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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów,
To już czwarte wydanie naszej gazety
– kwartalnika w nowej szacie graficznej.
Mam nadzieję, że spełniliśmy Państwa
oczekiwania co do formy tej publikacji i zawartych
w niej informacji.
Cieszę się, że mamy taką możliwość, aby dotrzeć do Państwa
z różnorodnymi tematami, dotyczącymi naszych spraw bieżących,
planów i zamierzeń inwestycyjnych oraz społecznych, które służą
nam jako mieszkańcom i rozwojowi naszej małej Ojczyzny.
Zachęcam, aby rubrykę „Pytania do...” wykorzystać również
do korespondencji ze mną.
Pozdrawiam,
Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański

s. 3

Redakcja:
Daria Lisiecka – redaktor naczelny
Justyna Miłaczewska – zastępca redaktora naczelnego
Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
tel. +48 25 757 93 28
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
gazeta.jakubow@wp.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowych, pogodnych Świąt, dużo ciepła rodzinnego,
a w Nowym 2016 roku spełnienia wszelkich marzeń i planów.
Wójt Gminy Jakubów,
pracownicy oraz Rada Gminy Jakubów

Wydawca:
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
www.jakubow.pl
Opracowanie graficzne i skład:
Fotopia • fotografia • wydawnictwo
Przemysław Piątkowski
tel. +48 607 221 522
mail: info@fotopia.com.pl
Nakład:
1000 egz.

na

WIGILIĘ GMINNĄ

w niedzielę 20 grudnia o godz. 1400
przed Urzędem Gminy Jakubów

PL ISSN 2449-5212
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany
treści, artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki

i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej
zgody Wydawcy – zabronione.
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GMINA – OBRONA

ĆWICZENIA OBRONNE

MIĘDZY 24 A 25 WRZEŚNIA ODBYŁY SIĘ POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE
PK. „MISTÓW 2015”. PODZIELONO JE NA DWA ETAPY: PRZEKAZYWANIE ZADAŃ OPERACYJNYCH I PRZEPROWADZENIE AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE GMINY ORAZ AKCJE
RATUNKOWE WYWOŁANE M.IN. PRZEZ ATAK TERRORYSTYCZNY.
Oprac.: Justyna Kowalczyk

P

ratownictwa medycznego EMERMED
Doroty Pisarczyk, a także jednostki OSP
z Jakubowa, Mistowa, Łazisk, Wiśniewa
oraz Jędrzejowa Nowego.
Organizatorzy składają podziękowanie
wszystkim uczestnikom ćwiczeń za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu
powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu.

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski, z archiwum UG Jakubów

ierwszy etap sprawdzał skuteczność
komunikacji między Stałym Dyżurem Starosty Mińskiego a Stałym Dyżurem Wójta Gminy Jakubów. Drugi to już
czynna akcja ratunkowa. Zgodnie z jej scenariuszem do urzędu gminy wdarli się zamachowcy, którzy powzięli zakładników.
Kilka osób zostało rannych. W budynku
doszło także do wysadzenia butli z gazem,
co spowodowało pożar. Policja i żandarmeria ruszyły za terrorystami w pościg.
Później akcja skupiła się na Mistowie.
Tam nieopodal szkoły podstawowej doszło
do wypadku cysterny z olejem opałowym,
który wyciekł i wzniecił pożar. Dzieci oraz
pracowników szkoły trzeba było ewakuować. Natomiast w samym centrum miejscowości zderzyły się dwa samochody osobowe. Zdarzenie wymagało interwencji
policji, straży i zespołu ratunkowego.
W ćwiczeniach udział wziął m.in. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z Mińska Mazowieckiego, mińscy policjanci i strażacy, policjanci z Dobrego,
żandarmeria wojskowa z Mińska, zespół
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GMINA – URZĄD

PRACE RADY GMINY
POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW
16 LISTOPADA 2015 R.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2015-2020,
• zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie
gminy Jakubów na 2016 rok,
• ustalenia opłaty za wodę dostarczaną
z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym,
• obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na gminy Jakubów na
2016 rok,
• wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia poboru
tej opłaty w drodze inkasa,
• określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2016 rok,
• zwolnień podatku od nieruchomości na
2016 rok,
• określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych,
• określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień
z tego podatku.
2. Informacja o wprowadzonych dotacjach
celowych w okresie między sesjami.
3. Informacja Wójta o pracach w okresie
między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady
o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawy różne:
• rozpatrzenie pism do Rady Gminy,
• wysłuchanie sprawozdań dotyczących
zajęć dodatkowych na hali sportowej.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany Statutu Gminy Jakubów w zakresie
treści porządku obrad sesji Rady Gminy Jakubów.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2015-2020,
• zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
• powołania ławników na kadencję 20162019,
• wyrażenia zgody na wynajem lokalu
mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
na czas nieoznaczony,
• przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów,
• metody ustalenia oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Jakubów,
• ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jakubów
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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składanej przez właściciela nieruchomości,
• wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubów,
• określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 549 i 552, położonej w Górach o powierzchni 2,32 ha.
3. Informacja o stanie oświaty w gminie Jakubów za rok szkolny 2014/2015.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach
celowych w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta o pracach w okresie
między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady
o pracach w okresie między sesjami.

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
26 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

GMINA – URZĄD

BUDŻET 2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK
Oprac.: Jolanta Wąsowska

Ustala się dochody ogółem w kwocie
15 357 160 zł w tym:
• dochody bieżące – 14 967 160 zł;
• dochody majątkowe – 390 000 zł.
W ramach dochodów majątkowych założono:
• wpłaty mieszkańców Mistowa i Leontyny na budowę przyłączy kanalizacyjnych
– 60 000 zł;
• wpływ ze sprzedaży działki w Łaziskach
– 50 000 zł;
• wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Wiśniewie
– 30 000 zł;
• dotację na budowę hali sportowej w Mistowie – 100 000 zł;
• dotację z WFOŚiGW na wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska – 150 000 zł.
W dochodach bieżących założono:
• subwencję oświatową – 4 544 350 zł;
• subwencję ogólną – 2 919 050 zł;
• dotacje na zadania zlecone – 1 495 503 zł;
• dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 425 740 zł;
• podatki i opłaty lokalne – 2 483 724 zł;
• udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych – 2 274 333 zł.

– 300 000 zł, w tym 100 000 zł z dotacji;
• rekultywacja i zamknięcie gminnego wysypiska śmieci – 300 000 zł (finansowanie:
dotacja i pożyczka z WFOŚiGW);
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Anielinek, Jakubów – 145 000 zł;
• budowa przepompowni na sieci wodociągowej w Moczydłach – 126 000 zł;
• zakup samochodu do przewozu dzieci
niepełnosprawnych – 120 000 zł;
• dobudowy punktów oświetlenia ulicznego – 82 200 zł;
• wykonanie powierzchni bitumicznej na
drodze w Antoninie – 57 895 zł;
• przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wola Polska-Wiśniew (28 000 zł) i Tymoteuszew-Rządza
(3 000 zł).

Plan wydatków wyniesie 15 847 160 zł
w tym:
• wydatki bieżące – 14 045 791 zł;
• wydatki majątkowe – 1 801 369 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2016 r.
wyniosą 287 761,68 zł i zostaną przeznaczone głównie na:
• remonty dróg – 148 731 zł;
• projekty techniczne chodników – 30 524 zł;
• urządzenie placów zabaw dla dzieci
– 36 659 zł;
• dobudowy punktów oświetlenia ulicznego – 22 200 zł;
• remonty kapliczek – 14 708 zł;
• wykonanie pogłębienia stawu, remontu
budynków świetlicy wiejskiej i korytarza
w szkole – 27 208 zł.

W ramach głównych wydatków majątkowych założono:
• budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Mistów i Leontyna
– 500 000 zł, w tym 340 000 zł (pożyczka
z WFOŚiGW);
• rozpoczęcie budowy hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Mistowie

W planie budżetu na 2016 rok zakłada się:
a) zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW na:
• budowę sieci kanalizacyjnej w Mistowie
i Leontynie – 340 000 zł,
• wykonanie zamknięcia wysypiska śmieci
– 150 000 zł;
b) zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – 679 000 zł.

INFORMACJA
Konkurs edukacyjny
„MŁODZI EKOSTRAŻNICY
W GMINIE JAKUBÓW”

dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 11.925,00 zł

INFORMACJA
Szkolenie liderów
„Gospodarka odpadami
i ochrona środowiska
w gminach”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 6.550,00 zł
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PODATKI I OPŁATY W 2016

W GMINIE JAKUBÓW STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 ROK POZOSTAJĄ NIEZMIENNIE OD 2012 ROKU
ZGODNIE Z PONIŻSZYMI TABELAMI.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
I. Od powierzchni gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków.

0,83 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

4,58 zł

c) • od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych.

0,40 zł

• od 1 m2 powierzchni gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego.

0,47 zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3,00 zł

II. Od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.

0,20 zł

b) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

21,00 zł

c) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

10,68 zł

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

4,65 zł
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e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków w tym:
1. Budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych.

7,68 zł

2. Budynków gospodarczych nie związanych z działalnością rolniczą i leśną.

6,40 zł

3. Od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

7,68 zł

3. Od budowli (wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

STAWKI DZIENNEJ OPŁATY TARGOWEJ

STAWKA PODATKU LEŚNEGO

Od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach na terenie gminy w wysokości:
a) na powierzchni do 2 m2 – 31,00 zł dziennie,
b) na powierzchni powyżej 2 m2 do 5 m2 – 52,00 zł dziennie,
c) na powierzchni powyżej 5 m2 – 103,00 zł dziennie.

42,189 zł z 1 ha fizycznego.

STAWKA PODATKU ROLNEGO
112,50 zł – od 1 ha przeliczeniowego
225,00 zł – od 1 ha fizycznego
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OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Opłata za 1 m3 wody czerpanej z komunalnych urządzeń Wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym wynosi
2 zł brutto.
Opłata stała za konserwację sieci wodociągowej dla gospodarstw domowych i pozostałych jednostek wynosi 2 zł brutto miesięcznie.
Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 3,51 brutto.

GMINA – URZĄD
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
750,00 zł
b) pow.5,5 t do 9 t włącznie
800,00 zł
c) pow. 9 t i poniżej 12 t
1 200,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 t:
d) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

Liczba
osi

Dopuszczalna masa
całkowita

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku w zł)

2 osie

od 12 t do poniżej 13 t
od 13 t do poniżej 14 t
od 14 t do poniżej 15 t
od 15 t

1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 500,00

3 osie

od 12 t do poniżej 17 t
od 17 t do poniżej 19 t
od 19 t do poniżej 21 t
od 21 t do poniżej 23 t
od 23 t do poniżej 25 t
od 25 t

1 200,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00

1 350,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00

od 12 t do poniżej 25 t
od 25 t do poniżej 27 t
od 27 t do poniżej 29 t
od 29 t do poniżej 31 t
od 31 t

1 200,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00

1 350,00
1 950,00
1 950,00
2 700,00
2 700,00

4 osie
i więcej

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 t do poniżej 12 t
650,00 zł
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
b) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba
osi

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne)
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku w zł)

1 oś

od 12 t do poniżej 18 t
od 18 t do poniżej 25 t
od 25 t

800,00
800,00
1 400,00

850,00
850,00
1 550,00

2 osie

od 12 t do poniżej 28 t
od 28 t do poniżej 33 t
od 33 t do poniżej 38 t
od 38 t

800,00
1 200,00
1 400,00
1 400,00

850,00
1 250,00
1 550,00
1 950,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 38 t
od 38 t

1 200,00
1 400,00

1 250,00
1 550,00

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 12 t
1 650,00 zł		

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
			
a) mniejszej niż 22 miejsca
1 450,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1 950,00 zł

INFORMACJA

INFORMACJA

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami i przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowości
Mistów i Leontyna, gmina Jakubów”
– dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 335 000,00 zł

„Usuwanie i utylizacja azbestu
z terenu gminy Jakubów”
– dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie
dotacji, w kwocie 16.529,00 zł
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INWESTYCJE

GMINNE INWESTYCJE

Oprac.: Marzena Rek

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W SZCZYTNIKU

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W JĘDRZEJOWIE NOWYM

W

O

d sierpnia 2015 roku do listopada 2015 roku trwały prace związane z realizacją kolejnego etapu budowy
przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Nowy. Wykonawca – firma
PHU HYDROMIX ze Starej Huty wykonała ogółem ok. 1 320 mb przyłączy kanalizacyjnych, tj. 29 szt. przyłączy. Wybudowano
także 4 przepompownie ścieków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 280 676,84 zł,
w tym udział mieszkańców – 3 000 zł za
jedno przyłącze kanalizacyjne. Ponadto
w ramach inwestycji trwają prace, polegające na wykonaniu dodatkowych 7 przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowej
przepompowni ścieków za łączną kwotę
ok. 100 000 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY W MISTOWIE

16

października 2015 roku odbyła
się uroczystość otwarcia oczyszczalni ścieków w Leontynie oraz zakończenie I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Mistowie
i Leontynie.
Miesiąc później zakończono II etap
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mi-
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stowie na odcinku części ul. Szkolnej i ul.
Ogrodowej. Firma URTECH Sp. z o.o. z Jabłonnej w ramach tej inwestycji wykonała
1 339,85 mb sieci grawitacyjnej i tłocznej
kanalizacji sanitarnej, 500,85 mb przyłączy
kanalizacyjnych (26 przyłączy) oraz wybudowała przepompownię ścieków z armaturą i sterowaniem. Koszt powyższej inwestycji wyniósł łącznie 468 450,85 zł brutto.
Zgodnie z umową z 6 listopada 2015 roku
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie powyższego zadania uzyskano
pożyczkę (w części umarzalną) w kwocie
335 000 zł.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy współpracowali przy realizacji powyższych inwestycji, sprawiając, że mogły
one przebiegać sprawnie i terminowo. Ponadto planujemy dalszą rozbudowę sieci
kanalizacyjnej i podłączenia kolejnych budynków w miejscowości Jędrzejów Nowy
i Jędrzejów Stary oraz Mistowie i Leontynie. W miarę pozyskanych środków finansowych z zewnątrz możliwa będzie realizacja większego zakresu tych priorytetowych
dla nas inwestycji.

Fot. z archiwum UG Jakubów

e wrześniu 2015 roku przebudowano drogę gminną nr 220514W
w miejscowości Szczytnik o długości
1 000 mb i szerokości 4 m. Nawierzchnię mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 4 000 m2 w ramach podpisanej
umowy wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim. Łączny koszt inwestycji wyniósł 110 946,00 zł, z czego 55
473,00 zł (50%) sfinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Budowa drogi w znacznym stopniu poprawiła
komfort jazdy i dojazdu do swoich posesji
wszystkim mieszkańcom Szczytnika.

INWESTYCJE

OCZYSZCZALNIA OTWARTA

W PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA W LEONTYNIE GM. JAKUBÓW ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE
OTWARCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. BUDOWĘ ZREALIZOWANO W RAMACH DZIAŁANIA 321 „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO
PROW NA LATA 2007-2013.
Oprac.: Marzena Rek

C

chaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków o średniodobowej przepustowości 150 m3/d. Ponadto w ramach tej operacji wybudowana została sieć kanalizacyjna
o długości 925 m, do której podłączono 20
posesji przy ulicy Kwiatowej i części ulicy
Szkolnej w Mistowie.
Docelowo oczyszczalnia będzie przyjmowała ścieki z całej gminy Jakubów za
wyjątkiem Jędrzejowa Nowego, Jędrzejowa
Starego i miejscowości, gdzie mogą funkcjonować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo przyjmowane są ścieki
dowożone z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Ta inwestycja jest ważnym krokiem
do poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy Jakubów. Tym samym
w sposób odczuwalny poprawi warunki
życia mieszkańców, uporządkuje gospodarkę ściekową oraz pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów w zakresie
oczyszczania ścieków.

Fot. z archiwum UG Jakubów

ałkowity koszt inwestycji wyniósł
3 597 794 zł, z czego 2 049 156 zł pozyskano za pośrednictwem Samorządu
Województwa Mazowieckiego z funduszy
unijnych. Wykonawcą była firma INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała wójt Hanna Wocial, jej zastępca
Bogusław Dziedzic, wójt gminy w latach
2002-2010 Stanisław Piotrowski, przewodniczący rady Krzysztof Domański,
sołtys Leontyny Mariusz Czajka, sołtys
Mistowa Renata Podsiadły, o. Krzysztof
Charańczuk, przedstawiciele firmy INSTALBUD Sp. z o.o. i firmy BIO-TECH
oraz projektant – inspektor nadzoru Sławomir Baran. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić obiekt oraz
zapoznać się z zastosowaną w nim technologią.
Od 3 czerwca 2015 roku dzięki wspomnianym środkom, a także zaangażowaniu wielu osób funkcjonuje nowa me-
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UROCZYSTOŚCI

POWIATOWY KONWENT

GMINA JAKUBÓW BYŁA GOSPODARZEM XX KONWENTU WÓJTÓW I BURMISTRZÓW
POWIATU MIŃSKIEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 2 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. SWOJEJ GOŚCINNOŚCI WŁODARZOM GMIN UŻYCZYŁA ELŻBIETA FABCZAK I JEJ MALOWNICZO
POŁOŻONE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „NA KOŃCU WSI” W BRZOZÓWCE.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

K

– stan prac na drogach powiatowych oraz
sposób składania wniosków w tych sprawach do budżetu Powiatu na 2016 rok,
– zaawansowanie prac nad „Planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Mińskiego” oraz
ustalenie zasad tworzenia szkolnych przystanków autobusów przy drogach powiatowych,
– obowiązki gmin dotyczące niewypałów
i innych materiałów wybuchowych,
– nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gmin od 1 stycznia 2016 r.
Ponadto firma ITM ENERGY przedstawiła prezentację na temat wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w budynkach
mieszkalnych i innych obiektach, a Elżbieta Fabczak zaprezentowała swoje gospodarstwo agroturystyczne „Na KOŃcu wsi”.
Po wyczerpaniu porządku obrad wójt
Hanna Wocial wręczyła swoim kolegom
z powiatu tradycyjny na naszym terenie produkt – ser kozi, wykonany przez
mieszkankę Rządzy.

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

onwent swoją osobą zaszczyciła Maria Koc – senator RP. Obecni byli
wszyscy gospodarze gmin i miast z terenu naszego powiatu. Przyjechali ponadto przedstawicie Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim oraz Komendy
Powiatowej Policji, którzy udzielali merytorycznych wyjaśnień na poruszane przez
wójtów tematy. Najważniejszymi omawianymi zagadnieniami, były:
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ZŁOTA I DIAMENTY

KAŻDY JUBILEUSZ JEST OKAZJĄ DO ŚWIĘTOWANIA, ALE ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
TO JUBILEUSZ NIEZWYKŁY, TAK JAK NIEZWYKLI SĄ LUDZIE, KTÓRZY PRZEŻYLI RAZEM
PÓŁ WIEKU.
Oprac. i fot.: Agnieszka Gogol

Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.

Jan Paweł II

Złote pary:
Marianna i Paweł Gryglasowie
z Wiśniewa
Stanisława i Janusz Pełkowie
z Jakubowa
Stanisława i Henryka Puławscy
ze Strzebuli
Diamentowe pary:
Wanda i Tadeusz Kuciowie z Wiśniewa
Natalia i Zygmunt Gańkowie
ze Strzebuli
Lucyna i Zygmunt Poławscy
z Woli Polskiej

T

egoroczna uroczystość uhonorowania
par, które obchodzą jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego miała miejsce w piątek, 9 października br.
o godzinie 13.00 w gościnnych progach
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie. Organizatorem był Urząd Gminy w Jakubowie.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem wójt gminy Jakubów Hanny Wocial,
która wyraziła swój podziw i uznanie dla
jubilatów oraz złożyła świętującym parom
małżeńskim życzenia.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za
trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za dobrze wychowane dzieci i przeżycie
w jednym związku jubilaci zostali odznaczeni medalami wraz z legitymacjami nadanymi
przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji doko-

nała wójt Hanna Wocial wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Domańskim i sekretarz Justyną Miłaczewską.
Ponadto każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom od lokalnych władz
oraz wspaniałe życzenia. Po wręczeniu
odznaczeń nastąpił czas na sesję zdjęciową,
podczas której uwieczniono jubilatów wraz
z ich rodzinami. Nie zabrakło również weselnego tortu i symbolicznej lampki szampana. Wspólne świętowanie umilił występ
dzieci ze szkoły z Wiśniewa i występ lokalnego zespołu Wisienki. Obu zespołom
przygrywała Zofia Kowalska.

SENIORZY ŚWIĘTOWALI

OBCHODY GMINNEGO DNIA SENIORA W NASZEJ GMINIE STAŁY SIĘ JUŻ TRADYCJĄ.
TRADYCJĄ JEST RÓWNIEŻ TO, ŻE CO ROKU ORGANIZATOREM JEST INNE KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW LUB KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH. W TYM ROKU UROCZYSTOŚĆ
PRZYGOTOWALI EMERYCI Z WIŚNIEWA, ZAPRASZAJĄC GOŚCI 18 PAŹDZIERNIKA DO
DŁUBAKÓWKI, GOSPODARSTWA ZOFII I STANISŁAWA DŁUBAKÓW.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

Fot. z archiwum UG Jakubów

P

ierwszym punktem uroczystości były
przemówienia i życzenia. Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów z Mińska Stefan Karwowski złożył zebranym życzenia, wręczył dyplomy uznania oraz kwiaty. Następnie głos zabrała wójt
Hanna Wocial.
– Z okazji Dnia Seniora pragnę z ogromnym szacunkiem pochylić głowy przed sza-

cownym pokoleniem najstarszych mieszkańców gminy Jakubów. To szczególny
moment, który pozwala docenić i podkreślić
potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy,
z których mogą czerpać młodsze pokolenia.
To seniorzy są bowiem źródłem życiowej
mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat – mówiła Hanna Wocial. – Niech
jesień życia będzie najlepszym czasem do

niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz
właściwego wykorzystania życiowej wiedzy. Szanowni seniorzy życzę wam długich
lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, a każdy dzień
niech dostarcza wiele radości i uśmiechu
na twarzy. Znany amerykański polityk Beniamin Fraklin powiedział, że „Nie starzeje
się ten, kto nie ma na to czasu”. Wszystkim
państwu życzę, zatem braku czasu – dodała.
Po oficjalnej części uroczystości uczestnicy spożyli obiad oraz dobrze bawili się
przy twórczości Zofii Noiszewskiej.
Nr 1 (4) 2016
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GMINA – GOŚCINNIE

BIAŁORUSCY GOŚCIE

OD 26 DO 28 PAŹDZIERNIKA NA TERENIE GMINY JAKUBÓW GOŚCIŁA 22-OSOBOWA
GRUPA DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI Z KOLCZUŃSKIEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ Z REJONU OSZMIAŃSKIEGO Z BIAŁORUSI, ZAPROSZONA PRZEZ WÓJT HANNĘ WOCIAL. DZIECI PRZEBYWAŁY W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM ,,NA KOŃCU WSI” W BRZOZÓWCE.

P

ierwszego dnia goście poznawali gminę Jakubów. Odwiedzili m.in. Szkołę
Podstawową w Mistowie i Zespół Szkół
w Jakubowie, gdzie zostali bardzo miło
powitani przez uczniów oraz dyrektorów
szkół. Dzieci podziwiały również kościół
starokatolicki Mariawitów w Wiśniewie,
uczestniczyły we mszy świętej w kościele rzymskokatolickim pw. Trójcy Świętej
w Wiśniewie, odwiedziły Urząd Gminy
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Podróżując po gminie, poznawały i zachwycały
się jej walorami krajoznawczymi. Wieczorem po kolacji odbywały się zajęcia decoupage prowadzone przez Elżbietę Fabczak,
właścicielkę gospodarstwa.
Kolejny dzień goście również poświęcili na zwiedzanie ziemi mińskiej. Dzięki
uprzejmości Waldemara Chomki, właściciela firmy AWENTA w Stojadłach,
młodzież obejrzała przedsiębiorstwo
i poznała proces technologiczny syste-
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mów wentylacyjnych, otrzymała również
upominki. Następnie zwiedzano muzea:
Ziemi Mińskiej oraz 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Grupa
uczestniczyła również w otwarciu „Przystanku Historii” poświęconego pamięci
Jędrzeja Śniadeckiego, patrona szpitala
powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Po smacznym obiedzie w Gimnazjum nr
3 w Mińsku goście udali się do Siedlec,
gdzie uczestniczyli w projekcji filmu „Hotel Transylwania” wyświetlanego w formacie 3D. Wieczorem dzieci skorzystały
z zaproszenia na dyskotekę w Gimnazjum
im. Orła Białego w Jakubowie. Pomimo
różnic językowych świetnie się rozumiały
i integrowały. Później udały się na ognisko w gospodarstwie, gdzie przy akompaniamencie akordeonu Zofii Kowalskiej,
śpiewały swoje pieśni i piosenki. Dodatkową atrakcją był fireshow w wykonaniu
Konrada Brzosta.

Ostatniego dnia pobytu dzieci udały się do Centrum Nauki Kopernik. Tam
mogły połączyć naukę z emocjonującą
zabawą, angażując wszystkie zmysły. Po
powrocie do Brzozówki zjadły smaczny
obiad przygotowany przez panie kucharki ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie
Nowym, otrzymały pamiątkowe upominki od gospodarza gminy wójt Hanny Wocial i z uśmiechem na twarzach, a łzami
w oczach ze wzruszenia, udały się w drogę
powrotną na Białoruś.
Przybyła delegacja miała możliwość
skorzystania ze wszystkich atrakcji dzięki uprzejmości sponsorów, którymi byli:
Andrzej Klepacki z Jędrzejowa Nowego,
Krzysztof Wocial z Jędrzejowa Starego,
Ryszard Baran Kopalnia Góry, Arkadiusz
Perzanowski z Mińska Mazowieckiego.
Ta wizyta była pierwszym krokiem do
współpracy gminy Jakubów z Kolczunami rejon Oszmiany. 27 października powstał Oddział Powiatowy Stowarzyszenia
Współpracy Polska – Wschód w Mińsku
Mazowieckim, którego prezesem jest Czesław Gągol, a wiceprezesem została Hanna
Wocial wójt gminy Jakubów.

Fot. z archiwum UG Jakubów

Oprac.: Ewa Klepacka

UROCZYSTOŚCI

ZA TRUD I SERCE

13 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, JUŻ TRADYCYJNIE, OBCHODZILIŚMY W NASZEJ GMINIE
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W TYM ROKU ORGANIZATOREM TEJ UROCZYSTOŚCI BYŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAKUBOWIE.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

„nie okłamałem chmur,
nie oszukałem wiatru,
nie okaleczyłem niczyich marzeń
– dzięki Wam, Nauczyciele”
Maria Urbańska

H

ala sportowa tej placówki o godzinie
13.00 zapełniła się gośćmi, związanymi z oświatą z terenu całej naszej gminy.
Nie zabrakło emerytowanych pracowników
szkół, a także gości spoza gminy, takich jak:
przedstawiciele Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Powszech-

nej w Siedlcach czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
Tradycyjnie rozpoczęto od przemówień,
życzeń i podziękowań nie tylko od wójt gminy Jakubów Hanny Wocial i przewodniczącego Rady Gminy Jakubów Krzysztofa Domańskiego, ale także od zaproszonych gości.
Wójt wręczyła ponadto nagrody pieniężne
dla dyrektorów szkół za ich całoroczny trud
i zaangażowanie dla dobra swoich uczniów
i placówek. Natomiast wszystkich pracownikom oświaty złożyła serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie, za serce
i miłość oraz za trud włożony w edukację

i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzyła
wiele satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć, a ponadto zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
O część artystyczną zadbali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Jakubowie,
przygotowując dla zaproszonych gości program muzyczny.

STRAŻACKIE WAWRZYNY

W SOBOTĘ 17 PAŹDZIERNIKA ODBYŁA SIĘ GALA FINAŁOWA KONKURSU WAWRZYN.
NAGRODA TA PRZYZNAWANA JEST NAJLEPSZEJ JEDNOSTCE OSP ORAZ NAJLEPSZEMU
STRAŻAKOWI Z SUBREGIONU SIEDLECKO-OSTROŁĘCKIEGO. PATRONAT NAD PLEBISCYTEM OBJĄŁ MARSZAŁEK ADAM STRUZIK ORAZ PREZES ZARZĄDU ZW. OSP RP DRUH
WALDEMAR PAWLAK.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

Fot. z archiwum UG Jakubów

U

roczystość finałowa plebiscytu Wawrzyn odbyła się w sali koncertowej
Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.
Celem konkursu była prezentacja dobrze
zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących jednostek OSP, jak również docenienie
ofiarności strażaków ochotników. Zorganizowano go z inicjatywy Jarosława Kalinowskiego posła do Parlamentu Europejskiego oraz Krzysztofa Borkowskiego posła na
Sejm RP, przy współudziale Stowarzyszenia
Tradycja – Rozwój – Przyszłość i Lokalnej
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Swym zasięgiem Wawrzyn objął powiaty garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki,
sokołowski, węgrowski i wyszkowski.
Dla strażaków przewidziano 2 nagrody
główne oraz 4 wyróżnienia. Do wygrania był sprzęt i wyposażenie strażackie,
nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe
oraz wycieczki do Brukseli i Brugii (Belgia) wraz ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.
Z gminy Jakubów o tytuł najlepszego
strażaka ochotnika walczył Ryszard Parol

– prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Jakubowie, a o tytuł najlepszej jednostki OSP
– OSP Łaziska. Obydwaj laureaci zostali
zgłoszeni przez wójt Hannę Wocial. Przedstawiciele gminy otrzymali wyróżnienia
i podziękowania za udział w konkursie, ale
dla nas – lokalnej społeczności są i tak wygranymi.
Przy okazji konkursu wójt Hanna
Wocial składa serdeczne podziękowania
za ofiarną służbę wszystkim strażakom
ochotnikom z jednostek OSP z terenu gminy Jakubów.
Nr 1 (4) 2016
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

DARY ZIEMI

JESIEŃ ZACHWYCA BOGACTWEM BARW ORAZ OBFITOŚCIĄ KOLORÓW. STAŁO SIĘ TO
INSPIRACJĄ DO ZORGANIZOWANIA W NASZEJ SZKOLE POWITANIA JESIENI. Z TEJ OKAZJI MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 25 WRZEŚNIA ZORGANIZOWAŁ ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
Oprac.: Halina Krupa

tół uginał się od ziemniaczanych smakowitości przygotowanych przez rodziców uczniów klas 0-III. Na nim znalazły się różne ziemniaczane sałatki, kluski
śląskie, placki ziemniaczane, kopytka, rolady, pieczone i nadziewane ziemniaki oraz
wiele innych. Ich różnorodność i pomysłowość rodziców zaskoczyła wszystkich. Była
to prawdziwa ziemniaczana uczta.

Korzystając z jesiennej pory, która obdarza nas bogactwem darów sadu, lasu i ogrodu, wykonaliśmy jesienne kosze. Uczniowie
z klas 0-III wspólnie z wychowawcami wykonali z materiałów przyrodniczych kosze, które
zdobiły korytarz szkolny. Wystawa była piękna, kolorowa i pachnąca. Dekoracja w różnorodnych kolorach z całą pewnością przyczyniła się do poprawy jesiennych nastrojów.

LEKCJA PRZYRODY

ŻABA JEST BOHATERKĄ WIELU WIERSZY, PIOSENEK, BAŚNI I DYKTAND ORTOGRAFICZNYCH… ALE TYM RAZEM – WRAZ Z INNYMI PŁAZAMI – BYŁA BOHATERKĄ KOLEJNEJ
LEKCJI PRZYRODY NA ŻYWO, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 29 PAŹDZIERNIKA W NASZEJ SZKOLE.
Oprac.: Sylwia Korzeniewska

W

lekcji wzięły udział przedszkolaki
i uczniowie klas 0-VI. Uczniowie
mogli poznać zwyczaje, sposoby rozmnażania i odżywiania oraz środowisko życia
tych kręgowców. Dzieci dowiedziały się
też, że zmiennocieplne płazy dzielimy na
bezogonowe i ogoniaste.

Dawno temu za górami,
za rzekami i bagnami
żyła sobie stara wiedźma,
bardzo brzydka i przebiegła.
Wiedźma często miała chrapkę,
by księżniczkę zmienić w żabkę.
I dlatego dziś po łąkach
wiele się księżniczek błąka.
Andrzej Grabowski
(Profesor Ciekawski)

Prowadzący zaprezentował kilka okazów tych zwierząt – największą ropuchę świata – agę (ta była jeszcze młodym
i niewielkim okazem), kumaka, rzekotkę
japońską oraz salamandrę plamistą. Zaprezentowane okazy pochodzą z różnych
stron świata, bo nasze rodzime płazy są pod
ochroną i nie można ich hodować w domu.
Uczniowie usłyszeli także nagrane dźwięki
wydawane przez żaby i teraz bez problemu
odróżnią kumkanie od rechotu.
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WYRÓŻNIENI
RECYTATORZY
Oprac.: Sylwia Korzeniewska

6

listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Stanisławowie odbył się finał powiatowej edycji Konkursu Recytatorskiego im.
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej „A więc kochajcie książki – o dziatki”.
Wzięło w nim udział dwoje reprezentantów Zespołu Szkół w Jakubowie wybranych przez jury gminnego etapu – Tymoteusz Piotrowski z kl. II c w kategorii klas
I-III szkół podstawowych i Katarzyna Rendaszka z kl. III a w kategorii gimnazjów.
Tymka przygotowała Sylwia Korzeniewska, a Kasię – Iwona Runo. Oboje recytatorzy w finałowym wystąpieniu zdobyli wyróżnienia. Gratulujemy!

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Jakubowie

S

OŚWIATA W JAKUBOWIE

KARPACKIE RAZEM

OD 25 DO 27 WRZEŚNIA 2015 R. DELEGACJA NASZEJ SZKOŁY UCZESTNICZYŁA W IX
SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH W MIŃSKU MAZOWIECKIM I WARSZAWIE. ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ GEN.
WŁADYSŁAWA ANDERSA I BOHATERÓW MONTE CASSINO BYŁO GIMNAZJUM MIEJSKIE
NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM, A GOŚCIEM SPECJALNYM BYŁA CÓRKA PATRONA
SZKOŁY – ANNA MARIA ANDERS.
Oprac.: Dorota Czerwińska

W

piątek wieczorem miało miejsce
uroczyste otwarcie obrad sejmiku
w gimnazjum nr 1 w Mińsku Mazowieckim, a następnie spotkania w gronie Rodziny Karpackiej. Uroczystość uświetnił występ
młodzieżowego chóru Garnizonu Dęblin.
Delegację naszego gimnazjum stanowił
poczet sztandarowy w składzie: Katarzyna
Zych, Dominika Kopczyńska, Norbert Gąsior oraz uczennice: Magda Jurek, Iza Ko-

muda, Kinga Pilo, Gabriela Gójska, Magda
Jędrzejewska, Laura Staska, Magda Wójcicka wraz z opiekunką Iwoną Kaszewską.
W sobotę obrady zostały przeniesione,
zgodnie z planem, do Warszawy do Muzeum
Wojska Polskiego. Tam odbyło się spotkanie z kombatantami i gościem honorowym
– Anną Marią Anders, córką generała Władysława Andersa. Po oficjalnej części można
było udać się na zwiedzanie muzeum.

NASZA NIEPODLEGŁA

Oprac.: Dorota Czerwińska

10

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Jakubowie

listopada uczciliśmy 97. rocznicę odzyskania niepodległości.
W przeddzień Święta Niepodległości mogliśmy wziąć udział w niezwykłej uroczystości, przygotowanej przez uczniów klasy
IV B szkoły podstawowej (pod kierunkiem
Iwony Runo) oraz gimnazjalnej II B wraz
z wychowawcą Piotrem Jaguścikiem.
Najmłodsi uczniowie przygotowali montaż słowny, poprzedzony występem
zespołu Violinki.

Klasa II B zainspirowała nas do przemyśleń nad znaczeniem słowa Niepodległość. Zobaczyliśmy niezwykłe widowisko,
gdzie wiersze przeplatały się z muzyką, pieśniami patriotycznymi oraz dynamicznym
ruchem scenicznym.

Wieczorem nastąpiło kolejne spotkanie
uczestników sejmiku pod pomnikiem Bitwy
o Monte Cassino, gdzie zaprezentowały się
wszystkie zaproszone poczty sztandarowe.
Sejmik zakończył się w niedzielę w Mińsku Mazowieckim mszą świętą w sanktuarium św. Antoniego z Padwy, po której
26 pocztów sztandarowych przemaszerowało ulicami miasta, aby złożyć wiązanki
kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa i jego żołnierza śp. Ryszarda
Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

PRZEŁAJE
DZIEWCZĄT
Oprac.: Dorota Czerwińska

6

października w Mińsku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Naszą
szkołę reprezentowały: Ola Królak, Oliwia
Wąsak, Patrycja Królak, Weronika Wadas, Ola Polkowska, Dominika Kopczyńska, Laura Staska, Kasia Rendaszka, Alicja
Lubańska, Klaudia Karaban (rezerwowa:
Kasia Rybińska). Dziewczyny zajęły III
miejsce. Gratulujemy!
Nr 1 (4) 2016
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

AKTYWNE MIESIĄCE

OD POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W JĘDRZEJOWIE NOWYM DUŻO SIĘ DZIAŁO. UCZNIOWIE BRALI
UDZIAŁ W WIELU UROCZYSTOŚCIACH.
Oprac.: Monika Wocial

D

24 listopada świętowaliśmy Dzień
Patrona. Najmłodsi uczniowie popisywali
się znajomością twórczości Jana Brzechwy.
Deklamowali jego wiersze, śpiewali piosenki, przedstawili inscenizację opartą na
fragmentach ulubionych utworów „poety
dziecięcej radości”. Wszystkim bardzo się
podobały kolorowe stroje, dekoracje i rekwizyty wykorzystane w przedstawieniu.
27 listopada cała społeczność szkolna bawiła się na międzyklasowych andrzejkach. Były wróżby, ciekawe zabawy, konkursy z nagrodami oraz smaczny
i zdrowy poczęstunek, o który zadbali
troskliwi rodzice.

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym

zieci z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie profilaktyczne pt.
„Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego
liska”. W czasie spotkania z pisarką Stanisławą Gujską wspólnie czytały fragmenty jej
najnowszej książki dla dzieci. Uważnie słuchały opowiadania o warsztacie pracy pisarza, o trudzie, ale i przyjemności tworzenia.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasa V zaprosiła nauczycieli i innych pracowników szkoły na uroczystą akademię.
Zabawne scenki z życia szkoły rozbawiły publiczność, która gromkimi brawami nagrodziła młodych artystów. Na zakończenie uczniowie złożyli nauczycielom
serdeczne życzenia i podziękowali za trud
włożony w ich edukację i wychowanie.
10 listopada uroczyście obchodziliśmy
Dzień Niepodległości. Apel przygotowała
klasa III pod kierunkiem wychowawczyni.
Trzecioklasiści przypomnieli swoim kolegom historyczne wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości
przez Polskę, recytowali wiersze i, zgodnie z naszą tradycją, wspólnie ze starszymi
uczniami śpiewali patriotyczne pieśni.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

CHŁOPCY ŚWIĘTOWALI
TRADYCYJNIE OSTATNIEGO DNIA WRZEŚNIA W SZKOLE HUCZNIE OBCHODZILIŚMY
DZIEŃ CHŁOPAKA. CAŁĄ IMPREZĘ PRZYGOTOWAŁ I PRZEPROWADZIŁ SAMORZĄD
UCZNIOWSKI.
Oprac.: Anna Łaptiew

D

zień rozpoczął się od klasowych uroczystości – wszyscy chłopcy otrzymali od dziewczyn upominki. Żeńska część
każdej z klas wybrała swojego mistera.
Pogoda dopisała, więc pieczenie kiełbasek ufundowanych przez radę rodziców

i ich konsumpcja sprawiły wszystkim wiele przyjemności.
Następnie obchody przeniosły się do
pięknie udekorowanej sali gimnastycznej,
gdzie spośród Misterów Klas, wybrany został Mister Szkoły. Został nim uczeń klasy
0 – Patryk Miąsek. Po tym odbyły się jeszcze wybory mistrza piłki nożnej i mistrza
tańca – zostali nimi: Bartek Ołdak i Marcin Puławski (obaj z klasy piątej).
Potem powrócono na boisko szkolne,
gdzie klasy 4-6 rozegrały turniej piłki nożnej (wygrała klasa piąta), a klasy 0-3 grały w zbijaka. Tę część zabawy zakończyły
efektowne popisy jazdy na rolkach w wykonaniu uczennic z klasy 6. Obchody Dnia
Chłopaka zwieńczyła dyskoteka.

W HOŁDZIE BOHATEROM

27 WRZEŚNIA NASI UCZNIOWIE WRAZ ZE SZKOLNYM SZTANDAREM WZIĘLI UDZIAŁ
W OBCHODACH 76. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
ORAZ SZARYCH SZEREGÓW.
Oprac.: Anna Łaptiew

U
Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

roczystość odbyła się w Mińsku Mazowieckim pod Pomnikiem Szarych Szeregów. Obecni na niej byli m.in.:
Stanisław Chojnowski, jeden z ostatnich

członków Szarych Szeregów z Mińska Mazowieckiego, prezes Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich – Andrzej
Osiński, harcerz Adam Zawadzki, Daniel
Milewski – radny rady powiatu oraz wielu
innych. Zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Szczególnie przejmujące
były słowa Stanisława Chojnowskiego, który apelował do najmłodszego pokolenia,
by zawsze pamiętało i czciło pamięć wielu młodych bohaterów, którzy oddali swoje
życie za wolność naszego kraju.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie
pieśni Szare Szeregi.

ODWIEDZINY
BORSUKA
Oprac.: Anna Łaptiew

S

ierżant Borsuk, maskotka Komendy
Stołecznej Policji, wraz z dwoma innymi policjantami 8 października odwiedził Wiśniew. Na sali gimnastycznej naszej szkoły goście spotkali się z uczniami
klas 1-6.

Funkcjonariusze chcieli pokazać
uczniom, że od właściwego zachowania
się w szkole i poza nią zależy bezpieczeństwo młodych ludzi. Rozmawiali z nimi
o numerach alarmowych, bezpieczeństwie
w ruchu drogowym, kontakcie z niebezpiecznym psem oraz osobą nieznajomą. Ze
znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa egzaminował uczniów sam sierżant Borsuk.
Uczniowie aktywnie brali udział
w spotkaniu – chętnie zadawali pytania
i popisywali się swoją wiedzą.
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OŚWIATA W MISTOWIE

UCZNIOWSKIE PASOWANIE

PASOWANIE NA UCZNIA TO BARDZO WAŻNA UROCZYSTOŚĆ W SZKOLNYM KALENDARZU IMPREZ. TRADYCYJNIE, JAK CO ROKU W PAŹDZIERNIKU DZIECI PREZENTUJĄ
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W PRZYGOTOWANYM WCZEŚNIEJ PROGRAMIE ARTYSTYCZNYM.
TAK BYŁO I TYM RAZEM.
Oprac.: Anna Felczyk

13

października 2015 roku od samego rana w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Mistowie panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy,
przepiękna dekoracja sali gimnastycznej,
przygotowany sprzęt nagłaśniający – to
wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość, tym razem połączona

z Dniem Edukacji Narodowej. Następnie
uczniowie przedstawili część artystyczną,
w której zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną
publicznością. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są
gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Po złożeniu ślubowania dyrektorka
dokonała symbolicznego pasowania każdego dziecka z klasy pierwszej.
Tym samym pierwszoklasiści zosta-

NASZ JAN PAWEŁ II

22 PAŹDZIERNIKA TO DLA NASZEJ SZKOŁY SZCZEGÓLNA DATA, PONIEWAŻ W TYM
DNIU ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY. TEGOROCZNYM UROCZYSTOŚCIOM
PRZYŚWIECAŁO HASŁO ,,JAN PAWEŁ II PAPIEŻ RODZINY”.

li przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły
i stali się członkami społeczności szkolnej.
Dołączyli do nas: Julia Bartnicka, Paweł
Bartnicki, Wiktor Buczek, Aleksandra
Dębowska, Jan Dobrowolski, Oliwia Domańska, Piotr Gójski, Karolina Jaglińska,
Julia Kaszewska, Emilia Kowalczyk, Kacper Krepowicz, Zuzanna Krupa, Krzysztof
Piotrkowicz, Alicja Roguska, Aleksandra
Szymańska, Maja Wójcicka i Jan Wójcicki.

PODIUM
FUTBOLOWE
Oprac.: Anna Felczyk

Oprac.: Anna Felczyk

bchody rozpoczęły się od przemarszu spod szkoły do kaplicy Matki
Bożej Fatimskiej w Mistowie. O godz.
9.00 została odprawiona msza św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Charańczuka,
w której wzięli udział wszyscy uczniowie
oraz zaproszeni goście. Następnie wszyscy
zebrani udali się do szkoły, gdzie uczestni-
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czyli w uroczystej akademii poświęconej
św. Janowi Pawłowi II.
W tym dniu mogliśmy powitać w progach naszej szkoły licznych gości: Hannę
Wocial – wójta gminy Jakubów, Krzysztofa Domańskiego – przewodniczącego
Rady Gminy Jakubów, ks. Krzysztofa Charańczuka – proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, Hannę Wocial
– emerytowaną dyrektor szkoły, Alinę Parol
– przewodniczącą Koła Emerytów w Mistowie, Ryszarda Parola – prezesa OSP Mistów
oraz Renatę Podsiadły – sołtysa wsi Mistów.
Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem Marii Szuby oraz Małgorzaty Kowalczyk. Oprawę plastyczną
przygotowała zaś Agnieszka Kościesza.

15

listopada 2015 r. reprezentacja naszej
szkoły wzięła udział w powiatowych
mistrzostwach w piłce nożnej dla szkół
podstawowych z terenu powiatu mińskiego
o puchar starosty mińskiego, które rozgrywano w hali sportowej w Dębem Wielkim.
Nasi chłopcy uplasowali się w tych rozgrywkach na podium, zdobywając brązowe medale i puchar za III miejsce. Drużynę
stworzyli: Bartek Biegalski. Rafał Kaszewski, Piotr Niedźwiedziuk, Wiktor Wójcicki, Szymon Dobrowolski, Michał Domański, Patryk Paska i Krystian Rychta.
Gratulujemy!

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

O

KULTURA

BIBLIOTECZNE SPOTKANIE

POCHMURNY, JESIENNY DZIEŃ 12 LISTOPADA ROZPROMIENIŁY DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MISTOWIE, KTÓRE ODWIEDZIŁY NASZĄ BIBLIOTEKĘ.
Oprac.: Daria Lisiecka

P

odczas lekcji bibliotecznej dowiedziały się, jak funkcjonuje biblioteka,
m.in. jak zostać czytelnikiem, jak znaleźć interesującą książkę, co to jest katalog on-line. Oczywiście największe zain-

teresowanie, ku naszej radości, wzbudziły
same książki: o różnych kształtach, wielkościach, z pięknymi ilustracjami. Nasi
nowi czytelnicy wzięli też udział w konkursie plastycznym „Bohaterowie bajek”,
w którym wszyscy zostali nagrodzeni.
Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy do poznania naszej biblioteki wszystkie klasy ze szkół gminnych. Jesteśmy otwarci również na inne propozycje współpracy.
Kontakt do biblioteki: 25 757 93 28,
biblioteka@jakubow.pl.

MŁODZI ODKRYWCY

7 LISTOPADA W NASZEJ BIBLIOTECE ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY NEURONK. KLUBOWICZE ZAPOZNALI SIĘ Z MODELEM LUDZKIEGO
MÓZGU I EKSPERYMENTOWALI Z SOKIEM Z CZERWONEJ KAPUSTY.

KULTURA
POD STRZECHY

Oprac.: Daria Lisiecka

Oprac.: Karolina Laskowska-Macios

Fot. z archiwum UG Jakubów, Stanisława Laskowska

N

EURONK, to jeden z wielu tego typu
klubów zakładanych w miejscowościach całej Polski pod patronatem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (więcej
informacji na stronie www.kmo.org.pl). Klubowiczami są dzieci w wieku od 6 lat, które
uwielbiają odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w miesiącu w sobotnie poranki.
Kluczową zasadą klubu jest to, że nie trzeba
dużo do eksperymentowania – przedmioty
nas otaczające, dostępne w kuchni, garażu
czy ogrodzie mogą wystarczyć.
Dzieci wraz z rodzicem/opiekunem,
które chcą wziąć udział w spotkaniach prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą telefoniczną lub elektroniczną: +48 888 897 084,
karolina.laskowska.macios@gmail.com.

K

olejna edycja projektu „Kultura pod
strzechy” w gminie Jakubów za nami.
Na zaproszenie wójt Hanny Wocial i dyrektor biblioteki Stanisławy Laskowskiej
wystąpiła grupa teatralna Parabuch ze
spektaklem „Arszenik i stare koronki”.
W tegorocznej edycji mieliśmy okazję bezpłatnie obejrzeć sztukę aż w czterech miejscowościach – w Mistowie i Jakubowie
(20 września) oraz w Jędrzejowie Nowym
i Wiśniewie (8 listopada). Rosnąca z roku
na rok liczba widzów i ich uśmiechnięte twarze świadczą o pełnym powodzeniu
projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w jego przyszłorocznej odsłonie.
Nr 1 (4) 2016
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz. pn.: 730–1700
wt. – pt.: 730–1530
Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
mail: sekretariat@jakubow.pl
Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
mail: h.wocial@jakubow.pl
Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
mail: b.dziedzic@jakubow.pl
Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100
mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
mail: ksiegowosc@jakubow.pl
Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy:
czw. godz.: 900–1200
tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
tel. +48 25 757 91 61, e-mail: zoeasz@jakubow.pl

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: +48 25 757 91 64
mail: gopsjakubow@list.pl

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl

Leśniczy Lasów Państwowych
Jarosław Kaźmierski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900–1100
tel. +48 693 450 353

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Małgorzata Chrzanowska-Siwak
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
pn. i śr. w godz.: 730–1530
tel. +48 25 757 93 36
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000–1800,
czw. – pt.: 800–1600, sob: 900–1300
mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000–1500
mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie:
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 39
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka,
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29
Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

INFORMACJA
W dniu 21 października 2015 r.
otwarto nową siedzibę Komisariatu Policji
w Stanisławowie, który obejmuje swoim zasięgiem
działania gminy: Dobre, Jakubów i Stanisławów.

Dane teleadresowe nowego komisariatu:

ul. Rynek 32A 05-304 Stanisławów
tel.: 22 604 98 90, fax: 22 604 98 85
Dzielnicowy Gminy Jakubów:
Przemysław Górski, tel.: 600 997 214

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt: gazeta.jakubow@wp.pl

