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Drodzy Mieszkańcy,
serdecznie zapraszam na Wigilię Gminną oraz koncert kolęd, które odbędą się  

18 grudnia 2016 roku o godzinie 1600 przed urzędem gminy Jakubów.

Z poważaniem,
wójt gminy Jakubów

Hanna Wocial

W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie życie. 

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,
ale przez to, czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II

Mieszkańcy gminy Jakubów,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkiego najlepszego – aby te święta pełne były cudownych chwil,  
spędzonych w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół…

Aby zdrowie dopisywało, a szczęście wypełniało każde pomieszczenie…
Aby każdemu spełniły się choinkowe marzenia,

a świąteczna atmosfera trwała przez cały rok 2017.

Życzą
wójt gminy Jakubów, pracownicy

oraz Rada Gminy Jakubów

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny dmucha,
w serce złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru 
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.
 E. Waśniowska „Wieczór wigilijny”
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UROCZYSTOŚCI

TWÓRCZA NIEDZIELA
9 PAŹDZIERNIKA W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ II POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI  
„KULTURALNA NIEDZIELA”, KTÓREGO ORGANIZATORAMI BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL 
ORAZ DYREKTOR BIBLIOTEKI W JAKUBOWIE STANISŁAWA LASKOWSKA.

Oprac. Daria Lisiecka

Główne cele przeglądu to pielęgnowa-
nie tradycji ludowych, śpiewaczych 

i artystycznych oraz inspirowanie senio-
rów i młodzieży do twórczego spędzania 
czasu. Do udziału w wydarzeniu zapro-
szono artystów i twórców z terenu powiatu 
mińskiego, przedstawicieli różnych dzie-
dzin: literatury, muzyki, plastyki, ręko-
dzieła artystycznego. 

Spotkanie rozpoczął występ orkiestry 
dętej z Jakubowa pod kierownictwem Ja-
nusza Sadocha. Gminę Jakubów repre-
zentowały także chór Serenada oraz ze-
społy śpiewacze: Jakubowiacy, Wisienki, 
Ludwinianki, Mistowiacy. Swoje najnow-
sze książki prezentowała Stanisława Guj-
ska, zaś rękodziełem pochwaliły się Jani-

na Gruba i Beata Wąsak. Z gminy Cegłów 
wspaniałe obrazy pokazał Mirosław Chy-
liński, zaśpiewały zespoły Zorza i Podcier-
nianki oraz Klub Kulturalne Zacisze. 

Wystąpił również zespół Tęcza z Do-
brego, Klub Seniora z Mrozów, zespół Sre-
brzanki i kapela Mazowszaki z gminy 
Mińsk Mazowiecki. Efekty działalności 
wydawniczej przedstawił Miejski Dom 
Kultury w Mińsku Mazowieckim z dy-
rektorem Piotrem Siłą na czele oraz Woj-
ciechem Cichoniem – autorem komiksów. 
Jedną z najliczniejszych reprezentacji miała 
gmina Kałuszyn. Wystąpił Międzypokole-
niowy Zespół Razem, zespół pieśni i tań-
ca Kasianiecka, duet panów Zygmunt Bok 
i Eugeniusz Grabowski przy akompania-
mencie akordeonu, zaśpiewała Zuzanna 
Orzepińska, recytowali Jadwiga Kujawa 
i Andrzej Kopczyński, rękodzieło arty-
styczne pokazała Alicja Wąsowska.

Spotkanie zakończył wspólny występ 
zespołów śpiewaczych oraz obietnica spo-
tkania w przyszłym roku podczas trzeciej 
odsłony „Kulturalnej niedzieli”, oczywi-
ście w Jakubowie.
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UROCZYSTOŚCI

Sala gimnastyczna już o godzinie 11.00 
zapełniła się gośćmi, związanymi 

z oświatą z terenu całej gminy. Nie zabra-
kło emerytowanych pracowników szkół, 
a także gości spoza gminy. Po krótkim po-
witaniu, uczniowie zabawili zebranych wy-
stępem artystycznym. Młodzi wykonawcy 
z artystycznym rozmachem wyrecytowali, 
wytańczyli i wyśpiewali życzenia wszyst-
kim gościom. Przygotowały ich nauczy-
cielki – Elżbieta Mucha i Wiktoria Patoka.

Po części artystycznej odczytano gratu-
lacje i życzenia od gości, którzy ze względu 
na inne obowiązku służbowe nie mogli oso-

biście uczestniczyć w uroczystości, ale cho-
ciaż przez ten gest chcieli być w tym szcze-
gólnym dniu z przedstawicielami oświaty. 
Życzenia, podziękowania przekazali rów-
nież zebranym włodarze gminy, czyli wójt 
Hanna Wocial i przewodniczący Rady 
Gminy Jakubów Krzysztof Domański. Pani 
wójt wręczyła dyrektorom szkół nagrody 
pieniężne za ich całoroczny trud i zaanga-
żowanie. Natomiast wszystkim pracowni-
kom oświaty złożyła serdeczne podzięko-
wania za ich pracę i poświęcenie włożone 
w edukację i wychowanie dzieci i młodzie-
ży. Życzyła wiele satysfakcji z pracy zawo-

dowej oraz dalszych sukcesów i osiągnięć, 
a ponadto zdrowia oraz pomyślności w ży-
ciu osobistym. 

Uroczystość zakończył poczęstu-
nek przygotowany przez pracowników 
i uczniów szkoły. Goście mieli możliwość 
integracji i podzielenia się swoimi reflek-
sjami na tematy oświaty i nie tylko.

18 listopada 2016 roku w urzędzie gminy Jakubów odbyła się uro-
czystość obchodów 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

Złote gody obchodzili: Henryka i Mirosław Bartniccy z Rządzy, Adela 
i Ryszard Czyżowie z Moczydeł oraz Hanna i Henryk Łukasiewiczowie 
z Wiśniewa. Ponadto jubileusz diamentowych godów obchodzili: Jadwi-
ga i Jerzy Anuszewscy z Woli Polskiej, Jadwiga i Mieczysław Siudkowie 
z Kamionki, Alicja i Marian Grudzińscy z Wiśniewa oraz Barbara i Ka-
zimierz Kilijańczykowie z Nartu. 

Początek uroczystości uświetnił występ lokalnego zespołu Mistowian-
ki. Następnie wójt Hanna Wocial wraz z sekretarzem Justyną Miłaczewską 
wręczyli jubilatom zacne odznaczenia – medale oraz legitymacje nadane 
przez prezydenta RP. Ponadto, każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dy-
plom i wspaniałe życzenia. Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas na se-
sję zdjęciową, podczas której uwieczniono jubilatów wraz z ich rodzinami.

ŚWIĘTO OŚWIATY

ZŁOTO-PLATYNOWE GODY

Oprac. Joanna Żyłkowska, Anna Karpińska

Oprac. Monika Michalczyk

„CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ…” TO SŁOWA J.A. KOMEŃSKIEGO, KTÓRE STAŁY SIĘ HASŁEM 
PRZEWODNIM TEGOROCZNEGO ŚWIĘTA NAUCZYCIELI. 14 PAŹDZIERNIKA, JUŻ TRA-
DYCYJNIE, ZORGANIZOWANO GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W TYM ROKU 
ORGANIZATOREM UROCZYSTOŚCI BYŁA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA 
PAWŁA II W MISTOWIE. 
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WARSZTATY

Tym razem uczestnicy zapoznali się 
z szerokimi możliwościami robienia 

ozdób z niepoświęconego jeszcze opłat-
ka. Warsztaty przeprowadziła Małgorzata 
Pepłowska z powiatu węgrowskiego, laure-
atka nagrody Kolberga, która zaliczana jest 
do najbardziej znanych twórczyń ludowych 
Podlasia (na Mazowszu). Artystka tworzy 
w zakresie kilku tradycyjnych dyscyplin: 
tkactwa dywanów dwuosnowowych, wyci-
nankarstwa z opłatka, wytwarzania rekwi-
zytów obrzędowych (palm wielkanocnych) 
oraz wykonywania kwiatów z bibuły.

Pani Małgorzata zaprezentowała kil-
ka sposobów przygotowywania dekora-
cji świątecznych z opłatka, np. bombki, 
gwiazdki, aniołki, które zachwycały orygi-
nalnością wzoru, bogactwem koloru i fine-
zją wykonania. Uczestnicy z dużym entu-
zjazmem podpatrywali zręczność i kunszt 
prowadzącej, i sami przygotowywali wła-
snoręcznie ozdoby bożonarodzeniowe. 

OPŁATKOWE  OZDOBY
Oprac. Marta Krusiewicz

17 LISTOPADA 2016 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY JAKUBÓW ODBY-
ŁY SIĘ KOLEJNE JUŻ WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DLA MIESZKAŃCÓW. WARSZTATY 
ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY PRZEZ WÓJTA ORAZ MODR WARSZAWA O/SIEDLCE. 

Okazuje się, że opłatkiem nie tylko się 
dzielimy, ale może służyć także do wyko-
nywania delikatnych kompozycji jedno-
płaszczyznowych i przestrzennych, białych 
i wielobarwnych, nawiązujących formą do 
najstarszych wzorów: gwiazd, kręgów, ku-
listych światów i szopek.

Organizatorzy dziękują wszystkim za 
udział w warsztatach i kontynuację w ten 
sposób regionalnych tradycji i aktywności 
artystycznej. 
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UROCZYSTOŚCI

Projekt sfinansowany został przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej ze środków Rządowego Pro-
gramu Na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 
2014-2020). Fundację „OD-NOWA” repre-
zentowali: Zbigniew Chrzanowski, Anna 
Chrzanowska i Sylwester Karnas. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. Tadeusz Gałązka – wójt gminy Do-
bre wraz z zastępcą Piotrem Chmielew-
skim, Henryka Sęktas – zastępca burmi-
strza Kałuszyna, wójt Hanna Wocial wraz 
z zastępcą Bogusławem Dziedzicem, Ju-
styna Miłaczewska – sekretarz gminy Ja-
kubów, Marian Pełka – dyrektor MDK 
w Kałuszynie oraz trener warsztatów fo-
tograficznych, Stanisława Laskowska – 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jakubowie, Agnieszka Kunka – wicedy-
rektor Zespołu Szkół w Jakubowie, Lidia 
Domańska – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Mistowie, Edyta Karczewska Brzost 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzejo-

POKOLENIA BEZ GRANIC
Oprac. Marta Krusiewicz

W SOBOTNIE POPOŁUDNIE, 26 LISTOPADA 2016 ROKU W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ FESTYN BĘ-
DĄCY PODSUMOWANIEM PROJEKTU „JESIEŃ ŻYCIA O BARWACH LATA Z KULTURĄ W TLE”. PROJEKT REALIZOWANY JEST NA TERENIE 
GMINY JAKUBÓW, DOBRE I KAŁUSZYN PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA „OD-NOWA” Z SIEDZIBĄ W SZCZYTNIE.
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UROCZYSTOŚCI

wie Nowym. Nie zabrakło też uczestników 
warsztatów oraz trenerów: Honoraty Gru-
dzień (taniec), Teresy Kowalskiej (taniec 
i śpiew), Jolanty Kowalczyk (śpiew), Anny 
Kalaty (kulinaria), Sylwestra Karnasa (ku-
linaria), Beaty Wąsak (rękodzieło – wyro-
by z bibuły, papieru i wikliny papierowe), 
Cecylii Szymańskiej (rękodzieło – wieńce 
dożynkowe), Agnieszki Dąbrowskiej (de-
coupage). 

Na wstępie konferansjerka opowie-
działa o projekcie i przekazała głos Annie 
Chrzanowskiej, która przedstawiła po-
szczególne działania, jakie wykonane zo-
stały w poszczególnych gminach. Głos za-
brała także wójt Hanna Wocial, dziękując 
państwu Chrzanowskim za przygotowanie 
i realizację projektu oraz żywiąc nadzieję 
na kolejne aktywizujące i integrujące lo-
kalną społeczność.

Część artystyczną rozpoczęto polone-
zem w wykonaniu grup tanecznych z gmi-
ny Jakubów. Następnie na scenie pojawił 
się Gminny Chór Serenada z Jakubowa, 
Zespół Wokalny Tęcza z gminy Dobre, 
a także dzieci z zespołów tanecznych ze 
Szkoły Podstawowej w Mistowie, Jędrze-
jowie Nowym oraz Wiśniewie. Z wystę-
pem taneczno-wokalnym, prezentującym 
melodie romskie, wystąpił Międzypo-
koleniowy Zespół Razem z gminy Kału-
szyn. Część artystyczną zakończył pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu Emilii 
i Janusza Boruców oraz Heleny i Tadeusza 
Czwarnogów z gminy Jakubów. Występy 
nagrodzone zostały gromkimi brawami, 
wzbudzając ogromny podziw zebranych 
i uznanie dla zaangażowania oraz pasji, ja-
kie włożyli w przygotowanie pokazu.

Wójt Hanna Wocial – za aktywne 
uczestnictwo i pomoc w realizacji projektu 
– otrzymała serdeczne podziękowania oraz 
bukiet kwiatów, a wszystkie grupy tanecz-
ne i wokalne – pamiątkowe dyplomy.

Przybyli goście mogli także podziwiać 
wykonane przez uczestników projektu rę-
kodzieła artystyczne, wystawę fotografii 
wykonanych przez uczniów gimnazjum 
w Jakubowie oraz podopiecznych MDK 
w Kałuszynie. 

Po obejrzeniu części artystycznej przy-
szedł czas na skosztowanie wyśmienitych 
napoi i potraw przygotowanych przez 
uczestników warsztatów kulinarnych, 
m.in.: zupy dyniowej z grzankami, zupy 
meksykańskiej, cebularzy, sójek, sałatek, 
ciast, racuchów, rogalików oraz rozgrze-
wających nalewek domowej roboty. Po-
częstunek umilał występ kapeli Mazow-
szaki, która porywała wszystkich do tańca 
i wspólnej zabawy. 

Kolejny raz mieszkańcy trzech gmin: 
Jakubów, Dobre i Kałuszyn udowodni-
li, że nieważny jest wiek czy miejsce za-
mieszkania, ważny jest uśmiech na twa-
rzy i młodość ducha. Organizatorzy 
dziękują wszystkim za przybycie, wymia-
nę doświadczeń oraz integrację między-
pokoleniową, mając nadzieję na spotkanie 
podczas kolejnych projektów.
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PRACE RADY GMINY

BUDŻET NA 2017 ROK

GMINA – URZĄD
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 POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW 
28 LISTOPADA

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja na temat projektu budżetu 
Gminy Jakubów na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
b. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW 
31 PAŹDZIERNIKA

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
b. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
c. likwidacji jednostki organizacyjnej pn. 
„Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Szkół w Jakubowie”,
d. organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych Gminy Jakubów zalicza-
nych do sektora finansów publicznych,
e. wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gruntu w trybie bezprzetargowym.
5. Informacja o stanie oświaty w gminie Ja-
kubów za rok szkolny 2015/2016.
6. Informacja o złożonych oświadcze-
niach majątkowych.

Zarządzeniem nr 99/2016 z 15 listopada 2016 roku przygotowano projekt budżetu 
na 2017 rok. Projekt przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu 
Rady Gminy.

W projekcie założono następujące wielkości:
– dochody – 22 470 800 zł,
– wydatki – 26 271 770 zł,
– przychody – 4 797 470 zł,
– rozchody – 996 500 zł.

Projekt budżetu będzie przedmiotem obrad komisji Rady Gminy i 29 grudnia 2016 
roku zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy celem uchwalenia budżetu gminy na 
2017 rok.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu na 2017 rok zostaną udostępnione po jego uchwaleniu.

c. obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia 
podatku rolnego na terenie 
 Gminy Jakubów na 2017 rok, 
d. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2017 rok,
e. zwolnień w podatku od nieruchomości,
f. uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz realizacji zadań z zakre-
su przeciwdziałania narkomanii, na terenie 
Gminy Jakubów na 2017 rok,
g. przedłużenia obowiązywania dotych-
czasowych taryf za odprowadzanie ścieków 
do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, 
stanowiących własność Gminy Jakubów,
h. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członka ochotniczej straży pożarnej Gmi-
ny Jakubów,
i. likwidacji jednostki organizacyjnej pn. 
„Zespół Obsługi Ekonomiczno-Admini-
stracyjnej Szkół w Jakubowie”.
6. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne:
a. rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego po-
siedzenia.
10. Zamknięcie posiedzenia. 

7. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
8. Informacja wójta o pracach w okresie 
między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego po-
siedzenia.
12. Zamknięcie posiedzenia. 

Oprac. Jolanta Wąsowska
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OCZYSZCZALNIA DLA WSPÓLNOTY
INWESTYCJE
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Działki pod oczyszczalnię wraz 
z infrastrukturą przekazane zo-

stały nieodpłatnie przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych w Warszawie. Oczysz-
czalnia użytkowana jest przez właścicieli 
lokali mieszkalnych Wspólnoty Mieszka-
niowej Rządza – byłych najemców Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. 

Wykonawca robót budowlanych – fir-
ma METALCHEM-WARSZAWA S.A. 
– wyłoniony został w drodze przetargu nie-
ograniczonego, który odbył się 12 września 
2016 roku. Inspektorem nadzoru ze strony 
gminy Jakubów jest Sławomir Baran repre-
zentujący firmę WOD-KAN z Garwolina.

Roboty budowlane obejmują m. in. 
wymianę urządzeń (osadnik wstępny, 

złoża biologiczne, komora sedymentacyj-
na, pompownie, studzienki), przebudowę 
przyłącza energetycznego oraz zagospoda-
rowanie terenu (wykonanie drogi dojazdo-
wej, oświetlenie, ogrodzenie). 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 
380 000 zł netto, a środki pochodzić będą 
z bezzwrotnej pomocy finansowej udzie-
lonej przez ANR, zgodnie z zawartym 
25 kwietnia 2016 roku porozumieniem. 

Docelowo zmodernizowana oczysz-
czalnia ścieków odbierała będzie tylko 
i wyłącznie ścieki komunalne mieszkań-
ców Wspólnoty Mieszkaniowej Rządza, 
bez możliwości podłączenia innych bu-
dynków, a także bez możliwości zrzutu 
ścieków z wozów asenizacyjnych. 

Oprac. Marta Krusiewicz 

OD 21 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZĄDZY.

2 listopada 2016 r. podpisano umowę 
pomiędzy województwem mazowiec-

kim a gminą Jakubów o udzielenie dota-
cji na przebudowę (modernizację) drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w Ludwi-
nowie. W ramach przyznanych środków 
wykonano nawierzchnię wyrównującą ist-
niejącą podbudowę mieszanką mineral-
no-asfaltową na powierzchni 2 203,20 m2 
o długości 540,00 m oraz nawierzchnię 
(pobocza) z tłucznia kamiennego o gru-
bości 15 cm i łącznej powierzchni 540 m2. 
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego. Rozpoczęte 
12 października 2016 r. prace dwa dni póź-
niej zostały odebrane.

Koszt całkowity inwestycji to 65 919,53 
zł brutto, z czego dofinansowanie przez 
gminę Jakubów wynosi 37 906,62 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
Oprac. Jacek Biaduń
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INWESTYCJE

Na dzień dzisiejszy wykonano wy-
kopy, fundamenty, ściany, stropy, 

słupy, podciągi, nadproża oraz wylano 
podłoże pod posadzki z odpowiednim 
ociepleniem i izolacją. Zamontowano sto-
larkę okienną. Dach dwuspadowy na części 
hali (konstrukcja nośna) został wykonany 
z drewna klejonego tworzącego drewniane 
wiązary i pokryty płytą warstwową z rdze-
niem poliuretanowym, a część zaplecza so-
cjalnego została pokryta blachą trapezową 
na tradycyjnej konstrukcji drewnianej.

Zmodernizowano istniejącą kotłownię 
olejową centralnego ogrzewania na potrze-
by nowego obiektu i szkoły. Zrobiono część 
instalacji elektrycznych, wodno-kanaliza-
cyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody. W 50% wykonano tynki wewnętrz-
ne, a w 30% elewację zewnętrzną.

Planowany termin zakończenia prac 

według harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego to II kwartał 2018 roku.

Budowę hali sportowej dofinansowa-
no w kwocie: 1 380 700,00 zł ze środków 

ROŚNIE HALA
Oprac. Bogusław Dziedzic

NA PLACU BUDOWY HALI SPORTOWEJ W MISTOWIE MOŻNA ZAUWAŻYĆ DUŻY POSTĘP 
PRAC PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ AKPOL Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO. HALĘ I JEJ 
ZAPLECZE DOSKONALE WIDAĆ Z DALEKA, OBIEKT GÓRUJE NAD BUDYNKAMI DYDAK-
TYCZNYMI SZKOŁY.

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu Rozwoju Szkolnej In-
frastruktury Sportowej – edycja 2016, a cał-
kowity koszt budowy wynosi 2 761 440 zł.
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OSP

HISTORIE STRAŻACKIE
Oprac. Lidia Domańska

Oprac. Joanna Żyłkowska

KRONIKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH TO BOGATE ŹRÓDŁO HISTORII PO-
SZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORAZ CAŁYCH MIEJSCOWOŚCI. MAJĄC NA UWADZE ICH 
OGROMNE ZNACZENIE, CO 2 LATA ORGANIZOWANE SĄ POWIATOWE PRZEGLĄDY KRO-
NIK OSP. Z TERENU GMINY JAKUBÓW BIERZE W NICH UDZIAŁ TYLKO OSP Z MISTOWA. 

23 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU BYŁ DLA OSP W WIŚNIEWIE DNIEM WYJĄTKOWO 
SZCZEGÓLNYM. W TYM DNIU DOKONANO POŚWIĘCENIA I UROCZYSTEGO PRZECIĘCIA 
WSTĘGI PRZY OBELISKU Z TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ, NA KTÓREJ UMIESZCZONY JEST ŚW. 
FLORIAN. TO UPAMIĘTNIENIE 80. ROCZNICY POWSTANIA JEDNOSTKI.

W tym roku strażackie kroniki (jed-
nostka z Mistowa zapisuje już 

3  tom) po przeglądzie powiatowym za-
wędrowały na VIII Konkurs Wojewódz-
ki „Z dziejów OSP”, który miał miejsce 
20 sierpnia w Szydłowcu. OSP Mistów re-
prezentowali Lidia Domańska - kronikarz 
i Ryszard Parol – prezes OSP Mistów. Spo-
tkanie to nie tylko konkurs, ale także wy-

miana doświadczeń kronikarzy z całego 
województwa mazowieckiego. 

Na tym nie koniec, bo 23-25 września 
odbył się w Supraślu XXIII Ogólnopolski 
Konkurs Kronik, na którym kroniki mi-
stowskiej straży zdobyły wyróżnienie. 

Sam udział w spotkaniu braci kroni-
karskiej z całej Polski to już wyróżnienie, 
rozsławienie na cały kraj Mistowa i gminy 

Obelisk powstał na skwerku przy remi-
zie OSP, a wykonali go własnoręcz-

nie strażacy z tej jednostki. Pomysłodawcą 
dzieła był dh Adam Kaczorek, któremu nie 
szczędzono pochwał i podziękowań w tym 
wyjątkowym dniu. Uroczystość rozpoczę-
ła się złożeniem meldunku przez dowódcę 
uroczystości dh Ryszarda Jaglińskiego pre-
zesowi jednostki dh Dariuszowi Kopczyń-
skiemu. Następnie prezes w krótkich sło-
wach zawarł wyjątkowość tego wydarzenia. 

– Dokonuje się historyczna chwila upa-
miętnienia 80. rocznicy powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wiśniewie. Kaplicz-
ka, która stoi przy naszej remizie od teraz 
i na zawsze będzie wspomnieniem naszej 

pięknej rocznicy. Umieszczony w niej św. 
Florian jest symbolem ofiarnej służby stra-
żackiej, dbającej o bezpieczeństwo, życie, 
zdrowie i mienie lokalnych społeczności. 
Niech czuwa on nad nami podczas wszel-
kich akcji strażackich, abyśmy zawsze wra-
cali do naszej strażnicy cali i zdrowi. Obe-
lisk ten jest jednocześnie uhonorowaniem 
naszych poprzedników, którzy prężnie dzia-
łali w latach poprzednich i dzięki temu mo-
gliśmy czcić tak piękną okrągłą rocznicę 
w roku ubiegłym – mówił dh Kopczyński.

Po otwarciu uroczystości nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi przez: wójt 
Hannę Wocial, księdza Krzysztofa Weso-
łowskiego oraz kapłana Zbigniewa Nawrę 

– proboszczów tutejszych parafii, prezesa 
Dariusza Kopczyńskiego oraz dh Adama 
Kaczorka. Kolejnym punktem uroczysto-
ści była modlitwa oraz poświęcenie przez 
księży symbolicznego obelisku. Następ-
nie kilka ciepłych słów w stronę strażaków 
skierowała wójt Hanna Wocial, która czuła 
się zaszczycona, że jej podarunek w posta-
ci figurki św. Floriana zapoczątkował po-
wstanie tak wspaniałego dzieła. Kończąc 
oficjalną cześć uroczystości, prezes Kop-
czyński podziękował zebranym za przyby-
cie i zaprosił na poczęstunek. 

Jakubów. Szkoda, że tak niewiele jednostek 
zapisuje swoją historię. Może to się zmieni, 
gdyż pojawiła się propozycja wydania al-
bumu z dziejami wszystkich OSP z terenu 
powiatu mińskiego.

FLORIAN POŚWIĘCONY
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KULTURA

W Jakubowie ten szczególny dzień 
upamiętniono podczas wieczo-

ru patriotycznego, który zorganizowano 
z inicjatywy wójt Hanny Wocial wspólnie 
z biblioteką publiczną. Wśród zaproszo-
nych gości byli radni, dyrektorzy szkół, ar-
tyści, sołtysi i mieszkańcy gminy. Spotka-
nie wypełniły pieśni i utwory patriotyczne 
w wykonaniu gminnej orkiestry dętej oraz 
chóru Serenada. Usłyszeć można było m.in.: 
Bywaj dziewczę zdrowe, Piechota, Pierwsza 
brygada, Przybyli ułani i wiele innych. Wie-
czór zakończyły rozmowy w przytulnej at-
mosferze z muzyką w tle, a serca wszystkich 
przepełniała duma z bycia Polakami.

CZYTANIE
NA ŚNIADANIE
Oprac. i fot.: Katarzyna Parol

15 listopada w filii bibliotecznej 
w Wiśniewie odbyło się kolejne 

spotkanie z cyklu „Głośne czytanie na 
drugie śniadanie”. Gośćmi specjalnymi 
byli: wójt gminy Jakubów Hanna Wocial, 
radny powiatu mińskiego, sekretarz urzę-
du miasta Halinów Robert Grubek oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśnie-
wie Karolina Pląsek. Uczniowie z Wiśnie-

wa mieli okazję usłyszeć w wyjątkowym 
wykonaniu fragmenty książek „Dlaczego 
oczy kota świecą w nocy? i inne sekrety 
świata zwierząt” Doroty Sumińskiej oraz 
„Bartek Koniczyna i banda z Zaniemyśla” 
autorstwa Danuty Zawadzkiej. Spotkanie 
przebiegło w miłej, kameralnej atmosferze. 
Był również czas na zadawanie gościom 
pytań. Uczniowie klas IV-VI chętnie z tego 
skorzystali, pytając o zainteresowania, ulu-
biony rodzaj muzyki, książki. Impreza za-
kończyła się słodkim akcentem, wszyscy 
obecni zostali poczęstowani cukierkami 
przez pana Roberta. 

KULTURALNY FINAŁ

WIECZÓR Z POLSKĄ

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

Dobiegła końca tegoroczna edycja projektu „Kultura pod strzechy” w gminie Ja-
kubów. Na zaproszenie wójt Hanny Wocial i dyrektor biblioteki Stanisławy Laskow-

skiej wystąpiła grupa teatralna Parabuch w spektaklu „Szczęście Frania”. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, sztukę można było obejrzeć bezpłatnie w czterech miejscowościach: Mi-
stowie, Wiśniewie, Łaziskach i Jędrzejowie Nowym. Publiczność dopisała, a o powodze-
niu projektu świadczyć mogą same uśmiechnięte twarze widzów. Do zobaczenia w przy-
szłym roku.

11 LISTOPADA TO DLA NAS, POLAKÓW, JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH DAT W KALENDA-
RZU: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. TO WŁAŚNIE 11 LISTOPADA 1918 R., PO 
123 LATACH ZABORÓW, NASZ KRAJ ZNÓW POJAWIŁ SIĘ NA MAPIE EUROPY.
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OŚWIATA JAKUBOWIE
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Zaproszenie na uroczystość przyjęli: 
wójt Hanna Wocial, sekretarz Justy-

na Miłaczewska, Stanisław Mejszutowicz 
– prezes ZNP w Mińsku Mazowieckim, 
Grzegorz Padzik – przedstawiciel mińskiej 
Solidarności, Ignacy Wieczorek – prze-
wodniczący Społecznego Komitetu Pamię-
ci śp. Ryszarda Kaczorowskiego, Marianna 
Murzynowska – dyrektor Banku Spółdziel-
czego oddział w Jakubowie, Stanisława La-
skowska – dyrektor Gminnej Biblioteki 
w Jakubowie, Stanisława Gujska – poetka 
i pisarka książek dla dzieci i młodzieży.

98 lat temu nasza Ojczyzna po wielu la-
tach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriac-
kiej stała się wolnym państwem. Trud jaki 
Polska musiała pokonać, by odzyskać Nie-

podległość, przedstawiła w inscenizacji 
klasa IIIA gimnazjum pod kierunkiem 
Iwony Kaszewskiej. W trakcie uroczystości 
można było wysłuchać pięknych i wznio-
słych piosenek o niepodległości w wykona-
niu uczniów klasy IIIA ze szkoły podsta-
wowej, zespołu muzycznego Violinki oraz 
Mai Szelągowskiej – uczennicy klasy Va. 

Patronem gimnazjum jest Orzeł Bia-
ły. Nadania imienia dokonał 24 lutego 
2006  r. prezydent Ryszard Kaczorowski 
– ostatni prezydent RP na Uchodźstwie. 
Uczniowie są dumni, mając takiego patro-
na i chętnie rozsławiają jego imię. Gości za-
proszono do obejrzenia krótkiej prezenta-
cji poświęconej patronowi szkoły. 

Na zakończenie uroczystości wszy-
scy zebrani zostali zaproszeni na wspólny 
Przemarsz Niepodległościowy. Podczas 
przemarszu złożono kwiaty oraz zapalo-
no symboliczne znicze: pod obeliskiem 
pamięci Teofila Zawadzkiego, przy tabli-
cy pamięci Ryszarda Kaczorowskiego oraz 
pod pomnikiem upamiętniającym Walki 
o Niepodległość Naszej Ojczyzny w latach 
1918-1922.

Oprac. Iwona Kaszewska

NIEPODLEGŁA Z PATRONEM
10 LISTOPADA 2016 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W JAKUBOWIE UROCZYŚCIE OBCHODZONO 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ DZIEŃ PATRONA GIMNAZJUM. 
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OŚWIATA W JAKUBOWIE
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Organizatorem wyjazdu była Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-

stwa przy współpracy Stowarzyszenia 
Klubu Przyjaciół, Szkół i Organiza-
cji Monte Cassino. Gości na 72. roczni-
cy przywitał p.o. kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. kon-
celebrowana m.in. przez abp Szczepana 
Wesołego, biskupa seniora archidiecezji 
gnieźnieńskiej, kapelanów Ordynariatu 
Polowego i duchownych z Włoch, m.in. 
ks. prałata Pawła Ptasznika. Obecny był 
także opat z Monte Cassino. W Euchary-
stii uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej 

Duda z małżonką, kombatanci i weterani 
walk 2. Korpusu Polskiego, przedstawi-
ciele parlamentu RP, ministerstwa obro-
ny narodowej Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Republiki Włoskiej, władze lokalne 
i mieszkańcy leżącego u podnóża wzgórza 
miasta Cassino.

Po Mszy Świętej odbył się apel pamię-
ci i ceremonia złożenia kwiatów w central-
nym miejscu cmentarza, gdzie spoczywają 
polscy żołnierze.

Uroczystości na Monte Cassino były 
dużym przeżyciem. Spotkanie ze świadka-
mi tamtych zdarzeń wywołało wiele wzru-
szeń i zapadło głęboko w pamięć – jako 
żywa lekcja historii.

Oprac. Iwona Kaszewska

Oprac. Dorota Czerwińska

WIECZNA CHWAŁA

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W DNIACH 17-19 MAJA 2016 R. PRZEDSTAWICIELE POCZTU SZTANDAROWEGO GIM-
NAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE WRAZ Z OPIEKUNEM IWONĄ KASZEWSKĄ 
BRALI UDZIAŁ W OBCHODACH NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM NA MONTE 
CASSINO. 

18 PAŹDZIERNIKA 2016R. UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH PRZEŻYWALI WAŻNĄ UROCZYSTOŚĆ - PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W JAKUBOWIE. UROCZYSTOŚĆ ZASZCZYCILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ WÓJT HANNA WOCIAL, 
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ AGNIESZKA KUNKA ORAZ RODZICE.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztan-
dar szkoły, a następnie dyrektor dokonała pa-

sowania symbolicznym ołówkiem. Po części ofi-
cjalnej wszyscy mogli podziwiać piękny program 
artystyczny w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. 
Były wiersze, piosenki, a nawet taniec. A wszyst-
ko to pod czujnym okiem wychowawczyni Haliny 
Krupy. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane 
przez rodziców rożkami obfitości oraz upominka-
mi od klas starszych.
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4 października członkowie Koła Przy-
jaciół Biblioteki Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum z klasą V A, uczestniczyli 
w wycieczce „Śladami Henryka Sienkie-
wicza” do Woli Okrzejskiej. Zwiedzanie 
Muzeum Henryka Sienkiewicza połączone 
z lekcją muzealną pozwoliło lepiej poznać 
życie i twórczość pisarza. 

28 października 2016 r. w bibliotece 
odbyła się impreza czytelnicza. Ucznio-
wie przygotowali dekoracje (duszki, dynie) 
i przybrali nimi bibliotekę. Za wypożycze-
nie książki w tym dniu wręczano w na-
grodę coś słodkiego bądź halloweenową 
zakładkę wykonaną przez członków KPB. 
Biblioteka pękała w szwach, liczba odwie-
dzin była ogromna. 

Nocne atrakcje w bibliotece? Dlacze-
go nie? O godzinie 19:00, 28 październi-
ka, członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki 
i Koła Czytelniczego stawili się w biblio-
tece, aby spędzić ten wieczór wyjątkowo. 
Przynieśli ze sobą śpiwory i poduszki, nie 
zabrakło także smakołyków i ulubionych 
gier. Czytanie rozpoczęliśmy od książki 

„Przepraszam, czy tu straszy?”. W trakcie 
imprezy odbył się konkurs „Znajdź dusz-
ka” i projekcja filmu „Syreny, legenda czy 
prawda?”. Najbardziej wytrzymali poszli 
spać dopiero o godz. 3:30 nad ranem, a o 
godzinie 7:00 była już pobudka – wspól-
ne śniadanie. Nocne czytanie, to nie tyl-
ko kreatywny sposób na zainteresowanie 
dzieci i młodzieży książką. Jest to spotka-
nie atrakcyjne również ze względu na swój 
charakter i panującą atmosferę. W końcu 
nie codziennie zdarza się okazja, by spę-
dzić wieczór w szkole…

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Oprac. Aldona Sterniczuk 

ROK SZKOLNY 2016/2017 TO ROK ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ 
UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW. SZKOLNA BIBLIOTEKA ZA-
PLANOWAŁA SZEREG DZIAŁAŃ WPISUJĄCYCH SIĘ W TEN KIERUNEK. JEDNYM Z TAKICH 
DZIAŁAŃ BYŁA SESJA FOTOGRAFICZNA CZŁONKÓW KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI 
PROMUJĄCA CZYTELNICTWO, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 23 WRZEŚNIA. ZDJĘCIA POSŁUŻYŁY 
DO WYKONANIA PLAKATÓW, KTÓRE ZAWISŁY NA SZKOLNYCH KORYTARZACH.
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Głównym celem jest wykształcenie 
u dzieci postaw prozdrowotnych 

poprzez uczenie zasad prawidłowego 
odżywiania oraz przekazywanie wie-
dzy na temat produktów służących zdro-
wiu i produktów dla niego szkodliwych. 
Ważnym celem jest również uświadomie-
nie związku pomiędzy żywieniem a wy-
stępowaniem wielu chorób i dolegliwości 
oraz podkreślenie roli codziennej aktyw-
ności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. 
Zamysłem twórców projektu jest także 
kształcenie rodziców jako osób, od których 
zależy styl życia rodziny i przekonanie ich, 
że warto zadbać o zdrowe odżywianie i re-
gularną aktywność fizyczną. 

Za uczestnikami pierwszy jesien-
ny etap konkursu, a przed nimi etap zi-
mowy i wiosenny. W ramach projektu 
odbyły się lekcje na temat roli warzyw 
i owoców w żywieniu człowieka. Prze-

ZDROWA WIEDZA
Oprac. Katarzyna Zawilińska

GRUPY 0A I 0B ZE SZKOŁY Z JAKUBOWA PRZYSTĄPIŁY DO PROJEKTU „ZDROWO JEM, 
WIĘCEJ WIEM”.

prowadzono konkurs na najlepszy pla-
kat namawiający, aby zastąpić słodycze 
i słodkie napoje warzywami i owocami. 
Powstała również lista ulubionych zabaw 
na dworze, która wraz z ładną pogodą 
zachęciła do przebywania na świeżym 
powietrzu. Uczestnicy wręczyli rodzi-
com ulotki informujące o bogatych war-
tościach odżywczych warzyw i owoców 
oraz w jaki sposób można podawać je 
dziecku, aby zachęcić go do ich jedzenia. 
Wspaniałym zakończeniem etapu jesien-
nego było przedstawienie pt. „Kłótnia 
owocowo-warzywna”, w którym to wa-
rzywa i owoce kłóciły się o to, kto jest 
lepszy, smaczniejszy i zdrowszy. Było ko-
lorowo i wesoło, a przed uczestnikami 
jeszcze wiele ciekawych zadań. Fo
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OŚWIATA W MISTOWIE

PIERWSZE PASY

WSPOMNIENIE BOHATERÓW
Oprac. Anna Karpińska

Oprac. Anna Karpińska

23 listopada społeczność szkolna 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Mistowie wraz z zaproszonymi gośćmi 
zebrała się na spotkaniu patriotycznym 
upamiętniającym 1050-lecie Chrztu Pol-
ski oraz 98. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Uczniowie klasy V pod kierunkiem 
Zofii Kowalskiej oraz Anny Karpińskiej 

13 października w poczet uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Mistowie zostali uro-
czyście przyjęci pierwszoklasiści: Karoli-
na Jaglińska, Natalia Kacprowicz, Emilia 
Kowalczyk, Katarzyna Komuda, Kacper 
Krepowicz, Matylda Murawska, Emil Pa-

ska, Kuba Paska, Jan Wajs, Karolina Wiak 
i Lena Wocial. W uroczystościach wzię-
li udział zaproszeni goście na czele z wójt 
Hanną Wocial, rodzice, nauczyciele oraz 
wszyscy uczniowie szkoły.

Pierwszaki wspierane przez swoich 
starszych kolegów przygotowały program 

przygotowali część artystyczną poświęco-
ną tym ważnym w historii naszego kraju 
wydarzeniom. Wszyscy obecni mogli w za-
dumie przenieść się do czasów minionych 
i wspomnieć bohaterów ojczyzny. Wszyst-
ko dzięki wystrojowi sali, prezentacji mul-
timedialnej oraz oprawie muzycznej, któ-
rą przygotowała Zofia Kowalska wraz 
z uczniami klas IV-VI.

artystyczny oraz złożyły ślubowanie. Zo-
stały uroczyście pasowane na uczniów 
przez dyrektor Lidię Domańską i otrzyma-
ły symboliczne upominki z rąk wychowaw-
czyni Marii Szuby. Dopełnieniem uroczy-
stości było posadzenie pamiątkowego, 17. 
już drzewka na terenie szkoły oraz słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE
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27 września, jak co roku od wielu lat, uczniowie wraz z opie-
kunami i pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczy-

stościach obchodów 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego i Szarych Szeregów. Odbyły się one pod Pomni-
kiem Szarych Szeregów w Mińsku Mazowieckim. Zebrali się tam 
przedstawiciele władz lokalnych, kombatanci i mieszańcy Mińska. 
Podczas uroczystości przypomniano zasługi i poświęcenie ludzi, 
którzy walczyli o wolność naszego kraju. Potem uczestnicy uro-
czystości złożyli pod pomnikiem kwiaty i oddali hołd poległym. 
Takie uroczystości są okazją do bliższego poznania narodowej 
przeszłości. –

3 września szkolny koniarz – Miłosz 
Bielawski znowu triumfował na za-

wodach hippicznych. Tym razem wziął 
udział w organizowanych już szesnasty 
raz Towarzyskich Zawodach Jeździeckich 
– Szesnastka Mlęcińska w konkurencji 
Classic Pleasure. W tej konkurencji jeźdź-
cy prezentują się w stroju dowolnym, ocenę 
punktową otrzymują za umiejętności jeź-
dzieckie i wrażenie ogólne pary koń i jeź-
dziec. Wystartowało w niej 20 jeźdźców. 
Miłosz zajął I miejsce.

13 października uczniowie wraz z nauczycielami świętowa-
li uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Przybyli na nią 

zaproszeni goście: wójt Hanna Wocial, proboszczowie tutejszych 
parafii, Katarzyna Parol, emerytowani nauczyciele, pracownicy 
szkoły, uczniowie i rodzice.  

Uczniowie klasy szóstej przygotowali pod kierunkiem Anny 
Gójskiej program artystyczny pt. „Na przerwie”. W podziękowa-
niu za codzienny trud opieki nad uczniami, cierpliwość i wyrozu-
miałość wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali wła-
snoręcznie wykonane przez uczniów laurki i jabłuszka oraz wrzosy 
z serdecznymi życzeniami od Rady Rodziców.

DZIEŃ EDUKACJI W HOŁDZIE POLEGŁYM

ZŁOTY JEŹDZIEC
Oprac. Anna Łapietew

Oprac. Anna Łapietew Oprac. na podstawie sprawozdania Michała Rybińskiego i Miłosza Bielawskiego
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Pierwsze miesiące roku szkolnego 
2016/2017 w Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejo-
wie Nowym upłynęły pod znakiem im-
prez kulturalnych. Uczniowie klas IV-VI 
obejrzeli przedstawienie pt. „Pan Twar-
dowski” przygotowane przez Wrocławski 
Teatr Edukacji.

W październiku uczniowie wybrali się 
na wycieczkę do Warszawy. Poznali tajni-
ki pracy reportera, montażysty, operatora 
dźwięku i charakteryzatorki. Mogli zoba-
czyć, jak powstają programy telewizyjne 
dla stacji TVP INFO. Potem zwiedzili Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, gdzie obej-
rzeli wystawę stałą i uczestniczyli w lekcji 
muzealnej pt. „Średniowieczni podróżni-
cy”. Na początku listopada byli w Siedlcach 
na widowisku taneczno-wokalnym „Pchła 
Szachrajka” oraz w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu. Największym zainteresowa-
niem cieszyła się ekspozycja przedstawia-
jąca zabytkowe pojazdy pożarnicze.

Wiele działo się również w szkole. 
Uczniowie brali udział w nietypowej lekcji 
przyrody poświęconej płazom i w zajęciach 
z nauki programowania w ramach obcho-
dów Europejskiego Tygodnia Kodowania. 
W ramach cyklu zajęć „Pasje moje i moich 

rodziców” spotkali się z policjantem, któ-
ry odpowiadał na pytania związane z jego 
pracą oraz zapoznawał dzieci z zasadami 
bezpieczeństwa. Uczniowie klasy V i VI są 
uczestnikami warsztatów genealogicznych 
„Skąd nasz ród”, które prowadzi dr An-
drzej Nowik. 

W październiku odbyła się także aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Wierszem i piosenką uczniowie podzięko-
wali za pracę nauczycielom i innym pra-
cownikom szkoły. Narodowe Święto Nie-
podległości uczcili zaś uroczystym apelem. 
Wspominali burzliwe dzieje ojczyzny 
i trudną drogę do wolności, która koszto-
wała życie wielu Polaków. W czasie Świę-
ta Szkoły wszyscy przenieśli się do krainy 
wierszy patrona – Jana Brzechwy. Dzięki 
najstarszym uczniom z twórczością po-
ety mogły się zapoznać młodsze dzieci. 
Z udziałem rodziców odbyło się pasowanie 
na ucznia klasy I, zaś drugoklasistów przy-
jęto do grona czytelników. Cała społecz-
ność szkolna wesoło się bawiła na andrzej-
kach. Do dziś uczestnicy uroczystości, 
jedni z niecierpliwością, inni z niepokojem, 
oczekują, czy spełnią się tegoroczne wróż-
by i przepowiednie. 25 listopada – po raz 
pierwszy – dzieci wzięły udział w obcho-

POCZĄTEK PEŁEN ATRAKCJI

ZŁOTY JEŹDZIEC

Oprac. Ewa BorysOprac. na podstawie sprawozdania Michała Rybińskiego i Miłosza Bielawskiego

dach Dnia Pluszowego Misia. Miały okazję 
zaprezentować swoje maskotki, poznać hi-
storię święta, a przede wszystkim wspólnie 
śpiewać, tańczyć, recytować… po prostu 
przyjemnie spędzić czas w gronie szkol-
nych kolegów i koleżanek.



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
e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
e-mail: h.wocial@jakubow.pl

Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
e-mail: b.dziedzic@jakubow.pl 

Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100 
e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl

Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-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

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

Leśniczy Lasów Państwowych
Andrzej Perzanowski
Dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900 – 1100, tel. +48 693 891 330

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, oddział w Siedlcach,
dyżury w Urzędzie Gminy 
tel. +48 25 757 93 36
• Małgorzata Chrzanowska-Siwak
pn. i śr. w godz.: 730 – 1530

• Anna Kalata
pierwszy czwartek każdego miesiąca.

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000 – 1800 
czw. – pt.: 800 – 1600, sob: 900 – 1300

e-mail: biblioteka@jakubow.pl

• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000 – 1500

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• 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

Informator teleadresowy

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt e-mail: gazeta.jakubow@wp.pl, info@fotopia.com.pl

INFORMACJA
 Konkurs ekologiczny 

„Eko-uczeń Gminy Jakubów” – I edycja 
dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w formie dotacji, w kwocie 12.330,00 zł

INFORMACJA
 Usuwanie i utylizacja azbestu 

z terenu gminy Jakubów 

dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji, w kwocie 11 184,00 zł


