerancji oraz wrażliwo-
ści, empatii.

Uczniowie klasy 2c, 
pod okiem Beaty Fijew-
skiej, wystąpili przed 
publicznością. Dzieci 
zatańczyły do melodii 
Laleczki z saskiej por-
celany i zaśpiewały dwa 
utwory ABBY z musicalu 

Mamma Mia. Występem 
podbiły serca wszystkich 
i wywalczyły nagrody: 
urządzenie wielofunkcyj-

W ramach obchodów od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości w Gimnazjum w Jak-
torowie odbyło się „Szkolne 
Czytanie” dla Niepodległej.

Nawiązując do akcji Naro-
dowego Czytania, promującej 
czytelnictwo oraz twórców pol-

„Szkolne Czytanie” dla Niepodległej
skiej literatury, przygotowaliśmy 
nasze szkolne czytanie. 

Z listy 44 utworów umiesz-
czonych w Antologii Niepodle-
głości wybraliśmy „Pana Tade-
usza”. Uroczystość odbyła się  
5 października, w piątko-
wym wydarzeniu uczestniczyli 

uczniowie klas III gimnazjum 
oraz klas VIII szkoły podstawo-
wej. Słuchacze zostali przenie-
sieni do Mickiewiczowskiego 
Soplicowa – „centrum polszczy-
zny”, miejsca słynącego z sza-
cunku do Ojczyzny, umiłowania 
wolności oraz poszanowania 
tradycji i kultury narodowej.

Wybrane fragmenty czytali 
uczniowie, dyrekcja szkoły oraz 
zaproszony gość – Krystyna 
Czajkowska – dyrektor jakto-
rowskiej książnicy.

Wszystko poprzedziła mul-
timedialna prezentacja doty-
cząca życia i twórczości Adama 
Mickiewicza oraz fragment filmu 
„Pan Tadeusz” w reżyserii An-
drzeja Wajdy. Wydarzeniu towa-
rzyszyła także wystawa książek 

11 listopada wszędzie w Polsce jest biało-czerwono. Ucznio-
wie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum 
w Jaktorowie rozpoczęli obchody 100-lecia. Uczniowie, wspólnie 
z nauczycielami utworzyli ogromną biało-czerwoną flagę. Podob-
ne zamierzenie przeprowadzili uczniowie ze szkoły w Międzybo-
rowie. Efekt widzimy na zdjęciach obok.

Małgorzata Romanowska
Jerzy Jankowski

Żywe flagi

ne HP oraz mnóstwo pre-
zentów-niespodzianek.

Monika Ossowska

wieszcza. Czytanie uświetnił 
widowiskowy pokaz poloneza 
w wykonaniu uczniów klas III 
gimnazjum.

Maria Szymańczak

Ojczyzna to kraj, z którego pochodzisz,
tam żyjesz, tam się rodzisz.
Dbaj o naszą Polskę, naszą wspólną Matkę,
której właśnie poświęcam tę notatkę.
O swej Ojczyźnie mówić się nie wstydź, 
historię Jej poznaj i kochaj całym sercem.
Kiedyś, za niepamiętnych lat, 
za Niepodległą Ojczyznę życie oddał Twój Dziad.

Dawid Dmowski, Filip Wasiak i Paweł Tracz 
(uczniowie klasy 7a)
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Urodziny Niepodległej
100 lat temu, po 123 latach 

niewoli, wolna Rzeczpospolita 
znowu pojawiła się na mapach 
Europy. W tym szczególnym 
roku – stulecia niepodległości, 
9 listopada uczniowie klasy 3a, 
3b i 3c Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Jagielskiego w Mię-

dzyborowie, pod opieką swoich 
nauczycieli i wychowawców: 
Urszuli Guzewskiej, Ewy Rosiń-
skiej, Izabeli Kuberskiej oraz Ka-
tarzyny Kęsickiej-Szymańskiej 
przygotowali uroczysty apel. 

Po wprowadzeniu sztanda-
ru i odśpiewaniu hymnu szkoły 

dzieci przedstawiły przygotowa-
ny program artystyczny – recy-
towały wiersze i śpiewały pieśni 
patriotyczne. Na urodzinowej 
gali nie zabrakło również „efek-
tów specjalnych” – na zakoń-
czenie uroczystości wjechał tort, 
w którym ukryta była słodka nie-
spodzianka dla każdego ucznia. 

Punktem kulminacyjnym 
tego wydarzenia było wystrze-
lenie rac z konfetti w biało-czer-
wonych barwach. W tym dniu 
nie tylko uczniowie byli ubrani 
na galowo z wpiętym kotylio-
nem, ale również w klasach 
można było dostrzec pięknie 
udekorowane przez uczniów ta-
blice. Szkolny Klub Wolontaria-
tu pod patronatem Marii Brzo-
stek rozdał wszystkim uczniom 
galaretki z dedykacją. Program 
artystyczny został również 
przedstawiony w niedzielne 
popołudnie 11 listopada przy 

krzyżu na Wydmach Między-
borowskich. W tym roku były to 
szczególne obchody, ponieważ 
miejsce starego krzyża zajął 
nowy, ufundowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Wydm 
Międzyborowskich. Na zakoń-
czenie uroczystości, przy har-
cerskim ognisku, które ogrze-
wało nie tylko ciała ale i serca 
wszystkich przybyłych, śpiewa-
no pieśni patriotyczne.

Celem przedsięwzięcia było 
wzbogacenie wiedzy uczniów, 
kształtowanie szacunku dla 
historii i minionych pokoleń, 
uświadomienie małym Polakom 
roli wartości w życiu Narodu, 
oraz uświadomienie młodemu 
pokoleniu, że Święto Narodowe 
i praca codzienna jest sprawą 
wszystkich.

Ewa Rosińska
Katarzyna Kęsicka-Szymańska

W niepublicznym przedszkolu Baśnio-
wy Ogród w Międzyborowie realizuje się 
program nauki poprzez zabawę w grupach 
wiekowych, w tzw. zerówce no i w grupie 
żłobkowej. Wypracowano wiele tradycji, by 
przez atrakcyjną zabawę pokazywać dzie-

Mali, dzielni patrioci
ciom piękno świata i rozbudzać jego cie-
kawość. Patriotyzmu uczą się m.in. czcząc 
Święto Niepodległości. Poznają flagę i go-
dło Polski robią biało-czerwone kotyliony 
i chorągiewki. Maszerują z nimi do krzyża 
na Wydmach Międzyborowskich, by „śpią-
cym tam żołnierzom” zaśpiewać piosenkę, 
wyrecytować wierszyk o Polsce. Uczciły 
Niepodległą, zapalając znicz na symbolicz-
nej mogile walki o niepodległość.

Wszystkie dzieci uczą się codziennie 
języka angielskiego, ciekawie i bezpiecz-
nie spędzają czas. Dzieci wszechstronnie 
się rozwijają i dorastają radośnie, czują się 
bardzo dobrze i nie nudzą się ani chwili. 
Różnorodne zajęcia manualne, artystyczne 
czy sprawnościowe pozytywnie wpływają na 
wszechstronny rozwój małego człowieka.

W Dzień Pluszowego Misia dzieci przy-
niosły do placówki ulubione maskotki, któ-
rym pokazywały swoje przedszkole. Były 
wspólne zabawy, piosenki i wesołe tańce, 
czytanie opowiadań o misiach. Przyjechał 
też teatr, który dzieci obejrzały z wielką cie-
kawością. 

Ubrały pięknie choinkę, pod którą 6 
grudnia Święty Mikołaj niepostrzeżenie 
zostawił słodkie kalendarze adwentowe. 
Odwiedzi dzieci w wigilię, na którą przed-
szkolaczki już upiekły pierniczki, a jeszcze 
trzeba nauczyć się kolęd. Nie nudzą się 
w te szare jesienne dni. 

GO
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8 grudnia 2018 roku 
miała miejsce przepiękna 
uroczystość. W kościele 
pod wezwaniem Przemie-
nienia Pańskiego w Mię-
dzyborowie odprawiona 
została msza święta 
w intencji patrona ronda 
w Międzyborowie prof. 
Józefa Kosackiego. Mszę 
celebrował JE ks. bp Jó-
zef Zawitkowski wraz 
z ks. prałatem Krzysz-
tofem Krawczykiem,  
ks. prałatem Wiesławem 
Skoniecznym i ks. Rafa-
łem Woronowskim. 

Oprawę muzycz-
ną mszy zapewnił chór  

Jego Ekscelencja ks. bp Józef Zawitkowski  
poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej  
i rondo w Międzyborowie

Przepiękna uroczystość
i Orkiestra Międzyborów. 
Szczepan Bieszczad 
zagrał też Hejnał Mię-
dzyborowa. Wójt Maciej 
Śliwerski poprosił o od-
prawienie mszy i krótko 
przybliżył postać profe-
sora Józefa Kosackiego. 
Ten nieco zapomniany 
naukowiec wsławił się 
wynalezieniem ręczne-
go aparatu do wykrywa-
nia min w trakcie drugiej 
wojny światowej. Można 
śmiało mówić, że dzięki 
niemu uratowano mi-
liony istnień ludzkich. 
Wykrywacz min Kosac-
kiego był używany przez 

wszystkie armie świata. 
W latach 50. i 60. XX 
wieku profesor często 
bywał w Międzyborowie, 
miał tu wielu przyjaciół. 
Nadeszła pora na przy-
pomnienie i uhonorowa-
nie osoby prof. Kosac-
kiego. 

Wśród zaproszo-
nych gości byli tego dnia 
w Międzyborowie: Mar-
szałek Województwa 
Mazowieckiego Wiesław 
Raboszuk, Skarbnik Wo-
jewództwa Mazowiec-
kiego Marek Miesztalski, 
Dyrektor Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy To-

masz Sieradz, Burmistrz 
Dzielnicy Warszawa 
Mokotów Rafał Miastow-
ski, Dyrektor Krzysztof 
Łaptaszyński, Prezes 
Andrzej Wach, Przewod-
niczący Rady Powiatu 
Grodziskiego Sławomir 
Kamiński, Przewodni-
czący Rady Gminy Jak-
torów Mirosław Byczak 
i radni. 

Homilia księdza bi-
skupa była bardzo wzru-
szająca, poświęcona 
Matce Bożej Niepoka-
lanej. Jego Ekscelencja 
pięknie i wzruszająco 
opowiadał o Matce Bo-
żej, bardzo też podkre-
ślał, że wiele spraw na tej 
ziemi jest po prostu dziw-
nych, niezrozumiałych, 
ale wiara czyni cuda.  
To słowo pojawiało się 
najczęściej. Ksiądz bi-
skup ma dar słowa, 
publikuje pod pseudo-
nimem ks. Tymoteusz. 
Wspomniał też o swojej 
chorobie sprzed kilku 
miesięcy. Przypomnijmy, 
że ksiądz ciężko choro-
wał, przez miesiąc był 
w śpiączce. 8 grudnia był 
jednak w świetnej formie 
i jak sam mówił „wójt dał 
mi termin wyzdrowienia 
na 8 grudnia, no to wy-
zdrowiałem”. Poczucie 
humoru księdzu biskupo-
wi dopisywało jak zwykle. 
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autor tekstu:
JE ks. bp Józef Zawitkowski

melodia wileńska 

1.
Skąd dla nas biednych ta łaska,
że na rozstaju dróg naszych
stanęła Niepokalana,
a nasza Matka Kochana !

2.
Niewiasto w szacie słonecznej 
koroną z gwiazd ozdobiona, 
zdepcz głowę węża - szatana 
Maryjo Niepokalana!

3. 
Mądrością czuwaj w Urzędach, 
Szkołom daj uśmiech dziecięcy 
i zostań tu, Służko Święta, 
Niepokalanie Poczęta!

4. 
Nas, ludzi Międzyborowa 
za ręce w niebo poprowadź, 
o tym, żeś Matką - pamiętaj, 
Niepokalanie Poczęta!

SKĄD DLA NAS BIEDNYCH TA ŁASKA
Pieśń ku uczczeniu Matki Bożej Niepokalanej

powstała na okoliczność poświęcenia ronda i figury Matki Bożej w Międzyborowie

Biskup Zawitkow-
ski ma też umiejętność 
uczynienia z uroczysto-
ści czegoś niepowtarzal-
nego. Jego słowa powo-
dują, że każdy rozumie 
podniosłość chwili i cie-
szy się ze swojej obec-
ności. Nie inaczej było 
i tym razem. Podniośle, 
wzruszająco, ksiądz bi-
skup dziękował, prosił 
i zachęcał do modlitwy.

Po mszy specjalne 
autokary zabrały wszyst-
kich na rondo, gdzie po-
święcono figurę Matki 
Bożej, a także samo ron-
do. Ponownie głos za-
brał ks. bp Zawitkowski 
i wójt Śliwerski. Wszyscy 
naokoło twierdzili, że 
uroczystość jest piękna, 
niejednemu wzruszenie 
wycisnęło łzę. 

No i oczywiście ci któ-
rzy byli na uroczystości, 
pewnie dziwią się, że do 
tej pory nie napisałem 
o czymś, o czym będą 

ludzie pamiętać długo. 
W trakcie mszy i podczas 
uroczystości na rondzie 
po raz pierwszy śpiewana 
była pieśń napisana przez 
JE ks. bp. Józefa Zawit-
kowskiego. Pieśń została 
specjalnie napisana na tą 
okoliczność i jest... o Mię-
dzyborowie i figurze Matki 
Bożej. Obok publikujemy 
jej treść, którą otrzymali 
wszyscy przybyli na ron-
do. Patrzyłem na twarze 
zebranych i widziałem 
w oczach jedno: wdzięcz-
ność. Jedna z mieszka-
nek w zasłyszanej roz-
mowie twierdziła „nasz 
biskup jest w formie”. 
Nasz. 

Figurę Matki Bożej 
Niepokalanej ufundowa-
ła rodzina Śliwerskich.

 

Jerzy Jankowski
Foto Magdalena  

Gorożankin
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8 listopada 2018 roku w auli 
Gimnazjum w Jaktorowie miała 
miejsce niezwykła uroczystość 
poświęcona setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Rozpoczął ją dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
Jacek Zbrzeżny, który przywi-
tał przybyłych gości: Witolda 
Grzybowskiego, wójta Macieja 
Śliwerskiego, Ewę Łuniewską – 
inspektora oświaty, kierownika 
Gminnej Biblioteki w Jaktorowie 
Krystynę Czajkowską i radne 
gminy Jaktorów Hannę Regul-
ską i Iwonę Barańską.

Następnie zgromadzeni 
obejrzeli przedstawienie pt. 
„Głos orła” przygotowane we-
dług scenariusza Adama Sza-
frańca. Fabuła spektaklu zosta-
ła osnuta wokół historii wiejskiej 
rodziny, mocno naznaczonej 
patriotyzmem, która w czasie 
I wojny światowej przeżywa 
wojenną traumę – wymarsz 
ojca i jednego z synów na front. 
W tym wiejskim domu ukrywa 
się poeta, który często odwołuje 
się do literatury i poezji okresu 
zaborów, podtrzymuje i umac-
nia głęboki patriotyzm domow-
ników. Symbolem wolnej Polski 

Dla Niepodległej  
w Jaktorowie

„Polska, mój dom – rodzina
Biało-czerwona kraina
W ogniu cierpienia hartowana
Kochana! Ziemia moja kochana!

Polska, mój kraj – ojczyzna
Zraniona ziemia – cała w bliznach
Usiana mogiłami, krwią przesiąknięta
Dla mnie zawsze święta”

jest Biały Orzeł, którego głos 
słyszalny w duszy Polaków, nie 
pozwala im tracić nadziei na 
wolność. 

Trzyaktowa fabuła zosta-
ła wzbogacona muzyką, któ-
ra budowała nastrój i emocje. 
Poeta przypomina fragmenty 
poezji i prozy okresu zaborów. 
W przedstawieniu pojawia się 
Kot, symbolizujący bierność 
części wsi polskiej, której obo-
jętny był los ojczyzny. Postawę 
chłopów, którzy w tym trudnym 
dla Polaków czasie swoją uwa-
gę skupili jedynie na własnym 
bycie, podkreśla wypowiedzia-
ne przez Kota zdanie: „Mnie 
tam wszystko jedno, byle miska 
była pełna”, na co Poeta odpo-
wiada słowami S. Wyspiańskie-
go z „Wesela”: „Ale tu wieś spo-
kojna. /Niech na całym świecie 
wojna, /Byle polska wieś zacisz-
na, /Byle polska wieś spokoj-
na”. „Kotu wszystko jedno…/  
Nie on jeden naturę ma wred-
ną.” – podsumowuje Poeta.

Przedstawienie kończą sło-
wa piosenki „ Biały orle szybuj/ 
Po błękitnym niebie/ Chroń oj-
czyznę naszą/ Polska wzywa 
ciebie” i taniec z biało-czerwo-
nymi szarfami.

Spektakl w wykonaniu 
uczniów z klasy IIIa i IIIb gim-
nazjum, VIIIb, VIIa i VIIb, IIIa 
i IIIb szkoły podstawowej przy-
gotowały: Grażyna Lonca 
i Małgorzata Sowa. Układy ta-
neczne to efekt pracy Agniesz-
ki Grzegorzewskiej, Danuty 
Ślesińskiej i Jolanty Bartosiak. 
Narrację przedstawienia uzu-
pełniały piosenki w wykonaniu 
chóru szkolnego pracującego 
pod kierunkiem Kariny Borzą-
dek. Scenografia to zasługa 
Danuty Rex – Sadowskiej. 
Stroje do przedstawienia uszy-
ła Elżbieta Wiśniewska. Nad 
nagłośnieniem czuwała Anna 
Zakrzewska.

Po przedstawieniu głos za-
brał gość Witold Grzybowski, 
który udzielił zgromadzonym 
swoistej lekcji historii, opowia-
dając o zmianach, jakie zaszły 
od czasów odzyskania przez 
Polskę niepodległości, jak trud-
na była to droga i dlatego trzeba 
pamiętać, że wolność nie jest 
dana żadnemu narodowi raz na 
zawsze, że wolność należy pie-
lęgnować i dbać o nią.

Tę część spotkania za-
kończyło wspólne śpiewa-
nie. Z Krzysztofem Gwiazdą 
i uczniami z klas III gimnazjum 
stworzyliśmy jeden wielki chór 
dla Niepodległej. Zaśpiewali-
śmy: Pierwszą brygadę, Wojen-
ko, wojenko, Pierwszą Kadrową, 
Rozkwitały pąki, Ułani, ułani.

Po brawurowym wykonaniu 
pieśni patriotycznych, nastąpił 

moment ogłoszenia wyników 
dwóch konkursów historycz-
nych. 

Pierwszy organizowała Bi-
blioteka Gminna w Jaktorowie 
pod kierunkiem Krystyny Czaj-
kowskiej dla młodzieży z tere-
nu Gminy Jaktorów. Laureata-
mi zostali: Paweł Szymański  
i Mateusz Pietraszak z klasy IIIb 
Gimnazjum w Jaktorowie. Do 
wręczania nagród został popro-
szony honorowy gość naszej 
Wieczornicy Witold Grzybowski 
oraz wójt Maciej Śliwerski.

Drugi konkurs, wpisujący się 
w rocznicę obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski, zorga-
nizowany został przez Joan-
nę Sobczyńską. Miał na celu 
poszerzenie wiedzy o naszym 
godle narodowym w aspekcie 
historycznym i wykazaniu się 
przez uczniów zdolnościami 
artystycznymi. Pojawiło się 
ponad 30 prac prezentujących 
wysoki poziom i bardzo cieka-
we techniki wykonania. Jury 
złożone z dyrekcji oraz przed-
stawicieli nauczycieli, biblioteki 
gminnej i Samorządu Uczniow-
skiego, miało trudny wybór. 
Ostatecznie przyznano dwa 
pierwsze miejsca: Martynie No-
wakowskiej z kl. 8a za piękny 
obraz na płótnie z misternymi 
biało-czerwonymi ozdobami 
oraz Kalinie Sierocińskiej i Mal-
winie Bobrowskiej z kl. 3b gim-
nazjum. II miejsce zajęły także 
2 prace: Pawła Szymańskiego 
za rysunek orła na drzewie 
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i bardzo ładna, pracochłonna 
praca Alicji Zgorzalewicz z kl. 
3c. III miejsce przypadło Róży 
Matysiak. Jury przyznało także 
wyróżnienia dla Magdy Skrzyp-
czyńskiej, Gabrysi Rasztawic-
kiej, Oli Kozłowskiej i Damiana 
Kinczewskiego. Wyróżniono 
również prace Antoniny Pie-
trzak, Kaliny Pietrzak i Bartka 
Kołodziejskiego z kl. 4b. Wy-
stawę prac można było obej-
rzeć podczas czwartkowego 
spotkania.

Należy wspomnieć jeszcze 
o kilku innych konkursach zwią-
zanych z 100. rocznicą niepod-
ległości w roli głównej. 8 listopa-
da przed południem uczniowie, 
odpowiadając na apel Joanny 
Sobczyńskiej, w ramach „Słod-
kiej Niepodległej”, poprzynosili 
fantastyczne wypieki i desery. 
Efekt można zobaczyć tylko na 
zdjęciach, gdyż bardzo szybko 
ze stołów zniknęły polskie sma-
kowitości. Ze względu na za-
angażowanie, pomysły i walory 
smakowe, kilkoro uczniów ob-
darowano upominkami. Najwię-
cej pochwał zebrały torty i dese-
ry, z biało – czerwoną dekoracją 
i orłem: Martyny Wojciechow-
skiej, Adriana Vorana i Wiktorii 
Wojciechowskiej. 

Samorząd Uczniowski pod 
kierunkiem Małgorzaty Ro-
manowskiej przygotował hap-
pening. Uczniowie na dużej 
przerwie utworzyli z białych 
i czerwonych kartek dużą, dy-
namiczną flagę.

Obchody 100. rocznicy Nie-
podległości Polski, zaczęły się 
w naszym jaktorowskim Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym już 
przed wakacjami. W klasach 
czwartych szkoły podstawowej 
zorganizowany był edukacyjny 
projekt historyczny pt. „Wybit-
ne postacie Polski”. Uczniowie 
przygotowywali albumy, prezen-
tacje multimedialne lub plansze 
o Józefie Piłsudskim, Karolu 
Wojtyle i Marii Curie-Skłodow-
skiej. Dzieci wykonały bardzo 
ciekawe prace, dobre meryto-
rycznie, niekiedy dodając nawet 
własne ilustracje i akcenty pa-
triotyczne. W czerwcu zorgani-
zowana została wystawa tych 
prac. Nagrodzono też zwycięz-
ców konkursu o tej samej tema-
tyce. Natomiast dla klas drugich 
gimnazjum, przygotowany zo-
stał konkurs pt. „Historia pol-
skich symboli narodowych”. 
Rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród miało miejsce podczas 
zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy obchodów 
100. Rocznicy Niepodległości 
Polski w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Jaktorowie 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia tej 
uroczystości.

Joanna Sobczyńska
Małgorzata Sowa

Grażyna Lonca

Oby Narodziny Pana 
przyniosły wszystkim 

Spokój i Pokój

Wrzos Międzyborów

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i Radosnego Sylwestra życzy

TUR Jaktorów

Spokojnych, Radosnych, Rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku  
dla wszystkich Mieszkańców

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Wydm Międzyborowskich

Samych radosnych chwil, 
rodzinnej atmosfery  

przy świątecznym stole 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2019 Roku  
życzy

Towarzystwo  
Przyjaciół Jaktorowa
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Rozstrzygnięcie  
konkursu

Głównym celem konkursu „Kart-
ka dla Niepodległej” było uczczenie 
Jubileuszu 100-lecia odrodzenia pol-
skiej państwowości oraz promowanie 
wśród dzieci i młodzieży postaw pa-
triotycznych i przywiązania do barw 
narodowych. 

3 grudnia w siedzibie Muzeum 
Ordynariatu Polowego w Warszawie 
Aurelia Michałowska – Mazowiecki 
Kurator Oświaty i Dorota Skrzypek 
– Mazowiecki Wicekurator Oświaty 
wręczyły nagrody laureatom konkur-
su „Kartka dla Niepodległej”. Zwy-
cięzcy zostali wyłonieni z grupy po-
nad 2 tys. uczestników.

Gimnazjum w Międzyborowie 
reprezentowała Hanna Musiał, która 
otrzymała wyróżnienie.

Łukasz Frączek

Nasza jesień Koncert 
i Gwiazda

W niedzielę 11 listopada w kościele 
w Międzyborowie, odbył się koncert Krzysz-
tofa Gwiazdy. Składał się z dwóch części. 
W pierwszej śpiewak wykonał słynne arie 
z opery narodowej „Straszny dwór”, pieśni 
Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. 
Między występami wokalnymi publiczność, 
wysłuchała mazurków Chopina, które bra-
wurowo zagrał na fortepianie znany w Pol-
sce i Europie pianista – Stanisław Deja. Sta-
nisław Deja akompaniował również podczas 
całego koncertu.

W drugiej części koncertu zaprezento-
wał się międzyborowski chór szkolny Fer-
mata, który towarzyszył soliście podczas 
wykonania znanych i lubianych pieśni pa-
triotycznych. Wykonano m.in. „Pierwszą 
brygadę”, „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Pierwszą kadrową”, „Przybyli ułani pod 
okienko”, „Ułani, ułani”. Razem z nami chęt-
nie śpiewała również publiczność. 

Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy 
towarzyszyć tak wspaniałemu wokaliście. 
Cieszymy się, że mogliśmy poprzez wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych uczcić 
rocznicę odzyskania niepodległości, a jed-
nocześnie okazać szacunek tym wszystkim, 
którym zawdzięczamy i niepodległość.

Muzyka zawsze była ważnym elemen-
tem naszej kultury. W okresie niewoli towa-
rzyszyła walce o przetrwanie, łączyła Po-
laków i wzmacniała tożsamość narodową. 
Dzisiaj, zabytki polskiej kultury muzycznej 
i popularne pieśni patriotyczne, wzbogacają 
naszą świadomość historyczną, patriotycz-
ną, a świętowanie 11 listopada jest dosko-
nałą okazją, aby uświadomić, szczególnie 
młodszemu pokoleniu, że wartością nad-
rzędną jest wolność i niepodległa Polska. 

Iwona Maciejewska 

We wtorek 6 listopada przedszkolaki 
z grup: 5B i 5C odwiedziły Dom Pomocy 
Społecznej im. Księdza Jerzego Popiełusz-
ki w Żyrardowie. Udały się tam z przygo-
towanym programem słowno-muzycznym 

„Nasza jesień”. Na koniec przedszkolaki ob-
darowały pensjonariuszy własnoręcznie wy-
konanymi laurkami. Szczęśliwe i radosne 
powróciły do swoich zajęć w przedszkolu.

Poprzez takie działania uczymy na-
szych przedszkolaków szacunku do osób 
starszych. Każdy przecież kiedyś będzie 
osobą starszą.
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W takim tonie Wła-
dysław Bełza przez pół 
wieku uczył młodych 
Polaków, czym jest pa-
triotyzm. Sam nie dożył 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ale wie-
rzył, że czas wolności 
nadejdzie. I nadszedł.

W setną roczni-
cę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości 
uczniowie szkoły w Mię-
dzyborowie pod czujnym 
okiem Łukasza Frączka 
i przy wsparciu Iwony 
Maciejewskiej, Ewy Ró-
żok, Agnieszki Chmie-
leckiej i Małgorzaty 
Drązikowskiej zaprosili 
na kolejną nietypową 
lekcję historii.

Spotkanie z historią 
rozpoczęła projekcja fil-
mu animowanego „Ku 

Mówią Wieki do nas

Niepodległej” autorstwa 
absolwentki Kasi Różok. 

Uczniowie klas IV 
a,c,d przypomnieli do-
skonale znany Kate-
chizm polskiego dziecka 
W. Bełzy. 

Z a p r e z e n t o w a n o 
specjalne wydanie pro-
gramu „Mówią Wieki” 
prowadzonego przez 
Małgorzatę Krupińską 
i Jeremiego Lisickiego. 
Poświęcony był 100 rocz-
nicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości 
i przybliżał najważniejsze 
wydarzenia minionego 
stulecia. Nie zabrakło 
m.in. sylwetek Józefa 
Piłsudskiego, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 
Karola Wojtyły, Lecha 
Wałęsy i wszystkich pre-
zydentów III Rzeczpo-

spolitej. Przypomniano 
polskich laureatów Na-
grody Nobla.

Ujrzeliśmy materia-
ły dotyczące kampanii 
wrześniowej, zbrodni ka-
tyńskiej, powstania Armii 
Krajowej, wybuchu po-
wstania warszawskiego, 
zakończenia wojny, straj-
ków w PRL-u, stanu wo-
jennego… Nie zabrakło 
także wspomnień o Ka-
rolu Wojtyle. W czasie 
programu przypomniane 
zostały też ważne wyda-
rzenia ostatniego ćwier-
ćwiecza. 

W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i ojczyzna! 

dla niej” jeszcze dłu-
go będą rozbrzmiewać 
w naszych uszach.

Ewa Różok

Słowa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego: 
„Sztuką jest umierać dla 
ojczyzny, ale największą 
sztuką jest dobrze żyć 
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Dzień 11 listopada to 
ważna data dla każdego 
Polaka. W tym dniu Pol-
ska odzyskała niepodle-
głość. To święto uroczy-
ście obchodzone jest 
w wielu szkołach. Tak też 
było w Szkole Podstawo-
wej w Jaktorowie. 

W piątek 9 listopa-
da odbyła się uroczysta 
akademia dla klas I–III, 
a 23 listopada dla rodzi-
ców, opiekunów i naj-
bliższych. Uroczystości 
rozpoczęły się odśpie-
waniem czterech zwro-

Godnie uczczono rocznicę

Narodowe święto 
niepodległości to jedno 
z najważniejszych świąt 
państwowych w Polsce. 
W tym roku obchodzone 
szczególnie, ponieważ 
świętujemy 100 – lecie 
Odzyskania Niepodle-
głości. Podczas ape-
lu, Radosne Maluszki 
wraz ze swoimi paniami 
odśpiewały 4 zwrotki 
hymnu Polski. Zwień-
czeniem uroczystości 

Radosne Maluszki

było odsłonięcie godła 
ufundowanego przez 
przewodniczącego Rady 
Rodziców przedszkola 
Sylwestra Michtę. Po-
wagę uroczystości pod-
kreśliły biało-czerwone 
stroje przedszkolaków, 
flagi oraz emblematy. 
Szczególne podzięko-
wania kierujemy na ręce 
p.Karoliny i Sebastiana 
Pilny oraz p.Marty i Syl-
westra Michta, którzy 

przyszli do naszego 
przedszkola w żołnier-
skich strojach. Radosne 
Maluszki dziękują za 
lekcję patriotyzmu oraz 
upominki. Okazuje się, 
że 11 listopada, pomimo 
że to rocznica poważna 
i wielka, jest możliwa do 
uczczenia również przez 
przedszkolaki, czego by-
liśmy świadkami.

Ewa Grzybowska

tek hymnu narodowego. 
Następnie uczniowie 
z klasy 2d zatańczyli po-
loneza w przepięknych 

strojach. Dzieci z klas: 
2a i 2b wystąpiły w pro-
gramie artystycznym, 
który można podzielić na 

dwie części. Z pierwszej 
dowiadujemy się, że nie 
zawsze w naszej Ojczyź-
nie było tak spokojnie 

jak dzisiaj. Co oznacza 
słowo niepodległość i kto 
to jest patriota, mogliśmy 
dowiedzieć się z dalszej 
części przedstawienia. 

Święto Niepodległo-
ści to bardzo radosny 
dzień, toteż część arty-
styczną dzieci zakoń-
czyły radosną piosenką 
o Polsce.

Występy uczniów 
nie tylko uświetniły 100 
Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodle-
głości, ale były dosko-
nałą lekcją historii i pa-
triotyzmu. 

B. Wiśniewska
E. Witkowska

M. Golędzinowska
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Pasowanie  
pierwszaków

Międzyborów

foto- 
reportaż
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Robert Marcinkowski zdobył 
I miejsce za pracę „Montwiłłów-
ka”, a Basia Sitek wyróżnienie 
za portret Stefanii Cygańskiej 
w konkursie wieńczącym tego-
roczną edycję „Malowanego 
lata”. Prace plastyczne zostały 
wykonane podczas warszta-

Robert Marcinkowski i Basia Sitek  
w gronie laureatów 

Malowane lato
tów, które odbyły się w okresie 
wakacji w Bibliotece Publicz-
nej w Jaktorowie w ramach 
projektu prowadzonego przez 
Mazowiecki Instytut Kultury. 
Projekt był realizowany w pięciu 
placówkach kultury na terenie 
województwa mazowieckiego. 

Zgodnie z założeniami każda 
z instytucji biorących udział 
w projekcie wysłała do Mazo-
wieckiego Instytutu Kultury 5 
najlepszych prac uczestników. 
Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Martyna Ścibor – malarka, 
Ryszard Ługowski – artysta, 
profesor ASP, Paulina Czajor – 
artystka, wykładowca rysunku 
i malarstwa, spośród 25 prac 
plastycznych wybrała trzy naj-
lepsze, przyznała także sześć 
wyróżnień. Bardzo się cieszy-

my, że wśród wysoko ocenio-
nych znalazły się prace z Jak-
torowa.

Podsumowanie projektu 
oraz wręczenie nagród odby-
ło się 30 października 2018 r. 
w pałacu w Chrzęsnem (pow. 
wołomiński).

Serdecznie gratulujemy 
laureatom oraz Danucie Rex-
Sadowskiej wysokiego pozio-
mu prac, które powstały pod jej  
kierunkiem.

ZSz-P Jaktorów

2 października 2018 r. już po 
raz trzeci Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Jaktorowie 
pod patronatem Wójta Gminy 
zorganizował Dzień Seniora. 
W spotkaniu uczestniczyło 120 
mieszkańców gminy Jaktorów 
w wieku 60+. Szacownych gości 
zaprosiliśmy do Domu Strażaka 
w Międzyborowie. 

Zostali powitani przez Mał-
gorzatę Młynarczyk – kierow-
nika ośrodka pomocy, wójta 
Macieja Śliwerskiego oraz jego 
zastępcę Zbigniewa Guzew-
skiego. Na początek w progra-
mie spotkania uwzględniono 
wspólne słuchanie i śpiewanie 

Dzień Seniora w Jaktorowie
pieśni patriotycznych, party-
zanckich i biesiadnych. Po mi-
łym początku nastąpiła zaba-
wa taneczna. Energii i pogody 
ducha naszym Seniorom nigdy 
nie brakowało, można śmiało 
powiedzieć, że swoim entuzja-
zmem mogliby obdzielić kilka 
pokoleń. Bawili się świetnie 
przy wspaniałej muzyce wyko-
nywanej przez artystę estra-
dowego i animatora Włodka 
Sadowskiego i jego zespół. 
Podczas kilkugodzinnego spo-
tkania goście korzystali ze słod-
kiego poczęstunku i napojów. 
Mogli spotkać się w swoim gro-
nie, odnowić znajomości, po-

rozmawiać o swoich radościach 
i smutkach, ale przede wszyst-
kim wyjść z domu i zrelakso-
wać się. Przy okazji tak miłego 
spotkania pracownicy ośrodka 
zaprezentowali założenia nowo 
powstałego programu Akty-
wizacji i Integracji Seniorów 
Gminy Jaktorów. Seniorzy mieli 
możliwość otrzymania Pudełka 
Życia, o którym wspominaliśmy 
już na łamach Wieści. Mieli rów-
nież okazję posłuchać o Klubie 
Samopomocy i utworzeniu Gru-
py Seniorów, o przewidywa-
nych spotkaniach z prawnikiem 
i policją w celu poprawy bezpie-
czeństwa w tej grupie wiekowej.

Cieszy nas, że spotkania 
i działania na rzecz Seniorów 
gminy Jaktorów są tak pozy-

tywnie odbierane przez to śro-
dowisko. Liczymy na dalszą 
konstruktywną współpracę. 

GOPS w Jaktorowie
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Bezpieczeństwo i ochrona prawna  
seniorów w gminie Jaktorów

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaktorowie 23 
października w Międzyborowie 
oraz 25 października w Jaktoro-
wie zorganizował dwa spotkania 
z prawnikiem oraz dzielnicowym 
z policji. Dotyczyło spadków, da-
rowizn, testamentów oraz bez-
pieczeństwa osób starszych, 
skierowane do Seniorów 60+ 
z Gminy Jaktorów. 

Inicjatywa ta była odpo-
wiedzią na głębokie zaintere-
sowanie mieszkańców gminy 
w/w tematyką. W swojej pracy 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej regularnie spotyka się 
z ofiarami źle skonstruowanego 
aktu notarialnego, albo zwyczaj-
nie jego braku. Osoby starsze 
w wyniku swej dobroduszności, 
braku wiedzy prawniczej czy 
pospieszania ze strony dzieci/
wnuków, zapisują całe swoje 
majątki rodzinie czy „przyja-
ciołom rodziny”, nie zważając 
na własne zabezpieczenie fi-
nansowe. Prawnik – Daniela 
Tomczak, w przejrzysty sposób 
przedstawiła główne założenia 
związane z dobrze sporządzo-
nym aktem darowizny i testa-

gorzata Tuzińska, jako przed-
stawicielki Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, przekazały 
informacje na temat możliwości 
uzyskania darmowej pomocy 
prawnej na terenie powiatu gro-
dziskiego. 

Uczestnicy spotkań bardzo 
żywo zareagowali na poruszo-
ną tematykę, podając przykła-
dy oszukanych przyjaciół czy 
członków rodziny, co tylko po-
twierdza, że należy edukować 
społeczeństwo w tej dziedzinie. 

GOPS w Jaktorowie

mentu oraz ustawowe zasady 
dziedziczenia. 

Uczestnicy spotkania mieli 
również okazję zadawać pyta-
nia, które do tej pory ich nur-
towały. Następnie dzielnicowi 
z Komisariatu Policji w Jaktoro-
wie – Przemysław Sawicki oraz 
Sławomir Klucznik, odtworzyli 
film dotyczący metody oszu-
stwa na tzw „wnuczka”, mówili 
o regułach ograniczonego za-
ufania i przestrzegali przed na-
ciągaczami. 

Pracownicy socjalni – Iwon-
na Wieczorkiewicz oraz Mał-

10 listopada w hali spor-
towej w Jaktorowie odbyło się 
Wielkie Święto Sportowe z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Ten rok 
jest wyjatkowo obfity w tego 
typu imprezy. 

Nasza szkoła zorganizowała 
imprezę rekreacyjno-sportową 
dla klas I-IV „Sprawni dla Nie-
podległej”.

Sport dla Niepodległej

W imprezie jubileuszowej 
uczestniczyło 100 uczestników 
(dziewcząt i chłopców), co było 
podkreśleniem powodu zorgani-
zowania zawodów.

W organizacji pomagali ro-
dzice i dzieci z klas starszych. 
Impreza składała się z dwóch 
części. 

W pierwszej części odbyła 
się rywalizacja sportowa drużyn 

z poszczególnych klas, w dru-
giej części Firma Art Animator 
zorganizowała wspaniałe kon-
kursy, tańce, pokazy i ćwiczenia 
sportowe. Na koniec imprezy 
uczestnicy otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy z okazji 100-le-
cia odzyskania Niepodległości, 
przygotowane oczywiście przez 
szkołę. 

Stanisław Kuberski

Szczypiorniak, to w Polsce 
potoczna nazwa piłki ręcznej, 
dyscypliny sportu uznanej za 
jedną z najtwardszych i bardzo 
efektownych gier zespołowych.  
Szczypiorniak swoją potoczną 
nazwę zawdzięcza miejsco-
wości Szczypiorno, obecnie 
południowo-zachodnia dzielnica 
Kalisza. To właśnie w Szczypior-
nie znajdował się obóz dla inter-
nowanych żołnierzy Legionów 
Polskich, gdzie w 1917 roku 
rozegrano jeden z pierwszych 
meczów piłki ręcznej w Polsce. 
W latach wcześniejszych dyscy-
plina ta była popularna w Niem-
czech, Danii i Norwegii. W tych 
krajach formowała się współ-
czesna piłka ręczna i znane 
były jej dwie odmiany. Odmiana 
niemiecka zakładała grę 11 
zawodników w każdej drużynie, 
w wersji duńskiej po parkiecie 
biegało po 7 graczy. W obecnej 
formie w piłkę ręczną gra się 
tylko w tej drugiej odmianie.
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Jesienny Turniej 
Korfballu 

20 października 2018 roku 
w naszej hali sportowej gościli-
śmy zaprzyjaźnione kluby kor-
fballu, gdy odbył się Jesienny 
Turniej Korfballu zorganizowa-
ny przez LUKS „Olimpic” Słu-
pia. My organizowaliśmy część 
sportową – rozgrywki korfballo-
we w kategorii młodzik – Quar-
to-korfball rocznik 2006 i młodsi 
i żaczek rocznik 2008 i młodsi – 
Mono korfballu. Udział w zawo-
dach wzięły: UKS Cirkus Kon-
stancin, UKS Wesoła Szkoła, 
UKS Maratończyk Koło, LUKS 
Olimic Słupia i ZSP Między-
borów. Dla wszystkich było to 
spotkanie bardzo udane, nie ma 
co ukrywać, że brać korfballowa 
lubi spotykać się na różnego 
typu zawodach, tym bardziej, że 
w tym roku nie byliśmy na obo-
zie korfballowym.

Od głównych realizatorów 
projektu każdy zawodnik otrzy-
mał podkoszulkę i medal. Był 
obiad, owoce, soki dużo prze-
pysznych ciast, które piekli ro-
dzice korfballistów ze Słupi i po-
nad 120 uczestników turnieju 
nie dało rady ich zjeść. W rywa-
lizacji sportowej przestrzegane 
są zasady i przepisy gry. Prze-
pisy gry różnią się od trochę 
brutalnej gry w piłkę ręczną i ko-
szykową, przede wszystkim pro-
mowane są postawy fair play. 
Zawody są sędziowane przez 
licencjonowanych sędziów 

Korfball to ciekawy sport

z Polskiego Związku Korfballu. 
Gościliśmy instruktorów drużyn, 
rodziców, którzy przyjeżdżają do 
nas bardzo chętnie, podziwiając 
naszą bazę sportową, szkołę, 
organizację i oprawę zawodów 
oraz przyjazną atmosferę, którą 
tworzymy wspólnie, także z pa-
niami z obsługi hali sportowej. 
(Zdjęcia na stronie „Dla każde-
go coś dobrego”).

Korfball, to nazwa gry trochę 
zagadkowa dla niektórych, bo 
nie jest to tak znana dyscyplina 

jak siatkówka czy piłka nożna. 
A jest w naszej szkole w Mię-
dzyborowie od roku 2005.

Pierwszy raz pojechałam 
z moją klasą na towarzyski tur-
niej korfballu do szkoły w Słupii 
z ciekawości co to za gra i jak 
się w nią gra oraz czy będzie 
się cieszyć zainteresowaniem 
wśród uczniów naszej szkoły. 
Okazało się, że tak.

Na pierwszy obóz korfbal-
lowy pojechaliśmy do Kortowa. 
Lokalizacja w miasteczku stu-

denckim Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. Tam razem 
z moimi pierwszymi zawodni-
kami – rocznik 1990 i młodsi 
– uczyliśmy się tej nowej gry 
w bardzo przyjaznej dla nowi-
cjuszy atmosferze, gdzie in-
struktorzy i zawodnicy z innych 
klubów pomagali nam poznać 
tajniki korfballu.

 
Kilka faktów  
z historii naszego 
szkolnego korfballu

Nasza szkoła ZSP Między-
borów od roku 2005 startowała 
w rozgrywkach ligowych w kate-
gorii junior starszy-gimnazjum. 
Trenowaliśmy na pożyczonym 
sprzęcie przywiezionym dzięki 
uprzejmości rodzica i rzucali-
śmy do kosza piłkami nożnymi. 
Potem pożyczonymi piłkami od 
innych klubów korfballowych. 
Warunki do trenowania były 
niestety niewystarczające, zbyt 
mała sala gimnastyczna na grę 
dwustrefową. Przede wszyst-
kim ćwiczyliśmy technikę i grę. 
Najwięcej uczyliśmy się na 
obozach korfballowych i tam 
zajmowaliśmy lepsze miejsca 
niż w rozgrywkach ligowych. Na 
obozach nasza szkoła była zna-
na także z najlepszych progra-
mów artystycznych prezentują-
cych naszą grupę na ogniskach 
obozowych.

Od roku szkolnego 2013–
2014 startowaliśmy w Pucha-
rze Polski w korfballu dwustre-
fowym w kategorii młodzik. Od 
tego roku szkolnego gramy 
w Quarto – korfball w kategorii 
młodzik, rocznik 2006 i młodsi.

Wyjeżdżamy także na co-
roczny MIKOŁAJKOWY OGÓL-
NOPOLSKI TURNIEJ KOR-
FBALLU organizowany przez 
UKS Wesoła Szkoła z Warsza-
wy Wesoła.

 
Anna Dziwisz
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Klub sportowy Wrzos Mię-
dzyborów już dziesiąty raz 
przygotowywał się do sezonu 
siatkarskiego w nadmorskiej 
miejscowości Łazy koło Mielna. 
Baza ośrodka rekreacyjno-wy-
poczynkowego „Posejdon” jest 
na tyle rozbudowana, że siat-
karkom i siatkarzom z Między-
borowa nie potrzeba niczego 
innego. Basen, boisko do piłki 
plażowej, boisko do piłki nożnej, 
boiska do piłki siatkowej na na-
turalnej i sztucznej nawierzchni 
i wiele innych. Do całej infra-
struktury dochodzi rewelacyjne 
jedzenia oraz bliskość morza. 
Wszystkie te aspekty powodu-
ją, że kolejny już raz silna grupa 
podzielona na dwa obozy (mini 
siatkówki i „dużej” siatkówki) 
przygotowywała się do zma-
gań w nadchodzącym sezonie. 
W tym roku do Łaz wyjechało 
ponad 80 zawodniczek i zawod-
ników, którzy trenowali pod czuj-
nym okiem trenerów: Janusza 
Kalińskiego, Kamila Jaszczaka, 
Tomasza Malewskiego raz Łu-
kasza Śliwerskiego. W opiece 
wychowawczej oraz ratowni-

Łazy koło Mielna – nasza baza 
czej pomagali Kinga Sobiech, 
Katarzyna Malewska, Adrianna 
Adamiak Kwietniewska oraz 
Paweł Kwietniewski. Obozy 
minęły w bardzo miłej atmosfe-
rze, w której trenerzy wyciskali 
ze swoich podopiecznych siód-
me poty. Teraz już tylko trzeba 
czekać na owoce ciężkiej pra-
cy w nadchodzącym sezonie 
2018/2019. 

Czas szybko leci i zanim 
się zorientowaliśmy minęło już 
dziesięć lat, od kiedy pierwszy 
raz zawitaliśmy do Łaz. Przez 
ten czas byliśmy świadkami roz-
budowy obiektów oraz remon-
tów już istniejących. Specjalnie 
dla naszej grupy zapalonych 
siatkarek i siatkarzy z Między-
borowa, właściciele ośrodka 
zainwestowali w profesjonalne 
boisko do piłki plażowej. W ko-
lejnych latach powstały boisko 
typu orlik ze sztucznym oświe-
tleniem oraz basen. Ośrodek 
Posejdon rok w rok zaskakuje 
nas dodatkowymi salami do 
tańca, salą kinową i dyskote-
kową. Sama miejscowość Łazy 
również w okresie dziesięciu lat 

zmieniła się nie do poznania. 
Z małej miejscowości koło Miel-
na stała się prężnie działającym 
kurortem dla grup młodzieżo-
wych oraz seniorów. 

Przez te dziesięć lat zor-
ganizowaliśmy w Łazach 18 
turnusów „Kolonii z siatkówką”, 
podczas których w sumie treno-
wało prawie tysiąc zawodników. 
Rekordziści do Łaz przyjeżdżali 
po 6, 7 razy. Podczas tych lat 
współpracowali z klubem: Mo-
nika Jackowicz, Janusz Kaliń-
ski, Bożena Kalińska, Tomasz 
Wolniewicz, Dorota Ucieszyń-

ska, Stanisława Przepałkow-
ska, Ewa Piekarska, Kamil 
Jaszczak, Tomasz Malewski, 
Katarzyna Malewska, Kinga So-
biech, Mieczysława Kalińska, 
Marcin Kołodziejski, Marcin 
Jackowicz, Jacek Olenderek, 
Adrianna Adamiak-Kwietniew-
ska oraz Paweł Kwietniewski. 

Wszystkim, którzy poma-
gali w organizacji oraz tworzyli 
niezapomniany klimat obozów 
sportowych w Łazach z tego 
miejsca chciałbym bardzo gorą-
co podziękować. Mam nadzieję, 
że starczy nam sił i wytrwałości 
do pisania kolejnych kart historii 
wyjazdów sportowych grup siat-
karskich z Międzyborowa. 

Łukasz Śliwerski 

Sezon ruszył

Sezon 2018/19 w rozgrywkach siatkar-
skich ruszył pełną parą. Jednak zanim za-
wodniczki i zawodnicy wyjdą na siatkarskie 
parkiety, szkolenie przedsezonowe prze-

Wydziału Sędziowskiego dwie kadencje 
temu, obecnie członek Zarządu Mazowiec-
ko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej, 
od początku kariery związany z klubem 
sportowym Wrzos Międzyborów. Najwięk-
sze osiągniecia to dwukrotnie VII miejsce 
w Mistrzostwach Polski w mini piłce siatko-
wej w rozgrywkach szkolnych, wielokrotny 
medalista Mistrzostw Mazowsza w mini 
piłce siatkowej w rozgrywkach szkolnych 
i klubowych. Brązowy medalista Mistrzostw 
Mazowsza w piłce siatkowej w rozgrywkach 
szkolnych. Trzykrotnie współorganizator 
największej imprez w województwie tj. Mi-
strzostw Mazowsza w mini piłce siatkowej 
Kinder+Sport. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów.

JJ

chodzą ich trenerzy. W tym roku takie szko-
lenie odbyło się w sali konferencyjnej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji dzielnicy Śródmieście 
w Warszawie. Podczas szkolenia Prezes 
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki 
Siatkowej Witold Roman wręczył medale 
dla najbardziej zasłużonych w propagowa-
niu siatkówki na Mazowszu. W obecności 
prawie stu pięćdziesięciu trenerów z całego 
Mazowsza medale otrzymali szkoleniowcy 
z naszego międzyborowskiego klubu: Ja-
nusz Kaliński i Łukasz Śliwerski. 

Janusz Kaliński to trener drugiej klasy 
piłki siatkowej, sędzia pierwszej klasy pił-
ki siatkowej, wieloletni szkoleniowiec ekip 
z Żyrardowa pracujący z sukcesami w klu-
bie Wrzos Międzyborów od czternastu lat. 

Łukasz Śliwerski to trener drugiej klasy 
piłki siatkowej, sędzia pierwszej klasy piłki 
siatkowej, członek komisji organizacyjnej 
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Nasza drużyna ORLIKÓW 
zakończyła zmagania ligo-

we w ramach rozgrywek Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej.

Po bardzo dobrej grze 
mali piłkarze uplasowali się na  
1 miejscu w ligowej tabeli wy-
przedzając takie zespoły jak: 
KS Mszczonowianka, KS Za-
borowinka, AP Żyrardów, UKS 
Sporting Grodzisk Mazowiecki 
i LKS Błękitni Korytów.

W całych rozgrywkach 
chłopcy odnieśli osiem zwy-
cięstw, jeden remis i jeden raz 
schodzili pokonani, strzelając 
53 bramki, a tracąc 23.

Tym sposobem podopieczni 
trenera Łukasza Szeligi wywal-
czyli awans do III ligi.

Bardzo nas cieszy, że pra-
ca wykonywana na treningach 
przynosi efekty i zawodnicy cały 
czas się rozwijają.

Gratulacje dla całej drużyny, 
rodziców i trenera! 

Awans jest nasz, awans do nas należy, nie damy nikomu, nikomu 
nie damy, bo awans do nas należy!!!

Awans TURA Jaktorów

Tabela z punktacją dla danej rozgrywki (Drużyna Młodzików)
L.p. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 LKS Tur Jaktorów 7 21 7 0 0 53:8
2 KS Milan Milanówek 8 14 4 2 2 17:11
3 PKS MUSTANGI 7 10 3 1 3 24:16
4 FC Guzovia 8 6 2 0 6 14:45
5 KS Orzeł Kampinos 8 4 1 1 6 13:41

Tabela z punktacją dla danej rozgrywki (Drużyna Orlików) 
L.p. DRUŻYNA MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI
1 LKS Tur Jaktorów 10 25 8 1 1 53:23
2 KS Mszczonowianka 10 24 8 0 2 66:44
3 KS Zaborowianka 10 14 4 2 4 42:36
4 AP ŻYRARDÓW III 10 14 4 2 4 56:40
5 UKS SPORTING 10 6 2 0 8 30:74
6 LKS Błękitni Korytów 10 4 1 1 8 30:60

Na sportowy sukces 
zapracowali:

Mikołaj Szlaga, Mateusz 
Szlaga, Mikołaj Jaroszewski, 
Filip Dmowski, Jasio Malec, 
Mateusz Siarnowski, Dawid 
Gałązka, Adam Mocydlarz, Ma-
teusz Kościelny, Michał Szmaj-
kowski, Maciek Szadkowski, 
Jakub Ruszkowski, Szymon 
Jarkiewicz, Julek Świerżewski, 
Bartosz Józwik, Piotr Kopczew-
ski, Michał Cynowski, Ksawery 
Sawicki.

Niezmiernie miło jest nam 
poinformować, że drużyna 
MŁODZIKÓW TUR JAKTO-
RÓW, prowadzona przez tre-
nerów Adama Suchockiego 
oraz Bartłomieja Wardę również 
wywalczyła awans, wygrywając 

wszystkie mecze w sezonie. Za-
wodnicy z roczników 2007/2008 
zdobyli w ośmiu meczach kom-
plet 24 punktów, strzelili 58 
bramek, a stracili tylko 10. Taki 
sukces jest możliwy tylko dzięki 
ciężkiej pracy i zaangażowaniu 
na treningach więc WIELKIE 
SŁOWA UZNANIA. W pokona-
nym polu pozostawiliśmy dru-
żyny: Milanu Milanówek, PKS 
Mustangi, FC Guzovia Guzów, 
Orzeł Kampinos. Wielkie GRA-
TULACJE dla wszystkich za-
wodników i trenerów.

Skład zespołu:
Paweł Bajko, Filip Kolos, 

Cholewiński Antoni, Palczewski 
Radosław, Piotr Dobosiewicz, 
Jakub Kałuża, Jakub Kielbik, 
Jakubowski Patryk.

Kacper Szymczyk, Jan 
Krzemiński, Kajetan Wojcie-
chowski, Adam Jadczak, Hubert 
Pelikanowski, Kacper Penda, 
Jakub Najsarek.

Wiktor Łukaszewski, Ignacy 
Świerżewski, Damian Zagrajek, 
Adam Koziatek, Jan Ochnio, 
Szymon Kapuściński, Bartosz 
Antosik, Jan Boguś.

Mateusz Wasiak, Adrian 
Dubielewski, Dawid Sosnowski, 
Bartosz Pika, Rafał Niżyński, 
Wojciech Suski, Mikołaj Pulik, 
Dominik Dąbrowski.

Łukasz Szeliga
Bartłomiej Warda


