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Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl

INFORMACJE

Szanowni mieszkańcy gminy Jakubów,
przekazujemy kolejny numer kwartalnika „Nasza Gmina Jakubów” 

z najświeższymi informacjami na temat działalności gminy i jej jednostek 
organizacyjnych. 

Korzystając z okazji, życzymy Państwu udanego wypoczynku, dużo 
słońca oraz interesujących podróży w nadchodzącym czasie.

DOŻYNKI 2018 ZE WSPARCIEM
Zarząd Województwa Mazowieckiego 

rozdysponował środki przeznaczone na 
współorganizację przedsięwzięć społeczno-
-kulturalnych w 2018 roku. Gmina Jakubów 
znalazła się na liście beneficjentów, a przed-
sięwzięcie pn. Piknik Rodzinny „Mazowiec-
kie Lato 2018”, zostanie współorganizowany 
przez Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego. Impreza odbędzie się 26 sierpnia 2018 
roku na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym. 

Łączny koszt przedsięwzięcia wy-
nosi 50  900 zł brutto, z czego Samorząd 
Województwa Mazowieckiego pokry-

Oprac. Marta Krusiewicz

je koszty jego współorganizacji w kwocie 
24 000 zł brutto.

Realizowane przedsięwzięcie przyczy-
ni się do promowania i rozwoju kultury 
oraz dziedzictwa kulturowego. Obejmuje 
ono m.in. kultywację obchodów lokalnych 
związanych z tradycjami dożynkowymi 
– podziękowanie mieszkańcom za cięż-
ką pracę nagrodzoną plonami połączoną 
z piknikiem rodzinnym i programem arty-
stycznym w postaci koncertu gwiazd.

Szczegółowe informacje dostępne będą 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Ja-
kubów www.jakubow.pl. 

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący RG Jakubów
Krzysztof Domański 
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HALA
WE WRZEŚNIU

INFORMACJE

26 czerwca 2018 r. miał miejsce odbiór 
hali sportowej przy szkole w Mi-

stowie. Wykonawcą była firma AKPOL 
z Mińska Mazowieckiego.

Obiekt powstał zgodnie z harmono-
gramem i wykonawca przekazał go komi-
sji w składzie: wójt Hanna Wocial, zastępca 
Bogusław Dziedzic, przewodniczący Rady 
Gminy Jakubów Krzysztof Domański, rad-
ny Tomasz Biegalski, dyrektor szkoły Li-
dia Domańska, inspektor nadzoru Irene-
usz Wójcicki. Firmę AKPOL reprezentował 
prezes Andrzej Kuć wraz z osobami odpo-
wiedzialnymi za tę budowę.

Koszt całkowity zadania wyniósł 
2 761 440,00 zł, z czego 50% zostało dofi-
nansowane z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Departament Infrastruktury Sporto-
wej, w kwocie 1 380 700,00 zł. Środki własne 
wyniosły 1 380 740,00 zł. Termin zakończe-
nia zadania inwestycyjnego to 31.08.2018 r.

Hala sportowa w Mistowie to pełno-
wymiarowy obiekt z boiskiem wielofunk-
cyjnym. Będzie służyła nie tylko dzieciom 
szkolnym, ale również całemu społeczeń-
stwu. Jej uroczyste otwarcie nastąpi 1 wrze-
śnia 2018 r.

Gmina Jakubów przystąpiła jako part-
ner do projektu „Cyfryzacja nam nie-

straszna”, realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum 
Mazowsze. Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu został złożony przez FRDL MAZOW-
SZE (partnera wiodącego) do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER), (Oś II. Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej ja-
kości usługi administracyjne), finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z gminami: Stanisławów, Żabia Wola, Brwi-
nów, Kotuń, Mirów oraz Radzymin. Trwał 

CYFRYZACJA NAM NIESTRASZNA

FUNDUSZE NA REKREACJĘ

Oprac. Marta Krusiewicz

Oprac. Marta Krusiewicz

Oprac. Lidia Domańska

będzie do 30 czerwca 2019 roku. 
W projekcie wezmą udział pracowni-

cy gmin partnerskich, którzy skorzystają 
z doradztwa na wdrożenia i aktualizację 
procedur, szkoleń, wdrożenia systemów 
informatycznych oraz zakupionego sprzę-
tu komputerowego. Działania przewidzia-
ne w projekcie dotyczą głównie zagadnień 
związanych z obsługą klienta, zarządza-
niem nieruchomościami oraz podatkami 
i opłatami lokalnymi.

Koszty projektu wynoszą ogółem 
1 336 821,60 zł, wnioskowana kwota dotacji 
wynosi 1 088 781,60 zł, co stanowi 81,44% 
wydatków w projekcie. Średnio na jedną 
gminę objętą wsparciem udział w całkowi-
tym budżecie projektu wynosi 190 974,51 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckie-
go przyjął uchwałę w sprawie udzie-

lenia przez Województwo Mazowieckie 
pomocy finansowej na realizację za-
dań w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2018”.

Uchwałą tą władze województwa ma-
zowieckiego przyznały gminom partycy-
pującym w „MIAS MAZOWSZE 2018” 
dotacje celowe na zgłoszone przez nie zada-
nia.  Wśród beneficjentów znalazła się rów-
nież gmina Jakubów, która w porozumie-
niu z sołectwem Ludwinów oraz Rządza 
9 stycznia 2018 r. złożyła wnioski na reali-

zację następujących zadań:
1. „Urządzenie i wyposażenie placu za-

baw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie 
– miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wy-
poczynku”;

2. „Urządzenie i wyposażenie miejsca 
rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku, 
w tym siłowni zewnętrznej w Rządzy”. 

Maksymalna wysokość wnioskowanej 
pomocy finansowej z budżetu wojewódz-
twa na realizację jednego zadania to 10 tys. 
zł. Gmina Jakubów otrzymała 20 tysięcy.

Uroczyste podpisanie umów o udziele-
nie pomocy finansowej nastąpiło 27 czerw-
ca 2018 roku w Siedlcach. Fo
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INFORMACJE

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 26 MARCA 2018 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Jakubów na lata 2018-2026,
b. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c. przyjęcia do realizacji Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji dla gminy Jakubów na lata 
2017-2023,

d. przyjęcia „Programu zapobiegania bez-
domności zwierząt oraz opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów 
w okresie od 1.04.2018 roku do 31.03.2019 roku”,

e. w sprawie przyjęcia projektu „Regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Jakubów” w celu przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

f. zwolnienia z obowiązku zbycia nierucho-
mości w drodze przetargu i udzielenia bonifi-
katy,

g. wysokości opłat za korzystanie z  wy-
chowania przedszkolnego dzieci w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Ja-
kubów,

h. określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczyciela peda-
goga, psychologa, logopedy, terapeuty pedago-
gicznego i doradcy zawodowego,

i. planu dofinansowania form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach prowadzonych przez gmi-
nę Jakubów,

j. podziału gminy Jakubów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

k. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia planów Komisji Rady Gminy Jakubów 
na 2018 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Wsparcia Rodziny w gminie Jakubów 
za 2017 rok.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie Gminy Jakubów za 2017 rok.

4. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie pism.
7. Sprawy różne.

 NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE 
RADY GMINY JAKUBÓW

Z 11 KWIETNIA 2018 ROKU
1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. trybu powoływania i  odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowa-
nia,

b. czasowego wstrzymania wypłat wpły-
wów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,

c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2018 - 2026,

d. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 11 CZERWCA 2018 ROKU

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gmi-
ny Jakubów za 2017 rok:

a. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o przedłożonym przez wójta gmi-
ny Jakubów sprawozdaniu z wykonania budże-
tu gminy Jakubów za 2017 rok,

b. wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyj-
nej,

c. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o wniosku ww. komisji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego gminy Jakubów wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b. udzielenia absolutorium dla wójta gminy 
Jakubów z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok,

c. ustalenia wynagrodzenia dla wójta gmi-
ny Jakubów w związku ze zmianą przepisów 
prawa,

d. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2018-2026,

e. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
f. trybu przyznawania oraz rodzajów i wy-

RADA GMINY INFORMUJE

sokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wy-
niki sportowe,

g. określenia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z  organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalno-
ści statutowej tych organizacji,

h. poparcia stanowiska Rady Gminy Su-
chożebry wyrażonego uchwałą w sprawie pod-
jęcia radykalnych działań w celu ograniczenia 
rozpowszechniania się na dalsze obszary nasze-
go kraju Afrykańskiego Pomoru Świń,

i. ustalenia opłaty za ścieki dowożone wo-
zami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanych na terenie gminy Jakubów,

j. rozpatrzenia skargi na działalność Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubo-
wie,

k. rozpatrzenia skargi na działalność wójta 
gminy Jakubów.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2017 rok dla gminy Jakubów.

4. Wysłuchanie sprawozdań z działalności 
w 2017 roku:

a. Komisariatu Policji w Stanisławowie,
b. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jakubowie,
c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaku-

bowie,
d. Komisji Rady Gminy Jakubów za 2017 

rok.
5. Informacja dotycząca zmian uchwał o za-

sadach sprzedaży napojów alkoholowych.
6. Informacja o wprowadzonych dotacjach 

celowych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie pism.
9. Sprawy różne.
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MASZ GŁOS

KANALIZACJA GOTOWA

INFORMACJE

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWA-
NEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w II POŁROCZU 2018 r.

 
Wójt gminy Jakubów informuje, że producenci rolni, którzy są posiada-
czami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie 
gminy Jakubów, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 

rolnej w terminie:
• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie gminy wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 

w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r., 
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00 zł
Pieniądze wypłacane będą do 31.10.2018 r. gotówką w kasie urzędu gmi-
ny Jakubów lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Spo-
łeczności Wiejskiej „JĘDREK” in-

formuje, że złożona w tegorocznej edycji 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ofer-
ta na realizację zadania publicznego pn. 
„Każdy mieszkaniec ma głos – skutecz-
ne narzędzia zwiększania zaangażowa-
nia obywateli w życie publiczne”, została 
przeznaczona do dofinansowania. 

Zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków otrzymanych z Narodowego Instytu-
tu Wolności – Centrum Społeczeństwa 
Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jędrzejów Stary. W ramach inwestycji wybu-

dowano 2 039,28 metrów kolektora grawitacyjnego i tłocznego oraz 
2 065,74 metrów przyłączy kanalizacyjnych (47 przyłączy do nieru-
chomości zabudowanych oraz 8 przyłączy do nieruchomości nieza-
budowanych). Całkowity koszt zadania wraz z pracami dodatkowy-
mi wyniósł: 1 361 101,02 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma 
URTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ramach projektu, dla 29 mieszkań-
ców gminy Jakubów – liderów aktywnych 
społecznie, głównie sołtysów, w okresie 
2.07.2018 r.-31.12.2018 r. przewidziano sze-
reg działań zmierzających m.in. do wzrostu 
partycypacji obywateli w sprawach publicz-
nych oraz skutecznego aktywizowania lo-
kalnych społeczności. 

Szczegółowe informacje dot. realizacji 
zadania podawane będą w odrębnych ko-
munikatach. 

Przedsięwzięcie współfinansowane 
ze środków 

Samorządu Województwa 
Mazowieckiego

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społecz-
ności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że zadanie 
publiczne pn. „SPORT = WOLNOŚĆ” Turniej 
Sołectw Gminy Jakubów współfinansowane 
jest ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej”, na podstawie 
art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Oprac. Marzena Rek 
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GOPS

EMP@TIA NA START

KARTA DUŻEJ RODZINY

Oprac. Katarzyna Kwiatkowska

Oprac. Katarzyna Kwiatkowska

W związku z wejściem w życie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z 30 

maja 2018 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków realizacji rządowego programu 
„Dobry Start”, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jakubowie informuje, iż jest 
realizatorem tego zadania w gminie Ja-
kubów. Program ten zakłada wypłatę raz 
w roku świadczenia pieniężnego w wys. 
300 złotych na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochód. 

Świadczenie „Dobry start” przysługu-
je wszystkim dzieciom rozpoczynającym rok 
szkolny 2018/2019 do ukończenia 20. roku życia 
(a także w przypadku ukończenia 20 lat w bie-
żącym roku przed rozpoczęciem roku szkol-
nego). W przypadku dzieci niepełnospraw-
nych uczących się w szkole, świadczenie będzie 
przysługiwało do ukończenia 24. roku życia 
(także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżą-
cym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jakubowie informuje, iż od 1 stycz-

nia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostęp-
na jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. 
plastikowej) i elektronicznej (na urządze-
niach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyski-
wanych dochodów rodzinom z co najmniej 
trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18. roku życia,
– w wieku do ukończenia 25. roku życia, 

w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub 
szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpo-
czynające roczne przygotowanie przedszkolne 
tzw. zerówkę oraz na osoby uczące się w szkole 
policealnej i szkole dla dorosłych. Świadczenie 
„Dobry start” przysługuje bez względu na do-
chód rodziny. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia przyjmowane będą w siedzi-
bie GOPS od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 
2018 r., a w przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej lub za pośrednictwem 
ministerialnego portalu Emp@tia) – od 1 lip-
ca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. W przypadku 
złożonego i prawidłowo wypełnionego wniosku 
w okresie lipiec-sierpień wypłata świadczenia 
nastąpi nie później niż do końca września. 

Szczegółowe informacje oraz druk wnio-
sku dostępne są na stronie internetowej: https://
www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz w siedzi-
bie GOPS (pokój nr 7 i 9) oraz pod nr telefonu: 
25 758 24 29, 25 757 91 64. 

Ponadto informujemy, iż wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego 
(500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy 
okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane 
elektronicznie od 1 lipca 2018 r., poprzez: 
– PUE ZUS,
– Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl,
– ePUAP, 
– wybrane systemy bankowe,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierp-
nia 2018 r.

Wnioski dostępne są na stronie interneto-
wej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-ro-
dzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadcze-
nia-dla-rodzin/

Zachęcamy osoby, które będą ubiegać się 
wyłącznie o świadczenie „Dobry start” i/lub 
świadczenie wychowawcze na drugie i kolej-
ne dziecko (bez uwzględniania kryterium do-
chodowego) do składania wniosków w formie 
elektronicznej od 1 lipca 2018 roku.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku 
rodzina spełniała ww. warunki.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej 
Rodziny należy:

1. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania członka ro-
dziny wielodzietnej lub za pośrednictwem por-
talu Emp@tia, podając dane osób, dla których 
wnioskuje o kartę elektroniczną wraz z nume-
rem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na 
który przesłane zostaną dane autoryzacyjne do 
aplikacji mKDR.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
przez gminę, na adres poczty elektronicznej zo-
stanie przesłany link do sklepu App Store lub Go-
ogle Play oraz numer karty, a na podany numer 
telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania 
wraz z ostatnimi cyframi karty (cała procedura 

powinna trwać maksymalnie do tygodnia).
3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urzą-

dzenie mobilne należy zalogować się, podając 
skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Ro-
dziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po 
pierwszym logowaniu.

4. Spersonalizować Kartę Dużej Rodziny 
dla członków rodzin wielodzietnych, którym 
zawnioskowano o przyznanie karty elektronicz-
nej, przy czym rodzic poza swoją kartą może 
w  swoim telefonie wyświetlać karty swoich 
dzieci oraz drugiego rodzica.

W przypadku osób, które do 31 grudnia 
2017 r. złożyły wniosek, przyznanie karty elek-
tronicznej będzie bezpłatne w przypadku, gdy 
złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy 
karty (w postaci elektronicznej) do 31 grudnia 
2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypad-
kach gdy od 1 stycznia 2018 r. członek rodziny 
wielodzietnej złożył wniosek tylko w jednej for-
mie, a następnie po jej przyznaniu złożył wnio-
sek o dodatkową formę karty, do wniosku musi 
załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową 
formę karty w kwocie 9,21 zł. Fo
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UROCZYSTOŚCI

Organizatorem konkursu, w którym 
udział wzięli seniorzy z gminy Ja-

kubów i powiatu mińskiego, była wójt 
Hanna Wocial. Patronatem honorowym 
objął go starosta Antoni Jan Tarczyński. 
Celem konkursu było: propagowanie wie-
dzy o dziejach Polski; uczczenie obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę; rozwijanie zainteresowań historią 
i pieśnią patriotyczną naszej Ojczyzny; bu-
dowanie szacunku dla tradycji i dziedzic-
twa narodowego; budzenie uznania dla 
działalności i dokonań minionych pokoleń; 
wspieranie zainteresowań muzycznych ar-
tystów seniorów oraz stworzenie możliwo-
ści zaprezentowania ich talentów.

Otwarcia uroczystości i powitania gości 
dokonała wójt Hanna Wocial, która następ-
nie przekazała głos staroście Antoniemu 
Janowi Tarczyńskiemu i radnemu powiato-
wemu Wojciechowi Rastawickiemu, którzy 
wygłosili kilka słów o niepodległości, sym-
bolach narodowych i współczesnym poję-
ciu patriotyzmu. 

Do wypowiedzi przedmówców przyłą-
czyła się także wójt, przedstawiając m.in. 
daty najważniejszych wydarzeń historycz-
nych, które zapisały się na kartach historii 
Polski oraz planowane na 2018 rok uroczy-
stości związane z tegorocznymi obchoda-
mi, jakie odbędą się jeszcze w gminie Jaku-
bów. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali 
hymn Polski oraz pieśń „Szwoleżerowie”. 
Kolejnym punktem programu był mini re-
cital pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Zofii Noiszewskiej. 

W jury konkursu zasiedli: Zofia No-
iszewska – była dyrektor Domu Kultury 

STROFY SENIORÓW
W PIĄTKOWE POPOŁUDNIE, 13 KWIETNIA 2018 ROKU, W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA BRZECHWY W JĘDRZEJOWIE NOWYM, ODBYŁ SIĘ KONKURS PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ DLA SENIORÓW Z POWIATU MIŃSKIEGO. TO PIERWSZA Z CYKLU 
ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ UROCZYSTOŚĆ ZWIĄZANA Z OBCHODAMI 
UPAMIĘTNIAJĄCYMI 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

w Mińsku Mazowieckim, śpiewaczka ope-
retkowa, solistka Mińskiej Orkiestry Dę-
tej; Bożena Bodecka – nauczyciel, anima-
tor kultury, opiekun Koła Teatralnego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem 
oraz Janusz Sadoch – nauczyciel muzyki 
i gry na instrumentach, prowadzący szkołę 
muzyczną w Mińsku Mazowieckim, trener 
i opiekun Gminnej Orkiestry Dętej w Jaku-
bowie. Przy ocenie brali pod uwagę: dobór 
repertuaru, estetykę i oryginalność, staran-
ność wykonania oraz ogólny wyraz arty-
styczny.

Podczas, gdy jury udało się na obra-
dy zebranym czas umilili: gość specjalny 
Zbigniew Piątkowski – redaktor naczelny 
tygodnika i telewizji Co-słychać, organi-
zator Festiwalu Chleba oraz Mivena-Etno-
-Kabaretu; Międzypokoleniowa Gminna 
Orkiestra Dęta działająca przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jakubowie, której 
odśpiewano także „100 lat” z okazji obcho-
dzonej niedawno II rocznicy powstania. 

Jury po naradzie wyłoniło laureatów. 
Pierwsze miejsce zajął chór Zorza z Cegło-
wa. Na drugim znalazł się gminny chor Se-
renada z Jakubowa, a na trzecim – zespół 
Wisienki z Wiśniewa. Laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe, śpiewniki oraz dyplomy. 
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za 
udział oraz nagrody pocieszenia w postaci 
śpiewników patriotycznych. 

Kolejnym miłym akcentem piątkowej 
uroczystości było wręczenie listu gratula-
cyjnego od mieszkańców Mistowa i gminy 
Jakubów, gady Gminy Jakubów oraz wój-
ta gminy Jakubów, na ręce Zofii Wojdy-
ny-Fortuny z Koła Seniorów w Mistowie, 

w uznaniu za znakomitą twórczość, prze-
jawiającą się w pisaniu wierszy, skeczy, ży-
czeń i amatorskiego teatrzyku, w których 
autorka ukazuje: promocję życia rodzin-
nego, tradycji, piękna przyrody i walorów 
gminy Jakubów.

Pani wójt w podziękowaniu i z wy-
razami uznania przekazała Zofii Wojdy-
nie-Fortunie także kilkadziesiąt egzem-
plarzy wydanego tomiku wierszy, którego 
wydanie było dla niej miłą niespodzianką 
i ogromnym zaskoczeniem. 

Na zakończenie organizatorzy za-
pewnili uczestnikom oraz zaproszonym 
gościom gorący posiłek oraz deser przy-
gotowany przez kucharki ze szkoły podsta-
wowej w Jędrzejowie Nowym. 

Dziękujemy wszystkim zespołom za 
udział, gratulujemy laureatom i jednocze-
śnie zapraszamy na kolejne uroczystości 
związane z gminnymi obchodami 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
których kalendarz dostępny jest na stronie 
internetowej gminy Jakubów www.jaku-
bow.pl. 

Oprac. Marta Krusiewicz
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UROCZYSTOŚCI

22 marca 2018 roku odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Marianna Kopeć, wieloletnia 

mieszkanka miejscowości Turek w gminie Jaku-
bów – obecnie przebywająca u swojego syna w Ce-
głowie – obchodziła 101. rocznicę urodzin. 

W tym wyjątkowym dniu wójt gminy Jakubów 
Hanna Wocial wraz z Honoratą Gąsior – przewod-
niczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie 
– złożyły na ręce pani Marianny okolicznościowy 
bukiet wraz z życzeniami: kolejnych 100 lat życia w zdrowiu i tak świetnej kondycji. 

Pani Marianna, pomimo swojego wieku, nadal cieszy się dobrym zdrowiem i niegasnącą pogodą 
ducha. Jest otwartą i bardzo radosną osobą, mamą czwórki dzieci, babcią siedmiorga wnuków i pra-
babcią czternaściorga prawnucząt.

Gratulujemy tak pięknego wieku i wierzymy, że spotkamy się z panią Marianną na kolejnych 
urodzinach. 

Ze względu na bardzo dużą frekwencję, 
uczestnicy rajdu zostali podzieleni na 

cztery grupy. Tradycyjnie wójt Hanna Wo-

101 URODZINY

WYKRĘCONY RAJD
Oprac. Ewa Klepacka

Oprac. Monika Michalczyk

PO RAZ SZÓSTY W GMINIE JAKUBÓW 13 MAJA 2018 R. ODBYŁ SIĘ RAJD ROWEROWY 
„MASZ ROWER I CHĘĆ WOKÓŁ JAKUBOWA KRĘĆ”. TYM RAZEM PODCZAS RAJDU, 
UCZESTNICY MOGLI PODZIWIAĆ WALORY PRZYRODNICZE MIEJSCOWOŚCI: JAKUBÓW 
– IZABELIN – ŁAZISKA – WOLA POLSKA – WIŚNIEW – TUREK – NART – STRZEBULA.

cial jako organizator zadbała o upominki 
dla uczestników, a tym razem były to cza-
peczki i kamizelki odblaskowe. 

Peletony wyruszyły z placu przed 
urzędem gminy Jakubów. Na każdym 
skrzyżowaniu bezpieczeństwa strzegli 
strażacy z Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy oraz policjanci z KP 
w Stanisławowie.

Na terenie sołectwa Strzebula znajdo-
wała się meta rajdu. Tam też na rowerzy-
stów czekała smaczna grochówka, słodki 
poczęstunek, ciepłe i zimne napoje, mała 
gastronomia, lody, wata cukrowa, atrakcje 

dla najmłodszych i strzelnica. Całość im-
prezy przebiegła zgodnie z oczekiwaniami 
organizatora, zwłaszcza że była to piękna, 
słoneczna niedziela, doskonała na rowero-
we przejażdżki.

Przedsięwzięcie miało na celu integra-
cję mieszkańców powiatu mińskiego oraz 
promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu. Najliczniejszą grupą 
uczestników byli oczywiście mieszkańcy 
gminy Jakubów, ale również mieszkań-
cy sąsiednich gmin tj. Dobrego, Cegłowa, 
Stanisławowa, Mrozów i Mińska Mazo-
wieckiego. Fo
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ŚWIĘTO SENIORÓW

W uroczystości udział wzięli znamie-
nici goście. Wśród nich znaleźli się: 

wójt Hanna Wocial, przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Domański, radni – Tomasz 
Biegalski i Piotr Ciarkowski, sołtysi: Rena-
ta Podsiadły, Janina Wiktorowicz i Kamila 
Ankersztajn, prezes OSP Mistów Ryszard Pa-
rol, dyrektor szkoły podstawowej w Misto-
wie Lidia Domańska oraz przewodniczący 
Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim Stefan 
Karwowski. Przybyły również delegacje kół 
z terenu gminy Jakubów, Mrozy i Dębe Wiel-
kie, a także przewodniczące Kół Gospodyń 
Wiejskich z Jakubowa i Wiśniewa. 

Przedstawiono szczegółowo bogaty doro-
bek mistowskiego koła, w którym nie zabra-
kło informacji o aktywności seniorów, szcze-
gólnych osiągnięciach na szczeblu gminnym 
i powiatowym, a także wspomnień o senio-

Bardzo dobrze wypadł ostatni sprawdzian 
24 czerwca w pobliskim Jakubowie, któ-

ry właśnie dołączył do zacnego grona orga-
nizatorów największych wyścigów szosowych 
w kraju. Świetna organizacja jakubowskiej im-
prezy oraz ciekawa i trudna technicznie trasa 
zweryfikowały aktualną formę zawodników. 
Mimo bezustannie padającego deszczu i śliskiej 
nawierzchni, podopieczni trenera Jacka Tom-
kiewicza stanęli na wysokości zadania. Wśród 
starszych zawodników na podium znaleźli się 
Zbigniew Potylicki i Andrzej Polak (I i III miej-
sce) natomiast wszyscy najbardziej śledzili wy-

V-MAX W JAKUBOWIE
KOLARSTWO SZOSOWE TO TRUDNA DYSCYPLINA SPORTU I ZUPEŁNIE NIEPRZEWIDY-
WALNA. WIEDZĄ O TYM DOSKONALE ZAWODNICY MIŃSKIEGO KLUBU KOLARSKIE-
GO V-MAX. OSTATNI OKRES TRENINGOWY POPRZEDZAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO 
NAJWAŻNIEJSZEJ IMPREZY ROKU, CZYLI MISTRZOSTW POLSKI, STAŁ POD ZNAKIEM 
CIĘŻKIEJ PRACY TRENINGOWEJ. 

stęp naszych zeszłorocznych mistrzów Polski 
– Sylwii Stoń i Mateusza Mikulskiego. Sympa-
tyczna para liderów klubu V-MAX w tym se-
zonie nie zawodzi. W Jakubowie oboje zajęli 
najwyższe miejsca na podium i wszystko wska-
zywało, że 1 lipca na trasie Mistrzostw Polski 
w Starachowicach obronią zeszłoroczne tytuły. 
Niestety… prawdziwie górska trasa bezlitośnie 
„podcięła nogi” mińskim kolarzom, którzy nie 
mieli szans dobić się do strefy medalowej. 

No cóż, na jednym nieudanym wyścigu ka-
riera kolarska się nie kończy, a po każdej porażce 
wychodzi się jeszcze mocniejszym. Sezon startów 

szosowych jest dopiero w połowie. Teraz czas na 
górskie zgrupowanie, a potem znów kolejne wy-
ścigi. W tym roku kolarze V-MAXu najpoważ-
niej traktują występy w dużych, dobrze obsadzo-
nych wyścigach z cyklu ŻTC BIKE RACE, gdzie 
dalej będą rywalizować ze ścisłą krajową czołów-
ką. Nie ukrywają, że mają apetyt na zwycięstwo 
w rocznej klasyfikacji drużynowej całego cyklu. 
Po Mińsku Mazowieckim i Jakubowie szosowy 
peleton pojawi się jeszcze trzeci raz na ziemi miń-
skiej już jesienią. Okazją będą rozegrane pod egi-
dą MWZKOL-u Szosowe Mistrzostwa Mazow-
sza, a miejscem zmagań prawdopodobnie będzie 
pętla: Barcząca-Chmielew-Marianka.

5 MAJA 2018R. W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W MISTOWIE O. MARCIN 
BORZĄDEK ODPRAWIŁ MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI ŻYJĄCYCH ORAZ ZMARŁYCH CZŁON-
KÓW KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Z MISTOWA, KTÓRE OBCHODZIŁO 
JUBILEUSZ 5-LECIA ISTNIENIA.

rach, którzy w tym 5-leciu pożegnali się z do-
czesnością. 

Wójt Hanna Wocial wraz z przewod-
niczącym Krzysztofem Domańskim uho-
norowali seniorów jubilatów pamiątkowy-
mi statuetkami. Wręczono je: Alinie Parol 
– przewodniczącej KERiI, Emilii Drzazga 
– z-cy przewodniczącej, Halinie Gniado 
– skarbnikowi, Teresie Biegalskiej – sekreta-
rzowi oraz Barbarze Sadoch – członkini koła. 
Statuetki wręczono również przyjaciołom 
koła w Mistowie i osobom wspierającym tj. 
Stefanowi Karwowskiemu, Lidii Domańskiej, 
Ryszardowi Parolowi, a także po zakończonej 
mszy świętej o. Marcinowi Borządkowi. Na-
tomiast Stefan Karwowski odznaką honoro-
wą związku odznaczył Zofię Kowalską, która 
zawsze muzycznie wspiera koło w Mistowie. 

Miłym akcentem wydarzenia były wy-
stępy małych artystów ze szkoły podstawo-

wej w Mistowie, za które przewodnicząca 
Alina Parol w podzięce obdarowała uczest-
ników i  opiekunkę słodkimi upominkami. 
W imieniu własnym oraz całego Koła Senio-
rów w Mistowie wręczyła także pisemne po-
dziękowania zaproszonym gościom i człon-
kom koła. 

Ogromną atrakcją była przygotowana 
przez Teresę Biegalską i jej wnuka Macie-
ja Biegalskiego, publikacja dotycząca 5-lecia 
działalności koła, którą otrzymali wszyscy 
obecni na sali. Aby odpowiednio zaakcento-
wać swoją, jakże ważną i intensywną, działal-
ność, seniorzy zaprosili wszystkich na przed-
stawienie pt. „Swaty”. Po zakończonej części 
oficjalnej i artystycznej na gości czekał rów-
nież poczęstunek i urodzinowy tort. 

Życzymy jubilatom i pozostałym senio-
rom zdrowia, radości życia, energii, niegasną-
cego zapału oraz nowych pomysłów.
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SPORT

Celem było również zachęcenie jak naj-
większej liczby mieszkańców gminy 

Jakubów do wspólnego radosnego święto-
wania. W tym upamiętniającym wydarze-
niu wzięło udział 68 uczestników. Bieg od-
był się w atmosferze zabawy, przyjaźni oraz 
integracji. Bieganie i marsz to najprost-
sza, najbardziej naturalna forma ruchu dla 
zdrowia. Nad bezpieczeństwem czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Ludwinowa. 
Uczestnicy przez 30 minut biegali i masze-
rowali ulicami Jakubowa, każdy we wła-
snym tempie, choć dało się zauważyć cień 
rywalizacji w duchu fair play. Podczas bie-
gu dopingowała ich widownia. Dodatko-
wą atrakcją był punkt medyczny, działający 
dzięki ratownikom medycznym, w którym 
chętni mogli zmierzyć ciśnienie i zbadać 
poziom cukru we krwi. Gromkimi brawa-
mi został przyjęty występ taneczny dziew-
cząt ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II z Mistowa, który przygotowały Honorata 
Grudzień i Wiktoria Patoka. Zmęczeni bie-
gacze i wszyscy kibicujący mogli zregene-

BIEGI WOLNOŚCI
Oprac. Agnieszka Gogol

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI TO DLA POLAKÓW JEDNO Z NAJWAŻNIEJ-
SZYCH ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH. ROK 2018 WYZNACZA ROCZNICĘ SZCZEGÓLNĄ – JEST 
TO BOWIEM JUŻ SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 
ABY UCZCIĆ TAK WAŻNĄ ROCZNICĘ, 22 KWIETNIA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ III BIEG PU-
BLICZNY „BIEGNIEMY Z WOLNOŚCIĄ” ORAZ MARSZ NORDIC WALKING. 

rować swoje siły przy kawie i herbacie oraz 
zdrowym poczęstunku w postaci polskich 
jabłek. Wśród uczestników odbyła się lote-
ria, której sponsorami byli m.in. firma Maj-
sterpol i Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku 
Mazowieckim. Wszyscy uhonorowani zo-
stali pamiątkowymi dyplomami.

Uczestnikom III biegu publiczne-
go „Biegniemy z wolnością” oraz marszu 
NORDIC WALKING serdecznie gratuluje-
my hartu ducha! Dziękujemy za wspaniałą 
atmosferę, którą stworzyli. 

GMINNY
DZIEŃ SPORTU
Oprac. Ewa Klepacka

7 czerwca w szkole podstawowej w Jaku-
bowie odbył się Gminny Dzień Sportu 

pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo”. 
Zawodnicy to zespoły uczniów z klas IV-
-VII ze szkół z terenu gminy Jakubów. 

Głównym celem zawodów było promo-
wanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 
ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój 
cech motorycznych: szybkość, zwinność, 
sprawność, integracja dzieci z sąsiednich 
miejscowości. Konkurencjami czwórboju 
lekkoatletycznego były: rzuty piłką lekar-
ską, bieg na 400-600 m, skok w dal, rzut 
piłką palantową, bieg na 60 m. 

I miejsce w zawodach zdobyli ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w Jakubowie. 
Na drugim znaleźli się uczniowie z Misto-
wa, a za nimi na trzecim – Wiśniew i na 
czwartym – Jędrzejów Nowy. Uczestnicy 
zdobyli nagrody pieniężne dla szkół, dodat-
kowo dla wszystkich przygotowano słodki 
poczęstunek oraz nagrody za udział w za-
wodach.

Organizatorami zawodów byli wójt 
gminy Jakubów – Hanna Wocial, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Jakubowie.
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OSP MISTÓW

STULATKA OGNIOWA
Oprac. Monika Michalczyk

30 CZERWCA 2018 ROKU ODBYŁA SIĘ NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ – ZARÓWNO W 
HISTORII JEDNOSTKI, JAK I MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – JUBILEUSZ 
100-LECIA POWSTANIA JEDNOSTKI OSP W MISTOWIE POŁĄCZONA Z POWIATOWYM 
ŚWIĘTEM STRAŻAKA. 

Uroczystość rozpoczęła się na placu 
przy szkole podstawowej w Misto-

wie mszą świętą pod przewodnictwem ks. 
Zenona Wójcika – kapelana strażaków 
mińskich, ks. Marka Widzyka oraz pro-
boszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej 
ojca Marcina Borządka. Dowódca uroczy-
stości – starszy kapitan Kamil Płochocki 
złożył meldunek zastępcy mazowieckiego 
komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Waldemarowi 
Dejneko o gotowości pododdziałów jedno-
stek OSP, po czym nastąpiło odśpiewanie 
hymnu państwowego. Oficjalnego otwar-
cia dokonali: prezes zarządu oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP dh Antoni Jan Tarczyński 
– starosta miński, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Pa-
weł Parobczak, wójt gminy Jakubów dhna 
Hanna Wocial i prezes OSP w Mistowie 
dh Ryszard Parol. Tę wspaniałą uroczy-
stość swą obecnością zaszczyciło wielu 
znamienitych gości – parlamentarzystów, 

przedstawicieli instytucji i urzędów pań-
stwowych oraz władz lokalnych. Ponad-
to doniosłości nadały poczty sztandarowe: 
zarządu oddziału powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ko-
mendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Jakubów oraz powiatu 
mińskiego. Poczet flagowy wystawiony zo-
stał przez OSP Mistów. 

Podczas uroczystości szanowna jubilat-
ka – OSP Mistów w dowód wdzięczności za 
100-letnią działalność w ochronie przeciw-
pożarowej dla dobra społeczeństwa i Rze-
czypospolitej Polskiej, odznaczona została 
Złotym Znakiem Związku oraz Medalem 
Pamiątkowym „Pro Masovia”, który w jej 
imieniu odebrał prezes – dh Ryszard Pa-
rol. Ponadto, uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zło-
tym Znakiem Związku odznaczony został 
- druh Ryszard Parol, natomiast Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomicza otrzymali 

dh Henryk Wocial i dh Mirosław Sadoch.
Postanowieniem Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji srebrną odzna-
ką Zasłużony dla ochrony przeciwpożaro-
wej odznaczony został mł. bryg. Krzysztof 
Komorowski, natomiast brązową – asp. 
sztab. Mariusz Chudewniak oraz st. ogn. 
Andrzej Kłos. Uchwałą Prezydium Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali: dh Krzysztof 
Domański, dh Dariusz Lipiński, dh Ma-
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rian Michalec, dh Artur Muszelik, dh Ja-
nusz Wolszczak, dh Marian Wójcicki oraz 
dh Stanisław Wójcicki. Srebrny Medal po-
wędrował do: ogn. Macieja Czajki, mł. bryg. 
Krzysztofa Egerta, mł. asp. Daniela Gałąz-
ki, st. ogn. Andrzeja Kłosa, ogn. Jakuba Le-
wandowskiego, dh Roberta Kaszewskiego, 
dha Jerzego Podsiadłego oraz dh Konrada 
Smatera. Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: sekc. 
Marcin Ciarkowski, st. kpt. Emil Goździc-
ki, st. sekc. Kamil Grabowski,st. kpt. To-
masz Kosznik, st. sekc. Paweł Łukasiak, mł. 
ogn. Adam Nowak, mł. ogn. Leszek Pła-
checki, mł. ogn. Mariusz Przysowa, dhna 
Marzena Biegalska, dhna Elżbieta Kaszew-
ska, dhna Renata Muszelik, dhna Agniesz-
ka Turzyńska, dhna Renata Podsiadły oraz 
dhna Hanna Wocial, dh Tomasz Biegalski, 
dh Damian Domański, dh Radosław Kac-
prowicz, dh Marcin Krupa, dh Przemysław 
Krupa, dh Sławomir Wocial, dh Marcin 

Wójcicki, dh Rafał Wójcicki, Marcin Całka, 
Michał Rokicki, Konrad Wicik.

 Ponadto, uchwałą Prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali: dh Mariusz Krupa, dhna Boże-
na Kuśmierczyk, dh Damian Lejman, dh 
Mariusz Lejman, dh Marek Turzyński, dh 
Marek Wocial, dh Rafał Wocial, dh Paweł 
Wójcicki. Krzyżem Floriana za zasługi dla 
OSP odznaczeni zostali: druhna Anna Rosa 
z OSP Sulejówek, dh Zygmunt Domański 
z OSP Mistów oraz dh Stanisław Walde-
mar Wocial z OSP Mistów. Wręczono rów-
nież dyplomy Prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP, a otrzymali je: dh Ma-
rian Domański, dh Marek Gągol, dh Wła-
dysław Gut.

Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik wyróżnił również 
pamiątkowym medalem PRO MASO-

VIA druhów jednostki OSP Mistów: dha 
Ryszarda Parola, dha Tadeusza Parola 
oraz dha Stanisława Waldemara Wocia-
la. Dodatkowo Marszałek Województwa 
Mazowieckiego nagrodził imiennymi Dy-
plomami Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego najbardziej zasłużonych 
członków OSP Mistów: dha Tomasza Bie-
galskiego, dhnę Lidię Domańską, dha Da-
miana Domańskiego, dha Krzysztofa Do-
mańskiego, dha Damiana Lejmana, dha 
Mariana Michalec, dha Jerzego Podsiadły, 
dha Janusza Wolszczak, dhnę Hannę Wo-
cial i dha Mariana Wójcickiego.

Za wieloletnią pełną poświęcenia służ-
bę oraz wzorową postawę prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. 
mazowieckiego dh Antonii Jan Tarczyński 
wyróżnił imiennymi dyplomami najbar-
dziej zasłużonych członków OSP Mistów, 
którzy szczególnie przyczynili do rozwoju 

OSP MISTÓW
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OSP MISTÓW

jednostki: dhnę Marzenę Biegalską, dhnę 
Elżbietę Kaszewską, dhnę Renatę Muszelik, 
dhnę Alinę Parol, dhnę Helenę Parol, dhnę 
Renatę Podsiadły, dha Roberta Kaszewskie-
go, dha Marcina Krupę, dha Artura Musze-
lika, dha Sławomira Wociala, dha Rafała 
Wójcickiego, dha Stanisława Wójcickiego. 
Kapituła pod przewodnictwem druha Jana 
Kosima uhonorowała Statuetką Floriana: 
druha Mariana Jurek, Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Mistowie oraz Ochot-
niczą Straż Pożarną w Mistowie. Podczas 
uroczystości awansowani zostali również 
strażacy zawodowi z Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

Po oficjalnym wręczeniu odznaczeń 
i awansów głos zabrali zaproszeni go-
ście, którzy nie szczędzili przychylnych 
słów w kierunku druhów i druhen z OSP 
Mistów, która ma za sobą tak wspania-
łą historię. Ponadto, każdy z mówców 
przekazał na ręce prezesa OSP Mistów ju-
bileuszowe upominki i prezenty. Tak wy-
jątkowa rocznica jest powodem do dumy 
zarówno dla członków jednostki, jak 
i mieszkańców naszej gminy. Z tej okazji 
wydany został piękny album o jednostce 
upamiętniający dotychczasowy okres jej 
działalności. Goście otrzymali je na za-
kończenie uroczystości.
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OSP 

MISTRZOWIE OGNIA
Oprac. Monika Michalczyk

Po złożeniu meldunku przez komen-
danta gminnego dha Rafała Króla-

ka, uroczystego otwarcia Gminnych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych dokonał 
z-ca wójta Bogusław Dziedzic. Na zawo-
dach obecni byli także radni z przewodni-
czącym rady gminy Krzysztofem Domań-
skim, sołtysi, prezes Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Jakubowie dh Ryszard Parol, przed-
stawiciele prasy lokalnej oraz licznie zgro-
madzona widownia.

W zawodach udział wzięło sześć mę-
skich drużyn OSP oraz cztery drużyny 
MDP. Głównym celem zawodów było pod-
noszenie gotowości bojowej strażaków po-
przez rywalizację, a także promowanie 
wśród młodego pokolenia lokalnego pa-
triotyzmu. Zawody zostały rozegrane w 
trzech konkurencjach: biegi sztafetowe z 
przeszkodami, ćwiczenia bojowe oraz jako 
oddzielna konkurencja – musztra.

Nad prawidłowym przebiegiem po-

17 CZERWCA 2018 ROKU, PO RAZ PIERWSZY W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW, MIAŁY 
MIEJSCE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH Z TERENU GMINY JAKUBÓW. PO GORĄCEJ WALCE PUCHAR POWĘDROWAŁ 
DO ŁAZISK, A W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ – DO MISTOWA. 

szczególnych konkurencji czuwała komisja 
sędziowska wyznaczona przez Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Mińsku Mazowieckim w składzie: 
bryg. Artur Zalewski, st. sekc. Paweł Łu-
kasiak, sekc. Andrzej Żbik oraz ogn. Paweł 
Pluta. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 
zwycięzców. Najlepsi okazali się druhowie 
z Łazisk, a zaraz za nimi znalazła się OSP 
Mistów i OSP Ludwinów. Wśród młodzieży 
zwyciężył Mistów, przed Łaziskami i dru-
żyną męską z Jakubowa. W musztrze nie 
było mocnych na strażaków z Łazisk – za-
równo w grupie dorosłych, jak mi MDP.

Zawody odbyły się w przyjacielskiej 
i sportowej atmosferze, w promieniach 
czerwcowego słońca w obecności wielu 
kibiców oraz sympatyków pożarnictwa, 
szczególnie tych najmłodszych. Uwień-
czeniem zaciętych zmagań było wręczenie 
uczestniczącym drużynom pucharów, na-
gród pieniężnych, medali, dyplomów oraz 
nagród rzeczowych.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Mistów
3. OSP Ludwinów
4. OSP Wiśniew
5. OSP Jakubów
6. OSP Jędrzejów Nowy

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1. MDP - OSP Mistów 
2. MDP – OSP Łaziska
3. MDP – OSP Jakubów (drużyna męska)
4. MDP – OSP Jakubów (drużyna żeńska) 
Klasyfikacja końcowa zawodów w kate-
gorii MUSZTRA
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Wiśniew
3. OSP Jędrzejów Nowy
4. OSP Jakubów
5. OSP Mistów 
6. OSP Ludwinów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 
1. MDP Łaziska
2. MDP Mistów
3. MDP Jakubów (drużyna męska)
4. MDP Jakubów (drużyna żeńska) Fo
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OSP JĘDRZEJÓW NOWY

90 LAT NA STRAŻY
Oprac. Monika Michalczyk

7 LIPCA 2018 ROKU NA PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JĘDRZEJOWIE NOWYM 
ODBYŁA SIĘ DONIOSŁA UROCZYSTOŚĆ – ZARÓWNO W HISTORII JEDNOSTKI JAK I 
MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – JUBILEUSZ 90-LECIA POWSTANIA JED-
NOSTKI OSP W JĘDRZEJOWIE NOWYM. 

Uroczystość rozpoczęła się ekumenicz-
ną mszą świętą pod przewodnictwem 

ks. Edwarda Staszczyszyna proboszcza pa-
rafii rzymsko-katolickiej w Ignacowie oraz 
kapłana Grzegorza Dróżdża proboszcza 
parafii Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów w Cegłowie. Druh Andrzej Płochoc-
ki – dowódca uroczystości złożył meldunek 
prezesowi ZW ZOSP RP – dh Antoniemu 
Janowi Tarczyńskiemu o gotowości podod-
działów jednostek OSP, po czym nastąpiło 
odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczy-
stość została oficjalnie otwarta przez preze-
sa OSP Jędrzejów Nowy – druha Wojciecha 
Wąsowskiego oraz druhnę Hannę Wocial 
– wójta gminy Jakubów, którzy powitali przy-
byłych gości. Tak wspaniałą uroczystość swą 
obecnością zaszczyciło wielu znamienitych 
gości: parlamentarzystów, przedstawicieli in-
stytucji i urzędów państwowych oraz władz 
lokalnych. Ponadto doniosłości uroczystości 
nadały poczty sztandarowe z terenu gminy 
Jakubów oraz gościnnie poczet sztandarowy 
z OSP w Janowie. Poczet flagowy wystawio-
ny został przez OSP Jędrzejów Nowy w skła-
dzie: dowódca pocztu flagowego druh Grze-
gorz Duda, asysta, członek OSP druh Maciej 
Wąsowski, flagowy druh Paweł Kołodziejski.

Podczas uroczystości jednostka OSP Ję-

drzejów Nowy została odznaczona za do-
tychczasową działalność przeciwpożarową 
Medalem Honorowym im. Bolesława Cho-
micza, który w jej imieniu odebrał prezes dh 
Wojciech Wąsowski. Ponadto, uchwałą Prezy-
dium Zarządu Oddziału Powiatowego Krzyż 
Floriana otrzymali dh Jerzy Sekular oraz dh 
Kazimierz Konca. Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa powędrował do dha Walde-
mara Gałązki oraz dha Józefa Zabiegy, Srebr-
ny Medal otrzymał dh Krzysztof Dmowski, 
a Brązowym Medalem odznaczeni zostali dh 
Wojciech Wąsowski, dh Ryszard Kaska i dh 
Paweł Tomaszycki. Przyznano także odzna-
ki „Strażak wzorowy”, którymi wyróżnieni 
zostali: dh Andrzej Płochocki, dhna Angelika 
Gryz, dh Kamil Konca, dh Grzegorz Pełka, dh 
Grzegorz Tchórzewski, dh Maciej Wąsowski, 
dhna Paulina Gryz, dh Cezary Wąsowski, dh 
Grzegorz Duda.

Jednocześnie związek gminny wyróżnił 
odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza”: dha Wojciecha Wąsowskiego, dhnę Bar-
barę Gzowską, dha Mateusza Wojdygę, dhnę 
Natalię Nowakowską, dhnę Sandrę Parol, dha 
Piotra Piotrzkiewicza, dhnę Martynę Wik-
torowicz, dha Sebastiana Wąsowskiego i dha 
Pawła Kołodziejskiego. Co więcej, odznaką 
„Za wysługę lat” odznaczeni zostali: dh Jerzy 

Sekular 60 lat, dh Józef Zabiega 50 lat, dh Wal-
demar Gałązka 40 lat, dh Kazimierz Konca 40 
lat, dh Krzysztof Dmowski 25 lat, dh Wojciech 
Wąsowski 20 lat, dh Ryszard Kaska 15 lat, dh 
Paweł Tomaszycki 15 lat, dh Grzegorz Duda 
10 lat, dh Marek Gromulski 5 lat, dh Kamil 
Konca 5 lat, dh Andrzej Płochocki 

5 lat, dh Grzegorz Tchórzewski 5 lat. Do-
datkowo prezes ZOW Zw. OSP dh Antoni 
Tarczyński wręczył Dyplomy Uznania: dh 
Andrzejowi Płochockiemu, dh Cezaremu Wą-
sowskiemu, dh Kamilowi Koncy, dh Grzego-
rzowi Dudzie, dh Grzegorzowi Pełce, dhnie 
Paulinie Gryz. Natomiast Dyplom Uznania 
od Marszałka Województwa Mazowieckie-
go otrzymali: dhna Elżbieta Gromulska, dh 
Jarosław Domański, dh Sylwester Gryz, dh 
Zbigniew Gryz, dhna Aneta Gryz, dh Jacek 
Kot, dhna Dorota Gryz, dhna Barbara Woj-
dyga, dhna Monika Zioło-Płochocka, dhna 
Agnieszka Wąsowska. 

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień głos 
zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali 
na ręce prezesa jubileuszowe upominki i pre-
zenty. Tak wyjątkowa rocznica jest powodem 
do dumy zarówno dla członków jednostki jak 
i  mieszkańców gminy. 

Za zaangażowanie w działalność na rzecz 
jednostki Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jędrzejowie uhonorował gości pamiąt-
kową statuetką „90 lecie OSP Jędrzejów Nowy 
07.07.2018 r.”Fo
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Stanisława Gujska podkreśliła, że bar-
dzo pragnęła spotkać się z pierwszo-

klasistami, dlatego że nie mogła uczestni-
czyć w uroczystości z okazji pasowania na 
czytelnika. Pisarka przybliżyła uczestni-
kom swoją twórczość literacką, informując 
o nowym tomiku poezji „W wierzbowym 
pejzażu” oraz wznowieniu książeczki „Bul-
winkowe przygody”. Zaprezentowała kilka 
swoich wierszy, m.in. z książeczki „Hej, je-
dziemy”, zapraszając dzieci w poetycką po-
dróż po naszym pięknym kraju.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, 
pani Stanisława wybrała ze swojego tomiku 
utwory poświęcone mamie, prosząc odważ-
nych uczniów o ich przeczytanie. Poetka, na-
wiązując do tego dnia, zaśpiewała z dziećmi 
piosenkę. W lirycznym nastroju czas nie-
ubłaganie mijał. Na koniec spotkania gościo-
wi wręczono bukiet kwiatów i album z ilu-
stracjami do przeczytanych wierszy poetki.

Dziękując za spotkanie, Stanisława 
Gujska nie kryła wzruszenia. Była zasko-
czona nie tylko znajomością jej utworów, 

ale także wiedzą dzieci z geografii, historii 
Polski wraz z jej piękną przyrodą, a przede 
wszystkim umiejętnością czytania. Pod-
kreśliła, że lubi gościć w murach jakubow-
skiej szkoły. Dzisiaj szczególnie, bo usły-
szała pięknie zaśpiewane dwa swoje utwory 
– „Książki – wróżki, czarodziejki” i „Bal 
w bibliotece”. Podziękowała Dorocie Czer-
wińskiej za skomponowanie do nich muzy-
ki i zaprezentowanie ich na płycie CD.

 Spotkanie zakończyło się przekaza-
niem przez panią Stanisławę do biblioteki 
jej sześciu książek („Hej, jedziemy”, „Praw-
dziwe kocie przygody”, „Kamyki – paty-
ki”, „Kudłaty gość”, „Dziwactwa Fredzi 
Tchórzofretki”, „W wierzbowym pejza-
żu”), dla klas pierwszych, po dwie pozycje 
- „Panda Minka” i „W domu i na spacerze” 
oraz długą kolejką po autograf do zakupio-
nych przez uczniów książeczek.

Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubo-
wie za współudział w organizacji spotkania, 
również tego, które odbyło się dzień wcze-

CO MYŚLĘ O KSIĄŻKACH
Oprac. Maria Suliborska i Aldona Sterniczuk

POD TAKIM HASŁEM ODBYŁO SIĘ 15 MAJA BR. W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NIEZWYKŁE 
SPOTKANIE ZE STANISŁAWĄ GUJSKĄ, LOKALNĄ POETKĄ I PISARKĄ. UDZIAŁ W SPO-
TKANIU WZIĘLI UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWAWCAMI. GOSPODARZEM 
SPOTKANIA BYŁA DYREKTOR SZKOŁY MARIA PRUSZYŃSKA.

TURNIEJOWE
ZWYCIĘSTWA
Oprac. Iwona Kaszewska

5 czerwca reprezentacja szkoły (w skła-
dzie: Anna Mórawska, Patrycja Ra-

tyńska, Patryk Parol, Kacper Czwarnóg, 
Piotr Wąsak i Piotr Wojciechowski) brała 
udział w kolejnym już Turnieju Militar-
no-Sportowym dla Szkół Podstawowych 
o Puchar Starosty Powiatu Mińskie-
go. Konkurencje były wyjątkowo trudne 
m.in.: strzelanie z broni pneumatycznej 
(w tej konkurencji uczniowie z Jakubowa 
wystrzelali 132 pkt – był to drugi wynik!), 
cross militarny (pompki, scyzoryk z atra-
pą kbk Ak, skok tygrysi, czołganie czy bieg 
na 400 m) – tu okazało się, że jakubowia-
nie byli najlepsi i najszybsi! Rzut granatem 
do celu nie obył się bez wpadki, niby proste, 
a jednak bardzo trudne zadanie. 

W końcowej klasyfikacji drużyna z Ja-
kubowa zajęła II miejsce. Uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale, upominki oraz 
dyplom z rąk starosty Antoniego Jana Tar-
czyńskiego.

śniej z udziałem uczniów klas siódmych 
w urzędzie gminy oraz paniom wychowaw-
czyniom klas pierwszych – Sławomirze Ry-
bak, Hannie Wójcickiej, a także Dorocie 
Czerwińskiej – nauczycielce muzyki, która 
obiecała skomponować muzykę do kolejne-
go utworu-hymnu „Sadźmy wierzby”.
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BLIŻEJ KULTURY
Oprac. Elżbieta Zgódka, Małgorzata Czerwińska, Renata Bartnicka

Projekt był skierowany głównie do 
uczniów klas IV-VII i gimnazjum, ale 

był też jeden wyjazd dla młodszych dzieci. 
Inicjatywa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Była nawet grupa wiernych „wy-
jazdowiczów”, którzy po powrocie z jed-
nego wyjazdu, dopytywali się natychmiast 
o następny. 

W ramach projektu uczniowie mogli 
się przekonać, jak poradzić sobie z codzien-
nymi czynnościami i odnaleźć się w prze-
strzeni bez korzystania ze zmysłu wzroku. 
Taką okazję stwarzała „Niewidzialna Wy-
stawa”. Nie było łatwo wydostać się z po-
koju w Domu Zagadek, jednak udało się 
to wszystkim. Wiele wrażeń dostarczył 
wieczorny spacer Traktem Królewskim 
i wizyta w Królewskim Ogrodzie Światła 
w Wilanowie. Niezwykłym zainteresowa- niem cieszył się wyjazd do Stacji Grawitacji, 

stwarzający wspaniałą okazję do aktywne-
go spędzenia czasu. Pan Michał z niezwy-
kłego i jedynego w swoim rodzaju Muzeum 
Bajek, Baśni i Niezwykłych Opowieści za-
chwycił osobowością i tym, co mówi oraz 
sposobem, w jaki mówi. Sprawił, że nikt nie 
chciał opuszczać tego magicznego miejsca. 
Zabawa wśród bajkostworów dostarczy-
ła mnóstwa endorfin. Uczestnicy projek-
tu mogli również, podczas wizyty w Ra-
diu Eska, przyjrzeć się pracy dziennikarzy 
radiowych. W Muzeum Narodowym na-
tomiast uczestniczyli w lekcji muzealnej. 
Podczas zorganizowanego w szkole Fil-
mowego Popołudnia mieli okazję obejrzeć 
obraz Macieja Pieprzycy pt. „Chce się żyć” 
z niezwykłą rolą Dawida Ogrodnika.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
projektu za mile spędzony czas.

„BLIŻEJ KULTURY” TO PROJEKT, KTÓRY BYŁ REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018. W RAMACH 
PROJEKTU, W SOBOTY LUB INNE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DNI, BYŁY ORGA-
NIZOWANE WYJAZDY, PROPAGUJĄCE CIEKAWE FORMY SPĘDZANIA CZASU I ROZWIJA-
JĄCE ZAINTERESOWANIA. 

WYŚPIEWANE
SUKCESY
Oprac. Dorota Czerwińska

Miniony rok szkolny upłynął pod zna-
kiem muzycznych sukcesów ucznia 

klasy 7a SP w Jakubowie – Jakuba Wieczor-
ka. Reprezentując szkołę w wielu konkur-
sach i przeglądach piosenki, swoim głosem 
zachwycał zarówno publiczność, jak i jury.

W II semestrze Kuba wyśpiewał m.in.: 
– I miejsce w powiatowym Konkursie Pio-
senki Obcojęzycznej w Siennicy;
– I miejsce w XIV Wojewódzkim Festiwa-
lu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej dla Szkół 
Podstawowych i Przedszkoli (w SP2 w Miń-
sku Mazowieckim);
– Grand Prix III Cegłowskiego Festiwalu 
Muzycznego o Nagrodę Wójta Gminy Ce-
głów – statuetkę „Złotej Sójki”;
– z zespołem Kłopoty Doroty – wyróżnienie 
w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Wesołe nutki”.

Niewątpliwie dużym sukcesem jest też 
udział Kuby w pierwszym mińskim musica-
lu „Pan Niezwykły”.
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W sercach wielu pokoleń jakubowian 
pozostanie na długo jako patron 

szkoły, jednak najmłodsi będą już hołdo-
wać innemu. Cała uroczystość odbyła się 
w obecności wójta gminy Hanny Wocial 
oraz gospodarzy, czyli grona pedagogicz-
nego na czele z dyrektorem Marią Pruszyń-
ską oraz wicedyrektorem Agnieszką Kunką 
i społeczności uczniowskiej – licznie zgro-
madzonej. W trakcie uroczystości zebrani 
mogli obejrzeć prezentację multimedial-
ną przedstawiającą niektóre karty kronik 

POŻEGNANIE PATRONA

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Oprac. Iwona Runo

Oprac. Alicja Nowicka-Wójcicka

7 MARCA W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE MIAŁO MIEJSCE NIEZWYKŁE WYDARZENIE. PO 33 LA-
TACH NIEPODZIELNEGO PANOWANIA WŁADYSŁAW BRONIEWSKI USTĄPIŁ POLA I… ODSZEDŁ.

szkoły z lat 1984-2017, czyli czasu kiedy Wł. 
Broniewski był jej patronem. Ważne, prze-
łomowe momenty z życia poety były zapre-
zentowane w ciekawy sposób – w formie 
wywiadu ze znawcą literatury XX w., miło-
śnikiem twórczości W.B – prof. Wawrzyń-
cem Pisarskim. W trakcie wywiadu mło-
dzież recytowała wiersze poety. Dyrektor 
Maria Pruszyńska, podczas swojego prze-
mówienia opowiedziała, jak to się stało, 
że został zmieniony patron szkoły. Na za-
kończenie uroczyście pożegnano sztandar 

Szkoły Podstawowej im. Władysława Bro-
niewskiego, który po raz ostatni był obec-
ny w trakcie uroczystości szkolnej. Po raz 
pierwszy natomiast, przy wtórze werbli, 
uroczyście zaprezentowany został sztandar 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ja-
kubowie.

Akademia została przygotowana przez 
panie Renatę Bartnicką, Iwonę Runo, Do-
rotę Czerwińską i Ewę Padzik.

W tym roku szkolnym uczniowie 
klasy 3a i 3b uczestniczyli w kil-

ku wyjazdach i wycieczkach szkolnych. 
Ostatnia klasa gimnazjum jest czasem pod-
sumowania zdobytej wiedzy, przygotowa-
niem do egzaminu gimnazjalnego, refleksją 
nad wyborem dalszej edukacji związanej 
z przyszłym zawodem oraz czasem rado-
ści. Uczniowie starają się zdobywać szczyty 
wiedzy, wybierając trudniejsze lub łatwiej-
sze szlaki. Ich przewodnikami są rodzice 
i nauczyciele.

Jakubowscy trzecioklasiści utrwalali 
swoją wiedzę nt. lektury „Kamienie na sza-
niec” poprzez wyjazd edukacyjny do War-
szawy. Odwiedzili miejsca opisane przez 
Aleksandra Kamińskego oraz zapalili zni-
cze na grobach bohaterów. Dzień wyjazdu 
był szczególny, gdyż była to 40. rocznica 
śmierci autora.

Uczniowie tuż po egzaminach odwie-
dzili najbliższe szkoły ponadgimnazjalne, 
brali udział w warsztatach tematycznych, 

które pomagały lepiej poznać specyfikę 
oraz zapoznać się z ofertami i wymagania-
mi szkół.

Ostatnią, długo wyczekiwaną w tym 
roku szkolnym, była czterodniowa wyciecz-
ka do Kotliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta 
w Czechach. Pierwszego dnia uczniowie 
zwiedzili Twierdzę Kłodzko – ogromne ba-
stiony i komnaty, podziemne chodniki mi-
nerskie, zobaczyli część górną i podziemne 
labirynty. Następnie spacerowali po rynku, 
podziwiali Most Gotycki św. Jana (odwzo-
rowanie Mostu Karola w Pradze) oraz Plac 
Franciszkański. 

Drugi dzień to wędrówka po Górach 
Stołowych, po niezwykłych naturalnych la-
biryntach skalnych Błędnych Skał. Wyciecz-
kowicze zdobyli najwyższy szczyt Gór Stoło-
wych Wielki Szczeliniec, jechali drogą 100. 
zakrętów. Widoki były wspaniałe. Pomimo 
zmęczenia i bólu w nogach, wieczorem od-
była się dyskoteka. Na początek, jak przysta-
ło na trzecią klasę musiał być wspólny taniec. 

I nie był to polonez – zatańczyli belgijkę.
Trzeciego dnia pojechali do Skalnego 

Miasta w Adrśpach w Czechach. Podziwia-
li piaskowe formy skalne i wodospad, jed-
nak największą atrakcją był spływ łódką 
po górskim jeziorku. Zmęczeni, ale radośni 
wrócili do Polski, aby przy wspólnym, wie-
czornym ognisku podzielić się wrażeniami 
z wyjazdu.

Ostatni dzień wycieczki rozpoczął 
się bardzo wcześnie, bo przed południem 
przenieśli się w świat afrykańskiej przy-
rody. Zwiedzali Afrykarium we wrocław-
skim ZOO. Następnie udali się na spacer po 
Wrocławiu, gdzie podziwiając rynek, mogli 
chwilę wspólnie odpocząć przy najlepszych 
w mieście (jak powiedział przewodnik) lo-
dach. Podziwiali średniowieczne kamie-
niczki, dotarli do wyspy Piasków, a spacer 
zakończyli w Ostrowie Tumskim. Wieczo-
rem wrócili do Jakubowa, gdzie czekali stę-
sknieni rodzice. Fo
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W głównym dniu akcji 8 czerwca 
o godz. 10.00 uczniowie, ubrani 

w kolorowe stroje pasujące do czytanych 
tekstów np.: Leśne skrzaty, Biedroneczki, 
Calineczka itp., zachęcali innych do wspól-
nego czytania. Stanisława Gujska – lokal-
na poetka i pisarka – prezentowała swoje 
utwory i promowała czytanie książek. Wo-
lontariuszki z oddziałów gimnazjalnych, 
występujące bajkowych strojach, także za-
chęcały poprzez głośne czytanie na kory-
tarzach szkoły, gabinetach i bibliotece. Spe-
cjalnie przygotowany quiz bajkowy okazał 
się dużym zaskoczeniem dla uczniów, 
a wśród dorosłych posiał strach. Nagrodą 
za prawidłowe odpowiedzi były przygo-
towane przez wolontariuszki pamiątko-
we motylki.

Akcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem i stała się promocją czytelnictwa. 
Pamiątkowe zdjęcia będą przypominać 
i zachęcać do korzystania z ciekawego, bo-
gatego księgozbioru zarówno biblioteki 
szkolnej jak i publicznej.

Biblioteka szkolna serdecznie dzięku-
je dyrekcji szkoły, nauczycielom, wycho-
wawcom i pracownikom szkoły za pomoc 
w organizacji akcji, a Stanisławie Gujskiej 
za cenne informacje o książkach. Przemko-
wi Piątkowskiemu (Fotopia – fotografia, wy-
dawnictwo) i Arturowi Sobotce za wykona-
nie zdjęć przedstawiających „żywą kokardę”.

W akcji ogółem wzięło udział 289 
uczniów (w tym oddziały gimnazjalne) 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ja-
kubowie. Do zobaczenia za rok!

CZYTANIE GÓRĄ
Oprac. Maria Suliborska i Aldona Sterniczuk

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM – 2018” ROZPOCZĘŁA SIĘ 
BARDZO UROCZYŚCIE W OBCHODZONYM 1 CZERWCA DNIU SPORTU. WSZYSCY 
UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE, TRZYMAJĄC KSIĄŻKI W BIAŁYCH I CZERWONYCH 
OBWOLUTACH, UTWORZYLI ŻYWĄ KOKARDĘ NARODOWĄ, ODDAJĄC TYM SAMYM 
HOŁD NIEPODLEGŁEJ. UWAGĘ PRZYCIĄGNĘŁA DUŻYCH ROZMIARÓW OBWOLUTA 
„PANA TADEUSZA”. 
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Nadeszły upragnione wakacje. Wszy-
scy uczniowie marzą o wypoczynku, 

bo ostatnie miesiące były wyczerpujące. 
Oczyma wyobraźni widzą już słoneczną 
plażę, górskie szlaki, szafirową wodę w je-
ziorach, choć wciąż mają w pamięci nie-
zwykłe dni w szkole.

Wszyscy wspaniale bawili się na zaba-
wie karnawałowej. Były tańce w rytm ulu-
bionych piosenek, emocjonujące zabawy, 
wspaniały poczęstunek, skromne upomin-
ki od Mikołaja oraz konkurs na najpięk-
niejsze przebranie. Na sali gimnastycznej 
rozbrzmiewały ulubione melodie oraz we-
soły śmiech uczestników zabawy. 

W lutym najwięcej wrażeń dostarczy-
ły uczniom Walentynki. Ich przebieg za-
planował Samorząd Uczniowski, który za-
dbał również o to, żeby wszyscy wesoło się 

bawili. Wszyscy uczniowie wzięli udział 
w poczcie walentynkowej. Kartki z życze-
niami dostarczyły starszym i młodszym 
wielu wzruszeń. W inny nastrój wprowa-
dzili wszystkich swoim występem ucznio-
wie klasy VII. Rozbawili publiczność do łez. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty pt. „Ratuj i ucz ratować!” prowa-
dzone przez pracowników straży pożarnej. 
Uczestnicy z chęcią wykonywali zadania 
i doskonalili swoje umiejętności. Zajęcia 
okazały się dla nich interesujące i poucza-
jące. Oby zdobyta wiedza nigdy nie okazała 
się przydatna!

Uczniowie brali też udział w konkursie 
recytatorskim pt. „Warszawska Syrenka”. 
Wielką radość sprawił całej społeczności 
szkolnej sukces Juliana Oleszkiewicza, któ-
ry zwyciężył w gminnym etapie i reprezen-
tował szkołę w etapie powiatowym. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły 
zorganizowano szkolne śniadanie wielka-
nocne. Do wspólnego świętowania zaprosi-
li wójt Hannę Wocial, jej zastępcę Bogdana 
Dziedzica, radnych, sołtysów, przedstawi-
cieli Rady Rodziców i wielu innych szacow-
nych gości. Wśród nawiązujących do Wiel-
kanocy motywów dekoracyjnych, przy stole 
nakrytym długim, białym obrusem i zasta-
wionym tradycyjnymi polskimi potrawami 
przeżywali Zmartwychwstanie Pańskie. 

W kwietniu uczniowie wyjechali na 
wycieczkę do Siedlec. Liczne zdjęcia przy-
pominają im wesołą zabawę w TRICKO-
LANDII. Nic dziwnego, że godzina spę-
dzona w tym miejscu wydała się dziwnie 
krótka. Potem obejrzeli spektakl teatralny 
na podstawie powieści „Ania z Zielone-
go Wzgórza” L. Maud Montgomery. Dzię-
ki pracy aktorów i realizatorów przedsta-
wienia znana wielu pokoleniom opowieść 
o sierocie, która znalazła nie tylko dom, ale 
również miłość u swoich nowych opieku-
nów, wzruszyła wielu widzów. 

W maju odbyło się spotkanie z pszcze-
larzem. Starsi i młodsi uczniowie wiele się 
dowiedzieli o życiu pszczół, o walorach 
zdrowotnych miodu, natomiast walory 
smakowe mogli ocenić, próbując różnych 
jego rodzajów. 

Sukcesem zakończył się dla uczennic 
udział w kolejnej edycji Konkursu Recy-
tatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. 
Hania Sadoch i Michalinka Kita prezento-
wały swoje umiejętności w Mińsku Mazo-
wieckim. Jesteśmy również dumni z Ani 
Materki, która zwyciężyła w kategorii klas 
4 w mazowieckim konkursie komiksowym 
w j. angielskim COMICS CONTEST. 

Przed nami jeszcze wiele szkolnych 
imprez i uroczystości, a na razie życzymy 
uczniom udanych wakacji.

SZKOLNE WYDARZENIA
 Oprac. Ewa Borys
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OŚWIATA W MISTOWIE

W niedzielę 10 czerwca w Misto-
wie świętowano Dzień Rodziny. 

Uczniowie zaprezentowali swoje talen-
ty w występach artystycznych, a piosen-
ki i tańce wprawiły wszystkich obecnych 
w wyśmienity nastrój. Atrakcji nie brako-
wało. Szczególną popularnością cieszyły się 
przejazdy wozem strażackim, zabawy na 
dmuchańcach oraz loteria fantowa. Wszy-
scy chętni mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności w zawodach sportowych i różnora-
kich konkursach. Szczególnie dziękujemy 
rodzicom, którzy przygotowali zaplecze ga-
stronomiczne – kawiarenkę ze słodkościa-
mi oraz grilla. Już nie możemy doczekać się 
do przyszłego roku!

14 czerwca cała szkoła wybrała się do 
Baśniowych Sadów Klemensa – ro-

dzinnego parku rozrywki położonego 
w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dobra 
zabawa przeplata się tam z zajęciami edu-
kacyjnymi. Po warsztatach pszczelarskich 
uczniowie mogli spędzić czas na dmuchań-
cach, trampolinach, ściankach wspinaczko-
wych czy torze saneczkowym. Odwiedzili 
także upiorne Uroczysko i przejechali się 
minikolejką. Pogoda dopisywała, a schro-

nienie przed słońcem oraz relaks na łonie 
natury zapewniały wszystkim różnorodne 
drzewa. Wypoczęci i w dobrych humorach 
wracali do domu.

22 czerwca nastąpił wyczekiwany 
przez wszystkich uczniów koniec 

roku szkolnego 2017/18. Po Mszy św. ze-
brali się w szkole na uroczyste zakończenie 
roku. Dyrektor Lidia Domańska podsumo-
wała pracę szkoły i wyróżniła uczniów za 
osiągnięcia edukacyjne, sportowe oraz ar-
tystyczne. Szczególne gratulacje należą się 
uczennicy klasy IV Emilii Kuśmierczyk, 
która uzyskała najlepszą średnią w szko-
le 5,5. Tuż za nią uplasowali się: Patrycja 
Białek z klasy VII ze średnią 5,36, Marta 
Roguska oraz Mateusz Pogoda z klasy IV 
ze średnimi 5,33, Martyna Wocial z klasy 
VII ze średnią 5,28, Wiktoria Paluch z kla-
sy IV ze średnią 5,25, Patryk Paska z kla-
sy VI ze średnią 5,16, Szymon Dobrowolski 
i Michał Domański z klasy VI oraz Fatima 
Gańko z klasy V ze średnimi 5,08 oraz Na-
talia Bartnicka i Krystian Rychta z klasy VI 
wraz z Anną Bartnicką z klasy VII ze śred-
nimi 5,0. Na wszystkich prymusów, laure-
atów oraz uczestników konkursów czekały 
nagrody książkowe i statuetki. W tym tak-
że na uczennicę klasy V Katarzynę Purgał, 

która odebrała z rąk pani dyrektor statuet-
kę za wielokrotne zwycięstwa i miejsca na 
podium w zawodach na etapie powiato-
wym i wojewódzkim w tenisie stołowym. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

W tym dniu swoje święto miała także 
klasa III, która w krótkim programie arty-
stycznym pożegnała się ze swoją dotych-
czasową wychowawczynią Manuelą Wajs, 
a od września 2018 roku rozpocznie naukę 
w klasie IV.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkol-
nym i udanego wakacyjnego wypoczynku 
życzy społeczność szkolna Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Mistowie!

LATO W MISTOWIE
Oprac. Anna Karpińska
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

PUŁKOWE ŚWIĘTA

DZIEŃ RODZINY

Oprac. Anna Gójska, Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Wioleta Miller

MAJOWE ŚWIĘTO
Oprac. Anna Gójska

Uroczystość rozpoczęła się od części 
artystyczne, którą zaprezentowa-

li uczniowie klas I-III, recytując wiersze 
i śpiewając piosenki. Uczniowie oddzia-
łu przedszkolnego zabrali zgromadzoną 
publiczność na rodzinną wyprawę do zoo, 
wcielając się w role skaczących małpek, ga-
dających papug, słoni i roześmianych hien. 
Talenty wokalno-taneczne zaprezentowa-
li uczniowie „zerówki”, porywając wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Niebywałe zdol-
ności aktorskie i taneczne pokazali również 
uczniowie klas IV-VII w przedstawieniu 
pt. „Jak to się stało, że mama tatę pozna-
ła?”. Piękne dekoracje, słoneczna pogoda, 
świetne humory – to dzięki temu piknik ro-
dzinny zyskał przyjemną oprawę. Zebrani 
goście z uśmiechami na twarzach, wielką 

W ostatnich dniach kwietnia społeczność 
szkolna w Wiśniewie uroczyście ob-

chodziła Święto Konstytucji 3 Maja. Hasłem 
przewodnim były słowa Józefa Piłsudskiego: 
„Naród, który traci pamięć, przestaje być Na-
rodem”. Tym razem uczniowie klasy VI i VII 
odtworzyli scenki sprzed 226 lat. Widzowie 
mieli okazję przekonać się, jak ważne i bliskie 
sercu wszystkich Polaków, bez względu na kla-
sę społeczną, było to wydarzenie. W scence „U 
szewca” wystąpili: w roli czeladnika Walentego 
– Bartosz Ołdak, a mistrza Szymona – Bartek 
Wocial. Następnie widzowie przenieśli się do 
Zamku Królewskiego, gdzie w roli króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego oglądali Mate-
usza Bartnickiego, a współautorów tego ważne-
go dokumentu Hugona Kołłątaja zagrał Bartek 
Abramowski, zaś Ignacego Potockiego – Michał 
Rybiński. Różne zdania i poglądy na temat no-
wego dokumentu usłyszeli uczniowie w scen-
ce pt. „W karczmie”. W roli szlachty wystąpi-
li: Magda Kaczorek, Marcin Puławski, Miłosz 
Bielawski i Sebastian Abelski. Na zakończenie 
widzowie wysłuchali wiązanki pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu chóru szklonego przy-
gotowanych przez Zofię Kowalską. Nad cało-
kształtem uroczystości czuwała Anna Gójska.

Uroczystości rozpoczęła Msza świę-
ta za żołnierzy 7. PUL. Następnie 

wojskowe pododdziały z Miejską Orkie-
strą Dętą na czele przeszły na Stary Rynek, 
gdzie miały miejsce okolicznościowe prze-
mówienia. Uroczystość uświetniły wystę-
py dzieci oraz inscenizacja przemowy gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego. Zaprezento-
wano historię żołnierzy 7. Pułku służących 
na przestrzeni 100 lat. Na zakończenie uro-
czystości odbyła się defilada, a zgromadzo-
ne delegacje złożyły wiązanki pod Pomni-
kiem Niepodległości.

9 czerwca w szkole obchodzono Świę-
to Patrona – 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 

Dzień rozpoczął się uroczystym apelem na 
dziedzińcu szkoły. Uczestniczyli w nim: 
Hanna Wocial (wójt gminy Jakubów), An-
drzej Osiński (prezes Towarzystwa Pamię-
ci 7. Pułku Ułanów Lubelskich), dyrektor 
szkoły Karolina Pląsek, wszyscy pracownicy 
szkoły i uczniowie. Na plac prowadzony zo-
stał sztandar szkoły, a poczet flagowy wcią-
gnął na maszt, przy pamiątkowym kamie-
niu z inskrypcją „Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich”, biało-czerwoną flagę. Następ-
nie głos zabrała dyrektor szkoły, a po niej 
uczniowie prowadzący uroczystość przy-
pomnieli historię 7. Pułku, po czym wszy-
scy udali się na wiśniewskie cmentarze, by 

w miejscach pamięci złożyć wieńce i zapalić 
znicze. Po powrocie z cmentarzy na uczniów 
czekała niespodzianka ufundowana przez 
panią wójt – pyszne lody. Następnie wszyscy 
udali się do sali gimnastycznej i tam wspól-
nie śpiewali pieśni legionowe. Tradycyjnie 
klasy starsze wzięły udział w konkursie wie-
dzy o 7. Pułku Ułanów Lubelskich, a młod-
sze w konkursie plastycznym.

26 MARCA ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA PUŁKOWEGO W 
MIŃSKU MAZOWIECKIM. JAK CO ROKU UCZESTNICZYŁ W NIEJ POCZET SZTANDAROWY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE WRAZ Z DYREKTOREM KAROLINĄ PLĄSEK ORAZ 
OPIEKUNAMI: MAŁGORZATĄ KOWALCZYK, ZOFIĄ KOWALSKĄ I GRZEGORZEM PURGAŁEM.

dumą, a nawet z łezką w oku oglądali popi-
sy młodych artystów. Po części artystycznej 
odbył się kiermasz prac uczniowskich.

Tego dnia nie zabrakło również licz-
nych atrakcji przygotowanych przez rodzi-
ców. Były pyszne domowe wypieki i kieł-
baski z grilla, modelowane baloniki, pokaz 
OSP z Wiśniewa, przejażdżki na kucyku, 
gry i wspólne konkursy. Piknik był świet-
ną okazją do spędzenia razem miłych chwil 
w atmosferze radosnej zabawy. Fo
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KULTURA

W maju br. biblioteka w Jakubowie zna-
lazła się w gronie finalistów ogólno-

polskiego konkursu „Kodowanie w Biblio-
tece”, dzięki czemu otrzymała 3 zestawy do 
nauki kodowania składające się z: robotów 
Photon, tabletów i gier edukacyjnych.

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, której celem jest 
dostarczenie bibliotekom publicznym sprzę-
tu służącego do nauki kodowania, wiedzy 
na temat podstaw kodowania oraz organi-
zacji zajęć o tej tematyce. Powyższe działa-
nie sprzyja promowaniu wizerunku bibliotek 
publicznych jako instytucji zapewniających 
dostęp do twórczo realizowanej edukacji po-
zaformalnej, uzupełniającej kompetencje zdo-
bywane przez dzieci i młodzież w szkołach. 

Święto bibliotek rozpoczęto 8 maja warszta-
tami kreatywnymi ze Studiem Artystycz-

nym ARLEKIN. Z kolorowych materiałów 
i szmatek uczestnicy stworzyli niepowtarzalne 
kukiełki, które każdy mógł zabrać do domu. 
Prowadzący przybliżyli również kulisy teatru, 
opowiadając o rodzajach lalek i ich historii.

11 maja biblioteka zorganizowała elimi-
nacje gminne do XXXV edycji Konkursu Re-
cytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. 
W konkursie wzięli uczniowie ze szkół podsta-
wowych gminy Jakubów z podziałem na kate-
gorie wiekowe. Uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe, dyplomy oraz słodycze. Komisja 
wytypowała pięciu recytatorów do udziału 
w eliminacjach powiatowych konkursu w Miń-
sku Mazowieckim: Michalinę Kitę, Hannę Sa-
doch, Karolinę Wiak, Faustynę Gąsior i Mi-
chalinę Lubaszkę. 

Dodatkowo z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości ogłoszono trzy 
konkursy patriotyczne dla wszystkich miesz-
kańców gminy Jakubów: literacki, plastyczny 
i fotograficzny. Lista laureatów dostępna jest na 
stronie biblioteki – www.biblioteka.jakubow.pl.

Biblioteka gościła również najmłodszych 
uczniów, którzy mieli okazję dowiedzieć się, jak 
znaleźć szukanej pozycji i wypożyczyć książkę 
na własne konto biblioteczne. 

Biblioteczny tydzień zakończyły spotkania 
autorskie z poetką Stanisławą Gujską i jej naj-
nowszymi pozycjami książkowymi „W wierz-
bowym pejzażu” dla klas VII oraz „Dziwactwa 
Fredzi tchórzofretki” dla klas młodszych.

W ramach obchodów XV Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek filia biblioteczna w Wi-
śniewie zorganizowała cztery spotkania z inte-
resującymi ludźmi. 9 maja goszczono dyrektora 

CZYTALI DO WOLI

Oprac. Daria Lisiecka, Katarzyna Parol

TEGOROCZNY OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK PRZEBIEGAŁ POD HASŁEM „DOWOLNOŚĆ 
CZYTANIA!” BIBLIOTEKA W JAKUBOWIE JAK ZAWSZE PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO AKCJI, KTÓRA MA NA 
CELU PODKREŚLANIE ROLI CZYTANIA I BIBLIOTEK W POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA, EDUKACJI ORAZ 
ZWIĘKSZANIE PRESTIŻU ZAWODU BIBLIOTEKARZA I ZAINTERESOWANIA KSIĄŻKĄ SZEROKICH 
KRĘGÓW SPOŁECZEŃSTWA. 

GBP – Kulturoteki w Cegłowie Tadeusza Lemp-
kowskiego na spotkaniu z cyklu „Głośne czyta-
nie na drugie śniadanie”. Dzieci z klas 0-III wy-
słuchały fragmentów książki Barbary Sudoł pt. 
„Kogutek Ziutek. Z kurnika w świat” we wspa-
niałej interpretacji zaproszonego gościa. 

Kolejny dzień poświęcono „Bajkoczyta-
niu w Przedszkolu”. Gościem specjalnym była 
poetka Stanisława Gujska. Przedszkolaki bra-
ły aktywny udział w zabawach inscenizowa-
nych przez panią Stanisławę, rozmawiały także 
o Dniu Matki i swoich marzeniach. Dzieci z du-
żym zainteresowaniem słuchały fragmentów 
książek czytanych przez autorkę. Na zakończe-
nie spotkania można było zakupić książkę z au-
tografem pani Stanisławy.

Z okazji obchodzonego w tym roku 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, filia 
biblioteczna zaprosiła na spotkanie Krzysztofa 
Kunachowicza – syna Andrzeja Kunachowicza 
– legionisty, rotmistrza szwoleżerów, dowód-
cy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i 20. Pułku 
Ułanów Króla Jana III Sobieskiego. Pan Krzysz-
tof barwnie opowiadał o wojennych losach swe-
go ojca i jego braci, a małżonka – pani Hanna 
przytaczała odpowiednie fragmenty książki 
wspomnieniowej autorstwa Andrzeja Kuna-
chowicza „Trzy wojny w siodle”. Uczniów klas 
IV-VII zainteresowała kolekcja orderów i me-
dali m.in. order Virtuti Militari, którymi został 
odznaczony Andrzej Kunachowicz.

17 maja gościem honorowym spotkania 
z cyklu „Głośne czytanie na drugie śniadanie” 
była Justyna Miłaczewska – sekretarz Urzędu 
Gminy Jakubów. W oparciu o lekturę książki 
Joanny Olech „Kto ty jesteś?” młodzi czytelni-
cy z klas IV-VII rozmawiali o współczesnym 
rozumieniu pojęcia patriotyzm. Pani sekretarz 

KODOWANIE 
W BIBLIOTECE
Oprac. Daria Lisiecka

odczytała również fragment powieści dla dzieci 
„Zezia i Giler” autorstwa Agnieszki Chylińskiej. 

Mamy nadzieję, że nasze działania zain-
spirują wszystkich do odkrywania fascynują-
cego świata literatury i odwiedzania biblioteki 
w wakacje. Warto zachęcić dziecko do czytania. 
Pokazać, że książka może być przygodą i in-
spiracją do zabawy, skarbnicą wiedzy, pomocą 
w rozwiązywaniu problemów, sposobem na po-
szerzanie horyzontów.
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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
Anna Kalata
dyżur w Urzędzie Gminy 
w pierwszy czwartek miesiąca
Jolanta Sadoch-Krusiewicz
dyżur w Urzędzie Gminy 
pn.: 730 – 1530 

tel. +48 25 757 93 36

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
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


