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Szanowni Mieszkańcy gminy Jakubów,
za nami okres wakacji, wypoczynku, czas realizacji 
wielu inwestycji i projektów. Na terenie gminy Jaku-
bów powstały nowe nakładki asfaltowe w miejsco-
wości Wola Polska, Wiśniew, Izabelin i Strzebula, 
powstaje chodnik w Łaziskach, zakończono budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych we wsi Mistów i Le-
ontyna, trwają prace związane z budową kanaliza-
cji w Jędrzejowie Starym. O tych zadaniach i innych 
przedsięwzięciach przeczytacie Państwo w tym wy-
daniu naszego kwartalnika, do którego lektury serdecznie zachęcam. 

Sierpień to miesiąc, kiedy w naszej gminie organizujemy dożynki i festyn 
„Mazowieckie lato”, to święto rolników i mieszkańców wsi, to okazja do po-
dziękowań, możliwości odznaczeń, wyróżnień, a także wspólna zabawa na 
koniec ciężkiego czasu żniw. W związku z tym składam serdecznie podzię-
kowania księżom, kapłanom, Ochotniczym Strażom Pożarnym, sponsorom 
oraz wszystkim przybyłym gościom, a także mieszkańcom gminy Jakubów 
za zaangażowanie, przygotowanie i trud włożony w wykonanie przepięknych 
wieńców oraz korowodu dożynkowego.

Dziękuję za obecność i wspaniałą atmosferę oraz życzliwe przyjęcie na-
szych artystów.

Dziękuję również wszystkim pracownikom urzędu gminy Jakubów oraz 
innym osobom i podmiotom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
organizacji i przeprowadzenia tego gminnego święta.

Już dziś serdecznie zapraszam na przyszłoroczne dożynki, które odbędą się 
26 sierpnia 2018 r. w Jędrzejowie Nowym oraz na inne uroczystości gminne.

Wójt gminy Jakubów
Hanna Wocial
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Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl
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INFORMACJA!
W związku z utworzeniem przez wójta gminy Jakubów Centrum Alarmowania 
SMS dla mieszkańców Gminy Jakubów, proszę o zgłaszanie się osób 
chętnych, które chciałyby być ujęte w wykazie i otrzymywać wiadomości 
SMS z  powiadomieniami, typu informacje o sytuacjach kryzysowych, 
planowanych pracach drogowych, a także o wydarzeniach kulturalnych itp. 
Osoby chętne proszę o zgłaszanie się mailowo na adres:

sekretariat@jakubow.pl do dnia 31 października 2017 roku 
z podaniem imienia, nazwiska, miejscowości oraz numeru telefonu komórkowego. 
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INWESTYCJE

2 września br. dokonano oficjalnego 
otwarcia i  poświęcenia nowo wyas-

faltowanej drogi w miejscowości Strze-
bula. Inwestycja ta została dofinansowana 
ze środków pochodzących z budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego, związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-
nych w  50%. Całość zadania opiewała 
na kwotę 203 949,99 zł. W ramach prze-
budowy dokonano wyrównania istnie-
jącej podbudowy mieszanką mineralno-
-bitumiczno-asfaltową na powierzchni 
3 800,00 m2. Nawierzchnię położono na 
ogólnej długości 0,95 km i szerokości 4 m. 
Prace rozpoczęto 9 sierpnia, a do odbio-
ru zgłoszono 11 sierpnia. Wykonawcą 
prac była firma BRUK-BUD Piotr Skoczek 

Od 2016 r. przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mistowie trwa 

budowa hali sportowej. Jej całkowity 
koszt – około 2,7 mln zł dzielony jest po 
połowie między gminą Jakubów a  mi-
nisterstwem sportu. Na zewnątrz okaza-
ły budynek cieszy już swoim wyglądem. 
W środku natomiast trwają prace wykoń-
czeniowe w głównej hali. Zaplecze sporto-
we z szatniami, łazienkami i magazynem 
jest gotowe.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkol-
nego wykonano fragment drogi dojazdo-
wej do hali, która wchodzi w skład tej in-
westycji. Termin oddania do użytku całego 
obiektu to maj 2018 roku.

ASFALTEM DO STRZEBULI

HALA NA FINISZU

Oprac. Joanna Żyłkowska

Oprac. Anna Karpińska

z Pogorzeli. Inicjatorami i organizatorami 
tej ważnej dla wsi uroczystości poświęce-
nia byli: jej wieloletni sołtys – Andrzej Ża-
boklicki oraz przewodnicząca Rady Sołec-
kiej – Mariola Żaboklicka. Na uroczystość 
przybyli mieszkańcy tej miejscowości, 
wójt Hanna Wocial z  zastępcą Bogusła-
wem Dziedzicem, Krzysztof Domański 
– przewodniczący Rady Gminy Jakubów 
oraz radna Marzanna Kosieradzka. Po-
święcenia dokonali proboszczowie oby-
dwu parafii tj. kapłan Zbigniew Nawara 
oraz ks. Krzysztof Wesołowski, natomiast 
oficjalnego przecięcia wstęgi: najstarsza 
mieszkanka tego sołectwa – Janina Puław-
ska, najmłodszy jego mieszkaniec – Nor-
bert Żaboklicki oraz sołtys wsi. 
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INFORMACJE

INFORMACJA 
wycinka drzew i krzewów po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Wójt gminy Jakubów informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa 
wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia wójtowi zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli 
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, c) 50 cm 
– w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Przed zamierzonym usunięciem drzewa należy złożyć wójtowi zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć mapę – może być wykonana 
odręcznie, jednak powinna umożliwiać bezsporne zlokalizowanie drzewa na danym terenie. Zgłoszenia dokonuje właściciel 
nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub 
pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu. Po otrzymaniu zgłoszenia upoważniony przez wójta pracownik urzędu gminy 
w ciągu 21 dni dokona oględzin drzew, którego zamiar usunięcia został zgłoszony. Następnie w terminie 14 dni od oględzin wójt 
będzie miał czas na wydanie ewentualnego sprzeciwu. Sprzeciw wobec planowanej wycinki może dotyczyć m.in. nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków, wycinki na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli drzewo będzie nosiło 
znamiona drzewa pomnikowego. W tym ostatnim przypadku kryteria, na podstawie których samorząd będzie mógł wydać taki 
sprzeciw, zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska. Jeśli w ciągu dwóch tygodni gmina nie zgłosi sprzeciwu do 
planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić. 
Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane 
będzie administracyjną karą pieniężną. 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić 
po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
Jeśli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę 
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte 
drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew.
Nowelizacja przywróciła konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie 
drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek stanowią tylko niektóre gatunki topoli.
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia 
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje 
naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania 
gniazd ptasich). Wójt gminy Jakubów

Hanna Wocial

INFORMACJA
Mieszkańcy gminy Jakubów,
wójt gminy Jakubów, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
– oddział w Sokołowie Podlaskim, Inspektorat w Mińsku Mazowieckim, zawiadamia, że od 23 sierpnia 2017 roku będą prowadzone 
prace utrzymaniowe na rzekach:
– Mienia, na terenie miejscowości: Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów;
– Czarna, na terenie miejscowości: Mistów, Anielinek, Jakubów, Przedewsie, Antonina; 
Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani 
umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych oraz usunąć istniejące ogrodzenia pastwisk 
(art. 27, art. 28 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, tekst jednolity).
Sprawę prowadzi Marta Krusiewicz, tel. 25 758 20 57.

Wójt gminy Jakubów
Hanna Wocial
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INFORMACJE

31 sierpnia br. firma Trans-Kop zakończyła rekultywację składowiska odpadów w Moczydłach. Zgodnie z decyzją marszałka woje-
wództwa mazowieckiego zezwalającą na zamknięcie wysypiska odzyskano teren o powierzchni 0,64 ha.

Na składowisku wykonana została wielowarstwowa okrywa rekultywacyjna obejmująca: warstwę wyrównawczo-odgazowującą o gru-
bości 30 cm, warstwę uszczelniającą z gruntu mało przepuszczalnego o grubości 30 cm oraz warstwę rekultywacji biologicznej grubości 
15 cm. Łącznie położono okrywę o grubości 0,75 m. Na składowisku wykonana została druga, nowa studnia odgazowująca.

Koszt inwestycji to 147.787,20zł, w tym rekultywacja techniczna – 114.847,20 zł i biologiczna – 32.940,00 zł. Projekt został dofinansowa-
ny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

INFORMACJA
Rekultywacja składowiska odpadów 

w miejscowości Moczydła gm. Jakubów 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji 

w wysokości do 73 890,00 zł. 

INFORMACJA
Rekultywacja składowiska odpadów

w miejscowości Moczydła gm. Jakubów 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki 

w wysokości 73 000,00 zł.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY JAKUBÓW 
23 SIERPNIA

PORZĄDEK OBRAD:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomo-
stowego na sfinansowanie projektu realizowanego 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ludwinowie, 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2017-2022,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Informacja o wprowadzonych dotacjach celo-
wych w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne.

RADA GMINY
INFORMUJE

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA W MOCZYDŁACH
Oprac. Anna Czyżewska

JAKUBOWSKA HALA
DLA WSZYSTKICH
Od 11 września mieszkańcy mogą już korzystać z nowoczesnej hali 

sportowej przy szkole podstawowej w Jakubowie. Hala pozwala na grę 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę halową i ręczną oraz tenis stołowy, a także 
korzystanie z siłowni i ćwiczenia aerobiku. Wstęp na halę jest płatny i wy-
nosi 1 zł od osoby za godzinę (płatne z góry). Grupy zorganizowane spoza 
terenu gminy za godzinę gry w piłkę nożną zapłacą 50 zł, a w ręczną czy 
siatkówkę – 30 zł. Grupy korzystające z hali zobowiązane są do posiadania 
własnego sprzętu sportowego (piłki, obuwie sportowe na nawierzchnię ha-
lową itp.). Koszt skorzystania z siłowni lub gry w tenisa stołowego to 1 zł za 
godzinę od osoby.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy kierować do opiekuna hali Pio-
tra Romaka, tel. 517 510 581.

Oprac. Grażyna Pytkowska
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świę-
tą w kościele starokatolickim maria-

witów pw. Trójcy Przenajświętszej oraz 
w kościele rzymsko-katolickim pw. Trój-
cy Świętej w Wiśniewie. Później połączo-
ny korowód dożynkowy przeszedł na plac 
naprzeciwko remizy OSP w  Wiśniewie. 
Wszystkich zebranych powitała orkie-
stra dęta z Jakubowa. Starostami dożynek 
w tym roku byli: Dorota Zalewska i Zbi-
gniew Miller z Wiśniewa. Po uroczystym 
przekazaniu chleba wójtowi gminy Jaku-
bów Hannie Wocial, nadszedł czas na prze-
mówienia organizatorów i  zaproszonych 
gości. Swoją obecnością zaszczycili nas 
w tym roku delegaci od poseł Teresy War-
gockiej, Mariusz Kozera – wicedyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie, przedstawiciele policji, wójtowie z te-
renu powiatu mińskiego, radni powiatowi 
i przedstawiciele samorządowi.

Podczas dożynek odbył się konkurs 
wieńców dożynkowych, do którego zgło-
szono 19 dzieł. Wszystkie zostały uho-
norowane jednakowym miejscem na po-
dium i nagrodą pieniężną. Po raz drugi 

w gminie odbył się konkurs na najlepsze 
ciasto. Zgłosiło się do niego 26 uczestni-
czek. Piewsze miejsce zdobyła Agnieszka 
Gogol z  Aleksandrowa, drugie – Edyta 
Suchenek z Antoniny, trzecie – Anna Pa-
luch z Brzozówki, natomiast na czwartym 
ex aequo znalazły się pozostałe uczest-
niczki. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody pieniężne. Została 
też wręczona statuetka „Przyjaciela Gmi-
ny”, którą otrzymali: Jolanta Kowalczyk – 
kierowniczka chóru gminnego Serenada, 
Dorota Zawadzka –  kierowniczka ZOL 
Rudka, Danuta Grodzka-Wojdyna – Ga-
leria Zambrzyniec, Anna Chrzanowska 
i  Zbigniew Chrzanowski, Czesław Gą-
gol – prezes Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska Wschód, Maciej Twardowski 
– właściciel firmy CARPOLAND. Wrę-
czono również odznaczenia „Order ser-
ca – matkom wsi”, które otrzymały: Ewa 
Radzio z Wiśniewa, Jadwiga Krusiewicz 
z Turku, Marzanna Kosieradzka z Nartu, 
Irena Królak z Kamionki, Agata Sobotka 
z Rządzy, Mariola Damentka z Woli Pol-
skiej, Janina Gąsior z Wiśniewa, Jadwiga 

DOŻYNKOWE RADOŚCI
Oprac. Ewa Klepacka

TRADYCJĄ JUŻ JEST, ŻE OSTATNIA NIEDZIELA SIERPNIA DLA GMINY JAKUBÓW JEST DNIEM WYJĄTKOWYM. WTEDY TO ODBYWAJĄ SIĘ 
DOŻYNKI. TYM RAZEM „MAZOWIECKIE LATO” ROZBRZMIAŁO 27 SIERPNIA. 

Gałązka z Wiśniewa oraz Stanisława Pu-
ławska ze Strzebuli.

Wręczono również odznakę honorową 
„Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą 
otrzymali: Andrzej Okrzeja ze Strzebuli, 
Bogdan Gańko z Nartu, Zbigniew Grze-
gorz Marusa z Turku, Dariusz Kopczyń-
ski, Zbigniew Miller, Piotr Miller, Janusz 
Czyżewski, Jarosław Zalewski z Wiśniewa, 
Janusz Lipka, Krzysztof Gadaj z Woli Pol-
skiej oraz Andrzej Kublik z Rządzy.

Między wystąpieniami zebranym czas 
umilali: zespół Wisienki, dzieci ze szko-
ły podstawowej w Wiśniewie, parakaba-
ret Paradoks, kapela ludowa Mazowszaki 
oraz zespół R-MAX . Gwiazdami wieczo-
ru, które przyciągnęły niezliczoną liczbę 
fanów, były zespoły Extazy, Dejw, Live, 
Mario Bischin.
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UROCZYSTOŚCI
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OSP

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą pod przewodnictwem ks. Mirosła-

wa Tempczyka – proboszcza parafii pw. 
św. Anny w Jakubowie, gdzie zgromadzili 
się druhny, druhowie oraz zaproszeni go-
ście. Po mszy świętej wszyscy przemasze-
rowali pod remizę OSP na dalszą część ce-
remonii.

Druh Szczepan Gałązka – dowód-
ca uroczystości złożył meldunek prezeso-
wi ZW ZOSP RP – dh Antoniemu Janowi 
Tarczyńskiemu o gotowości pododdziałów 
jednostek OSP, po czym nastąpiło odśpie-
wanie hymnu państwowego. Uroczystość 
została oficjalnie otwarta przez prezesa 
OSP Jakubów – dh Artura Sobótkę, któ-
ry powitał przybyłych gości. Tak wspania-
łą uroczystość swą obecnością zaszczyci-
li m.in.: wicemarszałek senatu Maria Koc, 
poseł Czesław Mroczek, wicemarszałek 

AUTO-BOJOWY JUBILEUSZ
Oprac. Monika Michalczyk

W NIEDZIELĘ 17 WRZEŚNIA 2017 ROKU ODBYŁA SIĘ NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ – ZARÓWNO W HISTORII JEDNOSTKI JAK I MIESZ-
KAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. JUBILEUSZ 90-LECIA OBCHODZIŁA JEDNOSTKA OSP W JAKUBOWIE. Z TEJ OKAZJI STRAŻACY 
OTRZYMALI SZEREG ODZNACZEŃ ORAZ NOWY SAMOCHÓD BOJOWY. 

województwa mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska, wicewojewoda Sylwester Dą-
browski, komendant powiatowy PSP Paweł 
Parobczak, a  także przedstawiciele lokal-
nych władz, prasa lokalna oraz mieszkań-
cy. Doniosłości uroczystości nadały poczty 
sztandarowe OSP z terenu gminy Jakubów: 
Jakubów, Jędrzejów Nowy, Ludwinów, Ła-
ziska, Mistów, Wiśniew oraz zaprzyjaźnio-
na jednostka – OSP Czarna z gminy Stani-
sławów. Poczet flagowy wystawiony został 
przez OSP Jakubów w składzie: d-ca pocztu 
dh Mirosław Muszelik, asysta dh Mateusz 
Sobótka, flagowy dh Sebastian Rudnicki. 

Podczas uroczystości szanowna jubilat-
ka została odznaczona za dotychczasową 
działalność Medalem Honorowym im. Bo-
lesława Chomicza oraz Medalem Pamiąt-
kowym „Pro Masovia”, które w jej imieniu 
odebrał prezes dh Artur Sobótka. Ponad-

to, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Złotym Znakiem Związ-
ku został odznaczony dh Tadeusz Kop-
ciński. Natomiast Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomicza dh Stanisław Kun-
ka. Następnie wręczono medale za zasługi 
dla pożarnictwa. 

Na uroczystości został również wręczo-
ny Krzyż Floriana za zasługi dla OSP. Od-
znaka nadawana jest za długoletnią aktyw-
ną działalność strażaków ochotników na 
rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
osobom prywatnym, przedstawicielom in-
stytucji i  organizacji społecznych, które 
w znaczący sposób wspierają i zasłużyły się 
dla działalności Ochotniczych Straży Po-
żarnych na terenie powiatu mińskiego. Zo-
stał nią odznaczony dh Tadeusz Kunka. 

Niedzielna uroczystość była podwój-
ną okazją do świętowania, gdyż poza za-
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INFORMACJA
Zakup nowego, średniego 4x4 

samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 
dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, 

w kwocie 300 000,00 zł.

INFORMACJA
Zakup nowego, średniego 4x4 

samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 
dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki, 
w kwocie 25 000,00 zł.

INFORMACJA
Zakup nowego, średniego 4x4 

samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 
dofinansowany przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego

w formie dotacji

w kwocie 100 000,00 zł.

INFORMACJA
Zakup nowego, średniego 4x4 

samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 

dofinansowany przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Warszawie, w formie dotacji

w kwocie 175 000,00 zł.

cnym jubileuszem jednostce OSP Jakubów 
przekazano nowo zakupiony średni, sa-
mochód pożarniczy GBA 3/16 na podwo-
ziu Mercedes Atego. Wóz został zakupio-
ny dzięki dotacji z WFOŚiGW (300 000 zł) 
i  Komendy Głównej PSP w  Warszawie  
(175 000 zł), dotacji marszałka wojewódz-
twa (100 000 zł), środków własnych OSP 
Jakubów (120 000 zł), środków z budżetu 
gminy (130 000 zł) oraz pożyczki z WFOŚi-
GW (25 000 zł). Klucze przekazano na ręce 
prezesa OSP, po czym dokonano prezenta-
cji samochodu. Pojazd został też poświęco-
ny przez ks. Mirosława Tempczyka, a zaraz 
później na jego karoserii rozbito butelkę 
szampana, nadając wozowi imię Jakub. 

Po oficjalnym przekazaniu samocho-
du głos zabrali goście, którzy nie szczędzi- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 

dh Tadeusz Czyżewski, dh Józef Lubaszka, 
dh  Krzysztof Kowalczyk, dh Krzysztof Rosołek, 
dh Krzysztof Ślusarczyk, dh Zbigniew Płochocki.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 
dh Tomasz Cudny, dh Tadeusz Czechowski, 
dh Zbigniew Czyżewski, dh Zbigniew Gromadow-
ski, dh Arkadiusz Kościesza, dh Wiesław Klepacki, 
dh Paweł Kunka, dh Zygmunt Rek.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 
dh Leszek Bartnicki, dh Łukasz Czyżewski, 
dh Szczepan Gałązka, dh Łukasz Klepacki, dh Da-
riusz Kopciński, dh Błażej Kościesza, dh Daniel 
Kunka, dh Artur Rek, dh Artur Sobótka, dh Kamil 
Szczęsny, dh Zygmunt Wocial.

Odznaką Strażak wzorowy zostali wyróżnieni: 
dh Piotr Czyżewski, dh Mateusz Kościesza, dh Zbi-
gniew Kowalik, dh Daniel Radzio, dh Paweł Roso-
łek, dh Sławomir Siudek, dh Artur Szczęsny.

Wyróżnienia Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego otrzymali: 
dh Tadeusz Kopciński, dh Krzysztof Kowalczyk, 
dh Tadeusz Czechowski, dh Tadeusz Kunka, dh To-
masz Cudny, dh Krzysztof Rosołek, dh Krzysztof 
Ślusarczyk, dh Szczepan Gałązka, dh Artur Sobót-
ka, dh Hanna Wocial.

li przychylnych słów w kierunku druhów 
i druhen tak prężnie rozwijającej się jed-
nostki, jaką jest OSP Jakubów. Ponadto, 
każdy z mówców przekazał również na ręce 
prezesa OSP Jakubów jubileuszowe upo-
minki i prezenty. Tak wyjątkowy jubileusz 
jest powodem do dumy zarówno dla człon-
ków jednostki jak i mieszkańców gminy, 
a nowo zakupiony samochód niechaj służy 
i zapewnia bezpieczeństwo strażakom oraz 
całej społeczności gminy Jakubów i powia-
tu mińskiego. 
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SPOTKANIA

W sobotę 9 września 2017 roku od-
była się niezwykła uroczystość. 

Państwo Sabina i Mieczysław Bodeccy ze 
Strzebuli obchodzili jubileusz 70-lecia po-
życia małżeńskiego. Państwo Bodeccy za-
warli związek małżeński w kościele kato-
lickim w Wiśniewie w  lutym 1946 roku. 
Natomiast rok później odbył się ślub cy-
wilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ka-
łuszynie. Pobierając się, państwo Sabina 
i Mieczysław mieli kolejno 25 i 23 lata. Do 
dzisiaj cieszą się bardzo dobrą formą i nie-

70 LAT RAZEM
Oprac. Monika Michalczyk

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

zwykle szczegółową pamięcią. Małżon-
kowie mają: trójkę dzieci – córkę Krysty-
nę i synów Czesława i Zbigniewa, czworo 
wnucząt oraz ośmioro prawnucząt. Jubilaci 
obecnie w wieku 96 (p. Sabina) i 94 (p. Mie-
czysław) lat w  dniu swej pięknej roczni-
cy ugościli przedstawicieli gminy tj. wójt 
Hannę Wocial, Monikę Michalczyk – pra-
cownika ewidencji ludności urzędu gminy, 
Andrzeja Żaboklickiego – sołtysa miejsco-
wości Strzebula oraz Mariolę Żaboklicką 
obecną przewodniczącą rady sołeckiej tej-

Razem z  dostojnym gościem ucznio-
wie oglądali eksponaty zgromadzo-

ne w salach muzeum. Jednym z punktów 
uroczystości było bardzo ważne, szcze-
gólnie dla szkoły wydarzenie. Delegacja 
otrzymała z rąk Piotra Sosnkowskiego cer-
tyfikat „Szkoła Promująca Niepodległą”.

Certyfikat ten przyznaje kapituła powo-
łana przez Związek Piłsudczyków RP pod 
honorowym patronatem prezesa Zarządu 
Krajowego Związku Piłsudczyków RP, gen. 
zw. Stanisława Władysława Śliwy i Piotra 
Sosnkowskiego, syna gen. Kazimierza So-
snkowskiego, najbliższego współpracowni-
ka Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnie-
nie szkół i placówek najbardziej zasłużonych 
w promowaniu niepodległości Polski, upo-
wszechnianiu wśród uczniów wiedzy o życiu 
i działalności Józefa Piłsudskiego i Kazimie-
rza Sosnkowskiego oraz innych wybitnych 

22 CZERWCA DELEGACJA UCZNIÓW POD OPIEKĄ GRZEGORZA PURGAŁA NA ZAPROSZENIE MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ ORAZ TOWARZYSTWA PAMIĘCI 
7. PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH UDAŁA SIĘ DO MUZEUM UŁANÓW NA SPOTKANIE Z SYNEM GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO PIOTREM SOSNKOWSKIM.

CERTYFIKAT NIEPODLEGŁEJ
patriotów, promowaniu postaw patriotycz-
nych, współpracy z instytucjami działający-
mi na rzecz edukacji patriotycznej.

Przyznany certyfikat jest wyrazem 
uznania dla przedsięwzięć podejmowa-
nych przez Publiczną Szkołę Podstawo-

że miejscowości. Pani wójt złożyła na ręce 
szanownych jubilatów pamiątkową statu-
etkę, dyplom, życzenia oraz symboliczny 
bukiet kwiatów, życząc zdrowia, radości 
i nieustającej miłości. Dołączamy się do ży-
czeń i teraz czekamy na jubileusz 100. uro-
dzin zacnych jubilatów. 

wą w Wiśniewie w zakresie poszanowania 
i kultywowania tradycji narodowych zgod-
nie z misją szkoły, którą jest szkoła patrio-
tyzmu, tradycji i szacunku oraz wychowa-
nia młodzieży w  duchu ideałów patrona 
– 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
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AKTYWNIE

KRYPTONIM ORZEŁ
Oprac. Monika Michalczyk

7 i 8 września 2017 roku na terenie po-
wiatu mińskiego odbyły się ćwiczenia 

obronne pod kryptonimem „Orzeł 2017”, 
w których gmina Jakubów również brała 
udział. Celem było sprawdzenie funkcjono-
wania organów odpowiedzialnych za wyko-
nywanie zadań obronnych oraz doskonale-
nie ich procedur działania i współdziałania. 
W ćwiczeniach wzięły udział przede wszyst-
kim samorządy, ale też: policja, straż pożar-
na, PSSE, SP ZOZ, WKU, 23. Baza Lotnic-
twa Taktycznego, Żandarmeria Wojskowa, 

ROWEREM NA RAJD
W niedzielę, 10 września 2017 r. po 

raz trzeci mieszkańcy gmin Jaku-
bów, Dobre, Stanisławów ruszyli w Mię-
dzygminny Rajd Rowerowy. Wójt Hanna 
Wocial jak zwykle zadbała o rowerzystów, 
wręczając wszystkim przybyłym odbla-
skowy gadżet. Uczestnicy rajdu wyruszyli 
o godz. 12.00 ze swoich gmin i oddzielnymi 
peletonami przemieszczali się wyznaczo-
nymi trasami. Bezpieczeństwa na drogach 
strzegli strażacy z  OSP gminy Jakubów 
oraz policjanci z KP w Stanisławowie. 

ZHP, PWiK czy formacje OC.
W  ramach ćwiczeń na terenie gminy 

Jakubów przewidziano ewakuację szkoły 
podstawowej w Wiśniewie wraz z dystry-
bucją preparatów jodowych w związku z za-
grożeniem radiacyjnym. W akcję zaangażo-
wała się również jednostka OSP z Wiśniewa, 
celem zabezpieczenia ewakuacji szkoły oraz 
pielęgniarka z pobliskiego NZOZ w Jakubo-
wie, która przeprowadziła dystrybucję pre-
paratów jodowych wśród uczniów i nauczy-
cieli wiśniewskiej placówki.

Ćwiczenia pokazały jak ważne jest regu-
larne sprawdzanie przygotowania do działa-
nia w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa. Dzięki praktycznemu przećwi-
czeniu realizacji zadań obronnych i obrony 
cywilnej zawartych w planach możliwe jest 
wypracowanie wniosków i poprawa działa-
nia systemu w sytuacji zagrożenia. 

Meta wszystkich trzech peletonów 
znajdowała się w  miejscowości Kolonia 
Stanisławów. Tam też na rowerzystów 
czekała przepyszna grochówka, kiełbasa 
z grilla, ciasta, ciepłe i zimne napoje. Orga-
nizatorzy zapewnili atrakcje, którymi były 
wspólne śpiewy oraz gry sprawnościowe. 
W rajdzie wzięło udział około 500 rowe-
rzystów. Przedsięwzięcie miało na celu in-
tegrację mieszkańców powiatu mińskie-
go oraz promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez uprawianie sportu. Wójt gminy 

Jakubów składa serdeczne podziękowania 
współorganizatorom z  zaprzyjaźnionych 
sąsiednich gmin oraz wszystkim uczestni-
kom rajdu. 
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9 LIPCA 2017 ROKU NA ŁĄCE, W MALOWNICZO POŁOŻONEJ MIEJSCOWOŚCI NART ROZEGRANO 
III TURNIEJ SOŁECTW GMINY JAKUBÓW O PUCHAR WÓJTA ORAZ NAGRODY PIENIĘŻNE. TYM RAZEM 
MOTYWEM PRZEWODNIM ZAWODÓW BYŁY KWIATY.

STRZEBULA W ZŁOCIE
Oprac. Monika Michalczyk 

Turniej zapoczątkowało oficjalne po-
witanie zebranych przez wójt Han-

nę Wocial oraz koncert Gminnej Orkie-
stry Dętej, której przewodniczył Janusz 
Sadoch. Do rywalizacji przystąpiły re-
prezentacje siedmiu sołectw, każda pod 
nazwą kwiatu: Jakubów – Stokrotki, Ła-
ziska – Tulipany, Ludwinów – Róże, Mi-
stów – Malwy, Nart – Plumeria, Strzebula 
– Kaktusy i Wiśniew – Słoneczniki. Sołec-
twa startowały w trzech etapach konkur-
su: konkurencji muzycznej, paradzie sto-
isk połączonej z  konkursem kulinarnym 
oraz konkurencjach sprawnościowych. Ich 
zmagania oceniało jury, w którego składzie 
zasiedli: Janusz Sadoch, Jolanta Kowalczyk 
i Zofia Kowalska (muzyka); Ewa Wąsow-
ska, Paulina Górna i Anna Kalata (parada 
stoisk i kulinaria) oraz Bogusław Dziedzic, 
Zbigniew Marusa i Grzegorz Purgał (kon-
kurencje sprawnościowe).

Dziesięcioosobowe drużyny zmierzyły 
się w następujących konkurencjach spraw-
nościowych: wyścig z przenoszeniem ziem-
niaków, wyścig sołtysów, bieg w workach, 
bieg z gazetą, slalom z oponą samochodo-

wą, kręgle, gąsienica, marsz z talerzem na 
głowie, strzały piłką do minibramki, je-
dzenie bułeczek oraz picie soku z butelki 
z  dzióbkiem na czas. Walka do ostatniej 
konkurencji była bardzo zacięta. Każdej 
drużynie kibicowali mieszkańcy ich so-
łectw. Dodatkową konkurencją, poza ogól-
ną punktacją, było przeciąganie liny. Zwy-
cięzcą zostało sołectwo Ludwinów, które 
w nagrodę otrzymało „worek piwa”. 

Po podsumowaniu punktów ze wszyst-
kich konkurencji najlepszym sołectwem 
okazała się Strzebula – Kaktusy. Za nimi 
uplasował się Mistów – Malwy, a na trze-
cim miejscu znalazł się Nart – Plumeria. 
Pozostałe drużyny zajęły ex aequo IV miej-
sce. Wszyscy otrzymali nagrody pieniężne 
w kolejności: I miejsce – 2 000 zł, II miejsce 
– 1 000 zł, III miejsce – 700 zł, IV miejsce – 
300 zł. Ponadto każda drużyna dostała na-
grody rzeczowe, statuetki i dyplomy. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
oraz gości czuwała opiekuna medyczna 
Dorota Pisarczyk. Profesjonalne nagłośnie-
nie oraz występy artystów zapewniła grupa 
A.N.C, zaś pyszną grochówkę dla wszyst-

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTACJA

RAZEMParada stoisk  
i konkurs kulinarny

Konkurencja  
muzyczna

Konkurencje 
sprawnościowe

STRZEBULA – KAKTUSY 9 11 33 I MIEJSCE – 53 PKT

MISTÓW – MALWY 10 11 29 II MIEJSCE – 50 PKT

NART – PLUMERIA 6 12 30 III MIEJSCE – 48 PKT

WIŚNIEW – SŁONECZNIKI 6 14 25 IV MIEJSCE – 45 PKT

ŁAZISKA – TULIPANY 7 15 21 IV MIEJSCE – 43 PKT

LUDWINÓW – RÓŻE 8 12 23 IV MIEJSCE – 43 PKT

JAKUBÓW – STOKROTKI 6 14 19 IV MIEJSCE – 39 PKT

PUNKTACJA KOŃCOWA
III TURNIEJU SOŁECTW GMINY JAKUBÓW
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kich zawodników oraz gości przygotowały 
kucharki ze szkoły podstawowej w Jędrze-
jowie Nowym. W trakcie imprezy dodat-
kowe atrakcje, tj. wesołe miasteczko, lody 
i wata cukrowa przyciągały uwagę zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. 

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim 
drużynom dziękujemy za udział, a kibicom 
za motywowanie zawodników i zagrzewa-
nie do walki. I już dziś zapraszamy na IV 
Turniej Sołectw Gminy Jakubów, który od-
będzie się w 2018 roku Fo
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AKTYWNIE

Półkolonie rozpoczęły się w  szko-
le podstawowej w Jakubowie, gdzie 

zapoznano uczestników z regulaminem 
oraz harmonogramem półkolonii. Dzie-
ci aktywnie spędzały czas na świeżym 
powietrzu, uczestnicząc w  ogólnoroz-
wojowym treningu pod czujnym okiem 
trenera Marcina Frankiewicza – prezesa 
Klubu Walki Grappler. Dzieci mogły rów-
nież brać udział w warsztatach udzielania 
pierwszej pomocy, zajęciach przygotowa-
nych przez harcerzy z hufca w Mińsku Ma-
zowieckim, Sandrę Sękowską oraz Rafała 
Jurka. Kolejnego dnia wszyscy udali się na 
spotkanie z przyrodą i tradycją do gospo-
darstwa agroturystycznego ARGO CITY 
w Głęboczycy w gminie Dobre, gdzie od-
były się konkurencje sportowe, takie jak: 
marchewkowa sztafeta, skok w dal, rzuty 
burakiem do celu, warzywne wyścigi, sło-
miany tor przeszkód. Ponadto na dzieci 
czekało wiele innych atrakcji m.in. prze-
jażdżka wozem po okolicy, dojenie sztucz-

OD 3 DO 7 LIPCA PO RAZ KOLEJNY W GMINIE JAKUBÓW ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE, W KTÓ-
RYCH UDZIAŁ WZIĘŁO 112 DZIECI. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL 
WRAZ Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

AKTYWNE LATO
Oprac. Ewa Klepacka

nej krowy, kopalnia złota, leśny labirynt, 
układanie dużych puzzli, zjeżdżalnia li-
nowa, tyrolka, połów drewnianych ry-
bek. Na nocleg dzieci udały się do zespo-
łu szkół w Siennicy. W środę po śniadaniu 
wszyscy ruszyli do miejscowości Ptaki na 
lekcję historii, gdzie mogli podziwiać po-
jazdy militarne. Następnego dnia udali się 
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Mińsku Mazowieckim na basen i plac 
zabaw w miejskim parku. 

W  piątkowe popołudnie w  szkole 
podstawowej w Wiśniewie nastąpiło za-
kończenie półkolonii. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a dyrektorzy szkół 
i opiekunowie grup – podziękowania od 
wójta gminy Jakubów. Wycieczka do stoli-
cy, warszawskie ZOO oraz kino i premie-
ra filmu Gru Dru i Minionki były najważ-
niejszym punktem tego dnia. Wieczorem 
zaś dzieci mogły podziwiać pokaz fontann 
w Multimedialnym Parku. Zainteresowa-
nie taką formą wakacyjnego wypoczynku 
przeszło najśmielsze oczekiwania organi-
zatora. Półkolonie przebiegły bezpiecznie 
w miłej i spokojnej atmosferze.Fo
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

4 września uczniowie szkoły w Jakubo-
wie powitali nowy rok szkolny. Halę 

sportową wypełniły klasy I-VII szko-
ły podstawowej oraz klasy II-III oddzia-
łów gimnazjalnych. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście: wójt Hanna Wo-
cial, przewodniczący Społecznego Komite-
tu Uczczenia Pamięci Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego, przyjaciel szkoły Igna-
cy Wieczorek, proboszcz parafii św. Anny 
w  Jakubowie – ks. Mirosław Tempczyk. 
Licznie na uroczystość przybyli też rodzi-
ce uczniów.

7 czerwca uczniowie z grup O a, O b i kla-
sy I wybrali się na wycieczkę do Wio-

ski Indiańskiej w miejscowości Borzychy. 
Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę 
na temat życia i  zwyczajów Indian Ame-
ryki Północnej. W czasie zwiedzania oglą-
dali bogatą wystawę replik strojów, broni 
i  przedmiotów codziennego użytku. Nie 
zabrakło także sportowych wyzwań. Dzie-

WITAJ SZKOŁO!

INDIAŃSKIE WYZWANIA

Oprac. Dorota Czerwińska

Oprac. Edyta Podbielska

Nie było to zwykłe rozpoczęcie roku 
szkolnego. W tym dniu po raz ostatni zo-
stał odśpiewany hymn Gimnazjum im. 
Orła Białego oraz nastąpiło uroczyste poże-
gnanie sztandaru szkoły.

ci mogły poczuć się, jak prawdziwi India-
nie, strzelając z łuku czy rzucając włócznią 
lub lotkami z piórami. Uczniowie rozwija-
li sprawność motoryczną w czasie łowienia 
ryb, wyścigów węży oraz rzutów na bizo-
nie rogi. Wszystkie konkurencje przyniosły 
dużo radości i satysfakcji uczestnikom. Na 
pamiątkę pobytu każde dziecko wykona-
ło naszyjnik z bizonem i koralikami, który 

mogło zabrać ze sobą do domu. Uwieńcze-
niem wycieczki była nauka indiańskiego 
tańca oraz malowanie twarzy.
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Wszyscy jesteśmy zgodni, że każdy 
Polak powinien znać ojczystą hi-

storię. Znajomość dziejów naszego kraju 
uważamy nawet za jeden z wyznaczników 
patriotyzmu, równie ważny jak szanowanie 
symboli narodowych czy rzetelne wykony-
wanie swojej pracy. Często słychać jednak 
narzekania, że ani dorośli, ani dzieci nie zna-
ją nawet najważniejszych dat z historii Pol-
ski. Co zatem robić, aby podnieść poziom 
wiedzy historycznej? Dobrym uzupełnie-
niem lekcji historii jest organizacja różnego 
rodzaju imprez o charakterze historycznym, 
w tym także uroczystości szkolnych.

W  Gimnazjum im. Orła Białego ten 
aspekt edukacji jest wyjątkowo pielęgnowa-
ny. W przeddzień 226. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja uczniowie wspólnie 
przeżywali to wydarzenie historyczne. Ich 
zadaniem było odręczne przepisanie frag-
mentu Konstytucji na dużych brystolach, 
zaprezentowanie w czasie konkursu pieśni 
lub piosenki patriotycznej oraz przygoto-
wanie przebrania z epoki stanisławowskiej, 
czyli czasów, kiedy Konstytucja powstała.

Punktem kulminacyjnym uroczystości 

było stworzenie żywego obrazu, który przy-
pominać miał ten namalowany przez Jana 
Matejkę – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
1791 roku. Odtworzenie osiemnastowiecz-
nych strojów okazało się dla gimnazjalistów 
zadaniem niełatwym, ale efekt końcowy był 
tak dobry, że komisja oceniająca nie była 
w stanie wybrać tego najlepszego i wszystkich 
ogłosiła zwycięzcami. Postaci z dzieła Ma-
tejki, jak Stanisław Małachowski czy Hugo 
Kołątaj, w które wcielili się uczniowie, opo-
wiadały o sobie i swoich poglądach politycz-
nych, a „król” Stanisław August Poniatowski 
odczytał wstęp do Konstytucji. Drugim waż-
nym elementem obchodów święta uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja był Konkurs Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej, którego zwyciężczy-
nią okazała się Natalia Prymek z klasy III b.

Uroczystość przygotowały Renata Bart-
nicka i  Małgorzata Lipińska, zaś oprawą 
muzyczną zajęła się Dorota Czerwińska.

W  ostatni, a  jednocześnie najcie-
plejszy dzień wiosny, 20 czerwca 

2017  r., klasy I  a  i  I  b gimnazjum pod 
opieką B. Zioło, I. Runo oraz A. Sterni-
czuk wybrały się na wycieczkę do War-
szawy. Wszyscy odwiedzili Muzeum 
Narodowe, a  w  nim podziwiali obrazy 
mistrzów, m.in. Sandro Botticellego, Jana 
Matejki czy Józefa Mehoffera. Później po-
jechali do Parku Trampolin, gdzie szaleli 
ponad godzinę. Wyszli zmęczeni, spoceni, 
z czerwonymi twarzami, ale… było war-
to! Wszystkim polecamy Hangar 646, jak 
również chwilę zadumy i refleksji w oto-
czeniu dzieł malarskich.

OBCHODY 226. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W JAKUBOWSKIM GIMNAZJUM 
BYŁY NIEZWYKLE UROCZYSTE. W PRZYGOTOWANIE TEGO ŚWIĘTA WŁĄCZYŁY SIĘ WSZYSTKIE KLASY 
I ICH WYCHOWAWCY.

JAK U MATEJKI…
Oprac. Renata Bartnicka

WYCIECZKA 
Z KULTURĄ
Oprac. Iwona Runo
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-
niem hymnu państwowego. Następnie 

głos zabrała dyrektor Karolina Pląsek, któ-
ra serdecznie powitała wszystkich obecnych. 
W nowym roku szkolnym szkoła w Wiśnie-
wie z sześcioletniej szkoły podstawowej stanie 
się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziała-
mi przedszkolnymi. Dyrektor życzyła wszyst-
kim uczniom sukcesów, a rodzicom i nauczy-
cielom satysfakcji z ich osiągnięć. Przedstawiła 
nowych nauczycieli: Agatę Krusiewicz (fizy-
ka), Barbarę Pleszczyńską-Sobiepanek (che-
mia) i Grzegorza Gadomskiego (geografia). 

Uczestniczyli w  nim: Andrzej Osiń-
ski (prezes Towarzystwa Pamięci 7. 

Pułku Ułanów Lubelskich), dyrektor Ka-
rolina Pląsek, wszyscy pracownicy szkoły 
i uczniowie. Na plac wprowadzony został 
sztandar szkoły, a  poczet f lagowy wcią-
gnął na maszt przy pamiątkowym kamie-
niu z inskrypcją „Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich” biało-czerwoną flagę. Następ-
nie głos zabrała dyrektor, a po niej ucznio-
wie prowadzący uroczystość przypomnieli 

WDZIĘCZNI UŁANOM

SZKOŁĘ CZAS ZACZĄĆ
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rokrótko historię 7. Pułku, po czym wszyscy 
udali się na wiśniewskie cmentarze, by 
w miejscach pamięci złożyć wieńce i zapa-
lić znicze. 

Po powrocie z  cmentarzy uczniowie 
zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie, 
korzystając ze zdobyczy nowoczesnej tech-
nologii, uczestniczyli w wirtualnej wyciecz-
ce po Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

Uczniowie klas starszych uczcili Świę-
to Patrona, biorąc udział w Biegu Ułana, 
a następnie po krótkim odpoczynku przed-
stawiciele poszczególnych oddziałów po-
pisywali się swoją wiedzą o 7. Pułku Uła-
nów Lubelskich. W tym samym czasie ich 
młodsi koledzy brali udział w  konkursie 
plastycznym – malowali budynek Muzeum 
7. Pułku tak, jak go zapamiętali z wirtual-
nej wycieczki. 

Zwycięzcom konkursów wręczono dy-
plomy i symboliczne nagrody. Święto za-
kończyło się na dziedzińcu szkoły, kiedy 
uroczyście ściągnięto biało-czerwoną flagę 
z masztu. 

9 CZERWCA UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE OBCHODZILI ŚWIĘTO PATRONA – 7. PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH. DZIEŃ ROZPOCZĄŁ SIĘ 
UROCZYSTYM APELEM NA DZIEDZIŃCU SZKOŁY.

4 WRZEŚNIA SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA ZGROMADZIŁA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW. W ROZMOWACH DAŁO SIĘ JESZCZE WYCZUĆ DUCHA 
WAKACJI, ALE JEDNOCZEŚNIE SŁYSZAŁO SIĘ TEŻ RADOŚĆ ZE SPOTKANIA Z KOLEGAMI. W KOŃCU POWRÓCIŁA SZKOŁA.

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Następnie odczytano list Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka oraz list Minister 
Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. 

Początek września kojarzy sie nie tylko 
z rozpoczęciem roku szkolnego. Jak co roku 
w czasie uroczystości uczniowie klasy piątej 
przypomnieli tragiczne wydarzenia sprzed 
78 lat. Wiązanką wierszy o tematyce patrio-
tycznej uczcili pamięć bohaterskich obroń-
ców Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

Po zakończeniu uroczystości ucznio-
wie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie 
z wychowawcami.
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OŚWIATA W MISTOWIE

14 czerwca uczniowie spędzili na wy-
cieczce w  Magicznych Ogrodach 

w Janowcu. Przestępując bramę parku, zna-
leźli się w magicznej krainie, gdzie mogli 
zwiedzić Kwiatową Dolinę i Marchewko-
we Pole. Byli także w Smoczym Gnieździe 
i Mroczysku. Mogli zjechać z olbrzymiej 
zjeżdżalni i skorzystać ze wszystkich atrak-
cji parku. Do domu wrócili zmęczeni, ale 
w wyśmienitych humorach.

Koniec roku szkolnego to okazja do 
podsumowania osiągnięć dydaktycz-

nych. W tym roku aż 6 uczniów zdobyło 
średnie powyżej 5.0. Są to: Michał Domań-
ski – 5,41, Patryk Paska – 5,33, Patrycja Bia-
łek – 5,33, Martyna Wocial – 5,16, Fatima 
Gańko – 5,08 oraz Ania Bartnicka – 5,08. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

MIŁE POWROTY

MAGICZNE 
OGRODY

Oprac. Anna Karpińska

Oprac. Anna Karpińska

W okresie wakacyjnym wyremontowa-
no salę oddziału przedszkolnego, gdzie obec-
nie uczą się 3-latki. Ten kapitalny remont – od 
skucia tynków do nałożenia nowych i po-
malowania – w całości sfinansowała Rada 
Rodziców. Cały koszt przekroczył 6 tys. zł. 
Przepiękne żółte kolory napawają optymi-
zmem i najmłodsze pociechy z uśmiechem 
witają każdego, kto wchodzi do ich sali.

SREBRNE 
OPOWIEŚCI
Oprac. Manuela Wajs

W konkursie ogłoszonym przez Bi-
bliotekę Pedagogiczną w  Siedl-

cach pod hasłem „A Wisła płynie i snu-
je swoje opowieści… wydajemy własną 
książkę” II miejsce zajęła książka na-
pisana oraz zilustrowana przez Zuzię 
Krupę. Zuzia napisała książkę w formie 
opowiadania o rzece Srebrnej, która prze-
pływa przez Mińsk Mazowiecki. Oficjalne 
wręczenie nagrody nastąpiło 19 czerwca 
2017 r. w Siedlcach. Gratulujemy twórcze-
go charakteru utworu, oryginalności oraz 
estetyki pracy Zuzi.Fo
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

POŻEGNANIA I POWROTY
Oprac. Edyta Karczewska-Brzost

Rok szkolny 2016/2017 uczniowie szko-
ły podstawowej w Jędrzejowie poże-

gnali bardzo uroczyście. Dzieci z klas III 
i IV przygotowały przedstawienie o tema-
tyce wakacyjnej. Panował wesoły nastrój, 
bo wszyscy uczniowie otrzymali promocję 
do następnej klasy. Najlepszym pani dyrek-
tor wręczyła nagrody książkowe, świadec-
twa z wyróżnieniem i stypendia. W czasie 
ostatniego spotkania życzyli sobie dużo 
słońca, dobrego wypoczynku, wielu cieka-
wych, kształcących podróży.

W  pierwszych tygodniach wakacji 
zorganizowano półkolonie. Uczestniczy-
li w nich chętni uczniowie ze szkół w gmi-
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nie. Program zajęć był bardzo interesują-
cy, a uczniowie bardzo zadowoleni z takiej 
możliwości spędzenia części wakacji.

Wakacje upłynęły szybko i 4 września 
uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 
2017/2018. Pani dyrektor powitała wszyst-
kich uczniów, a szczególnie gorąco pierw-
szoklasistów i najmłodszą grupę przedszko-
laków. Przedstawiła dzieciom i rodzicom 
kalendarz roku szkolnego. Zachęciła do 
udziału w licznych imprezach i uroczysto-
ściach, które odbędą się w szkole. Potem 
odbyły się spotkania z  wychowawcami 
i uczniowie z radością udali się do domów, 
by jeszcze trochę „poodpoczywać”.

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie regulacje zawarte w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) dodające ust. 8a w art. 109 ust. 3 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), na podstawie których wszyscy 
czynni podatnicy VAT będą zobowiązani prowadzić ewidencję w formie elektronicznej przy użyciu programów 
komputerowych.
Jednocześnie zmiana w/w przepisu powoduje konieczność przesyłania plików JPK bez wezwania organu podatkowego 
i przekazywania comiesięcznie, w terminie do 25. dnia następnego miesiąca wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą 
oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

Wójt gminy Jakubów
Hanna Wocial
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KULTURA

Pierwszy termin miał miejsce 17 wrze-
śnia w  Mistowie i  Jędrzejowie No-

wym. Kolejne spotkanie z teatrem Para-
buch odbyło się w niedzielę 1 października 
w  Wiśniewie i  Jakubowie. W  tym roku 
bezpłatnie obejrzeliśmy komedię Alek-
sandra Fredry „Dożywocie” o perypetiach 
miłosnych pewnej pary, której na prze-
szkodzie staje brak pieniędzy. Publiczność 
jak zawsze dopisała i nagrodziła artystów 
gromkimi brawami. 

„Cóż tam, panie, w polityce?” – pytał 
Czepiec Dziennikarza podczas głośne-

go czytania „Wesela” w Jakubowie w ramach 
corocznej akcji „Narodowe Czytanie” objętej 
patronatem pary prezydenckiej. Podstawo-
wym celem tego corocznego przedsięwzięcia 
jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

TRADYCYJNIE WE WRZEŚNIU ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z TEATREM W RAMACH COROCZNEGO PROGRAMU „KULTURA POD STRZECHY”.

NIEDZIELA Z TEATREM

WESELE Z SERENADĄ

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

Jak mówił prezydent, ogłaszając lektu-
rę na tegoroczne „Narodowe Czytanie”, od-
będzie się ono w roku poprzedzającym 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Tymczasem dramat Wyspiańskiego, to 
portret Polaków „przełomu XIX i XX wieku, 
(...) w przededniu odzyskania niepodległości”. 

2 września „Wesele” można było usły-
szeć w  całym kraju – na ulicach, w  par-
kach, w bibliotekach, w szkołach. W gmi-
nie Jakubów – w siedzibie Koła Gospodyń 
Wiejskich w  Jakubowie. Gośćmi specjal-
nymi były wójt Hanna Wocial oraz Jolanta 
Kowalczyk – opiekunka chóru gminnego. 
W role postaci dramatu wspaniale wcieli-
li się członkowie chóru Serenada oraz bi-
bliotekarki z  biblioteki gminnej. Była to 
niezwykła okazja, aby przypomnieć sobie 
niepowtarzalny nastrój „Wesela”, jego re-
fleksyjność, ale też ironię i cięty język.

W PIERWSZY WEEKEND WRZEŚNIA PO RAZ SZÓSTY ODBYŁA SIĘ AKCJA „NARODOWE CZYTANIE”.
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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

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

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Mińsku Mazowieckim,
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.

Szkoła Podstawowa w Jakubowie 
ul. Szkolna 10, tel. +48 25 757 95 44
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 w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, 
tel. +48 25 757 91 91, +48 25 640 10 65
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl

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

Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. +48 22 604 98 90, fax +48 22 604 98 95

Dzielnicowy Gminy Jakubów – Kamil Gągol
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Informator teleadresowy
INFORMACJA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych 

w miejscowości Mistów i Leontyna,
gmina Jakubów dofinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki w kwocie 350 000,00 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 19 133,00 zł.

INFORMACJA
Ogród edukacyjny:

„Jakubów na tak z przyrodą” 
na terenie gminy Jakubów dofinansowany

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji

w kwocie 49 410,00 zł.

INFORMACJA
Szkolenie nt.: 

„Ekologiczny mieszkaniec gminy Jakubów 
– promocja ekologicznych postaw 

wśród mieszkańców gminy Jakubów” 
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji w kwocie 6 670,00 zł.

INFORMACJA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowości Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, 

gmina Jakubów dofinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 

w kwocie 632 000,00 zł.


