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Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał; 

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 
Alleluja, Alleluja!

(Pieśń polska z XVII w.)

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne 
wniosły do Waszego serca wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
 

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański

i pracownicy urzędu gminy Jakubów
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INFORMACJA
Ogród dydaktyczny: „Leśne zagadki”  

przy Szkole Podstawowej im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 50.784,00 zł.

Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl
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W marcu 2019 roku rozpoczęły się 
prace związane z   budową sie-

ci kanalizacji sanitarnej w  miejscowo-
ści Jakubów na ul. Spokojnej, ul. Sie-
dleckiej oraz ul. Mińskiej od kościoła 
w  kierunku Antoniny. Nieograniczo-
ny przetarg na prace budowlano-wyko-
nawcze, który odbył się 22 stycznia 2019 
roku, wygrała firma URTECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Koszt robót bu-
dowlano-wykonawczych wynosić będzie 
1 691  558,68  zł, z  czego część zostanie 

MIESZKAŃCY GMINY JAKUBÓW,
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) wójt gminy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ja-
kubów, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego wypełnienia oświadczenia o posiadaniu zbior-
nika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do urzędu gminy Jakubów, pokój nr 5 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia wójt gminy Jakubów będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu 
ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wykonywania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial
Sprawę prowadzi: Anna Czyżewska, tel.: 25 757 91 50

NASZE INWESTYCJE
Oprac. Marzena Rek

sfinansowana z  pożyczki z  WFOŚiGW 
w Warszawie oraz ze środków własnych 
gminy Jakubów. Zakres inwestycji obej-
muje budowę sieci kanalizacji grawitacyj-
nej – 2 005 mb i przyłączy kanalizacyjnych 
– 2 026 mb. W ramach przedmiotowego 
zadania powstanie łącznie 60 przyłączy 
kanalizacyjnych do nieruchomości zabu-
dowanych i niezabudowanych. Przedmio-
towa inwestycja zgodnie z umową z wyko-
nawcą zakończona zostanie w listopadzie 
2019 roku.

PIOTRUŚ 
PIERWSZY

Zwyczajem gminy Jakubów jest uhonorowa-
nie pierwszo narodzonego dziecka w da-

nym roku. 6 stycznia 2019 roku do lokalnej 
społeczności gminy dołączył Piotr Siudek, po-
tomek Justyny i Janusza Siudków z Jakubowa, 
brat piętnastomiesięcznej Michalinki.

Szczęśliwych rodziców odwiedziła wójt 
Hanna Wocial wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy – Krzysztofem Domańskim oraz pracow-
nikiem urzędu gminy Jakubów.

Pani wójt przekazała na ręce szczęśliwych 
rodziców kwiaty, a wraz z nimi serdeczne życze-
nia i gratulacje oraz bon pieniężny na kwotę 500 
złotych z przeznaczeniem na potrzeby dziecka.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze ży-
czenia: dużo zdrowia i uśmiechów, pisków, wrza-
sków, łez szczęścia z pierwszego uśmiechu, ząbka, 
słowa i kroku…

Oprac. Agnieszka Gogol

Przepraszam Panią Aleksandrę Woźniak 
za pomówienia, które rozgłaszałem 

w stosunku do jej osoby. 
Oświadczam, że były one 

bezpodstawne i nieprawdziwe. 

Krzysztof Kunka, zam. Jędrzejów Stary
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1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 31 stycznia 2019 r. o ro-
dzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – mat-

ki po osiągnięciu wieku 60 lat, które urodziły i wychowały bądź wy-
chowały co najmniej czwórkę dzieci.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł 
skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, 
w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez mat-
kę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci 
przez matkę.

Przez dziecko rozumie się – dziecko własne lub współmałżonka lub 
dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodzi-
ny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka 
lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne 
środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wyso-
kości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 
– 1 100 zł)

Świadczenie nie przysługuje 
osobie uprawnionej do emerytury 
lub renty w wysokości co najmniej 
najniższej emerytury.

Przykład:
Rolniczka w wieku 61 lat od grud-

nia 2017 r. pobiera emeryturę rolni-
czą. Nie zaprzestała prowadzenia 
działalności rolniczej – jest współwła-
ścicielką (razem z mężem) gospodar-
stwa rolnego o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe). Wysokość przy-
znanej emerytury rolniczej wynosi: część składkowa – 233,45 zł, część 
uzupełniająca – 904,60 zł, razem – 1.138,05 zł. Wypłacana jest tylko 
część składkowa tj. 233,45 zł. Część uzupełniająca podlega zawieszeniu 
z powodu niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Rodzi-
cielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje, ponieważ rolniczka 
jest uprawniona do emerytury w wysokości wyższej od najniższej eme-
rytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane oso-
bom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po-
siadają tutaj ośrodek interesów życiowych przez okres co najmniej 10 
lat (po ukończeniu 16. roku), jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej 

– na wniosek matki albo ojca dzieci – przez prezesa ZUS albo prezesa 
KRUS – po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, ma-
jątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie może przyznać prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci legitymuje się 
okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba 
że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organiza-
cyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświad-
czenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy 
potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:

– pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarob-
kową;

– jest uprawniony do emerytury 
lub renty;

– posiada gospodarstwo rolne;
– prowadzi dział specjalny produk-

cji rolnej;
– uzyskuje inne dochody.
Okoliczności te mogą zostać po-

twierdzone również odpowiednimi za-
świadczeniami (np. z urzędu skarbowe-
go, urzędu gminy).

Do wniosku należy dołączyć akty 
urodzenia dzieci, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na 
przyznanie świadczenia np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawo-
wania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziec-
ka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, 
zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

Wniosek można złożyć od 1 marca 2019 r. w każdej jednostce 
organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU-1/03/2019) jest do-
stępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jed-
nostce organizacyjnej KRUS.

Jaka będzie wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniają-
cego?

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości 
najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100 zł, 
a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytu-
ry lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono 
podwyższane do kwoty najniższej emerytury. Świadczenie podlega 

MAMA 4+ OD MARCA
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corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie wskazanym 
dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie 
przepisów emerytalnych. Z rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego potrącany jest podatek dochodowym od osób fizycznych 
oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzu-
pełniającego?

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osią-
gnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci lub 65 lat przez ojca dzieci. 
Świadczenie będzie wypłacała jednostka organizacyjna KRUS wła-
ściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Świadczenie nie przysługuje:
– osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co 

najmniej najniższej emerytury,
– osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę 

pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawie-
nia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:
– osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd 

ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzie-
ci w pieczy zastępczej, 

– w  przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywa-
nia dzieci.

 
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącz-

nie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w trakcie jego pobierania.

O czym należy informować po otrzymaniu prawa do rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego?

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiąza-
na do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach ma-
jących wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego 
świadczenia, przede wszystkim o:

– nabyciu gospodarstwa rolnego,
– podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo poza-

rolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą,
– wysokości osiąganych z  tych tytułów przychodów, w  tym 

za granicą,
– uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rento-

wego (w tym z instytucji zagranicznej),
– tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawie-

nia wolności,
– zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzu-

pełniającego można uzyskać na stronie internetowej www.krus.
gov.pl w zakładce Świadczenia/Rodzaje świadczeń/Rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające oraz w każdej jednostce organizacyj-
nej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodziciel-
skim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303).
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RADA GMINY INFORMUJE
POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW

6 GRUDNIA 2018 ROKU
Podjęcie uchwał w sprawach: 
• zmian w budżecie gminy na 2018 rok, 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2018-2026, 
• podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin 
objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
• określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
pomocy w formie posiłku albo świadczenia rze-
czowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023, 
• przyjęcia wieloletniego programu osłonowego 
„Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-
2023, 
• średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na 
rok 2019 rok, 
• zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ja-
kubów. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
18 GRUDNIA 2018 ROKU

Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2018-2026,
• zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2019-2027,
• uchwalenia budżetu gminy Jakubów na 
2019 rok,
• wyrażenia zgody na przedłużenie umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego, znajdującego się w bu-
dynku przy ul. Mińskiej 9 w Jakubowie w trybie 
bezprzetargowym, 
• wyborów do organów sołectw na terenie gmi-
ny Jakubów. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
4 LUTEGO 2019 ROKU

1. Wręczenie stypendiów sportowych. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Jakubów na lata 2019-2027, 
• zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
• zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na za-
danie „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Anielinek i  Jakubów 
etap I”, 
• zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na za-
danie „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Jakubów etap II”, 
• zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 
Jakubów w 2019 roku oraz spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań, 
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mińskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedział-
ka – Mistów – Libertów do drogi (Stanisławów 
– Mlęcin – Kamionka) w miejscowości Mistów 
– wykonanie chodnika oraz zjazdów, 
• obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
• zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy Jakubów na 2019 rok. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
13 LUTEGO 2019 ROKU

1. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany kosztów 
zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmi-
ny Jakubów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie: 
• metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Jakubów. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
25 MARCA 2019 ROKU

1. Podziękowanie sołtysom pełniącym funkcję 
w kadencji 2015-2019.
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2018-2026, 
• zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
• zmiany uchwały nr V/26/2019 z 4 lutego 2019 
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Mińskiemu na zadanie pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224W Stara 

Niedziałka – Mistów – Libertów do drogi (Sta-
nisławów – Mlęcin, Kamionka) w miejscowości 
Mistów – wykonanie chodnika oraz zjazdów”, 
• przyjęcia „Programu zapobiegania bezdom-
ności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okre-
sie od 1.04.2019 roku do 31.03.2020 r.”, 
• poboru opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie gminy Jakubów 
w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
• ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za po-
byt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
• określenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnio-
nych w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzących zajęcia w  gru-
pach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych 
wiekowo, prowadzonych przez gminę Jakubów, 
• planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat w  2019 
roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Jaku-
bów.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny w gminie Jakubów za 
2018 rok. 
4. Sprawozdanie z  realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
2018 rok. 
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach celo-
wych w okresie między sesjami. 
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INFORMACJE

LUDWINÓW NAGRODZONY

PRZEWODNICZĄCY W SAMORZĄDZIE
21 lutego 2019 roku w gminie Jakubów odbyło 

się szkolenie przewodniczących rad gmin, 
miast powiatu mińskiego „Rola przewodniczącego 
w samorządzie”.

Szkolenie przeprowadził Włodzimierz Zając z Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w  Warszawie. 
Miało ono na celu poszerzenie wiedzy z zakresu spra-
wowanej, jakże bardzo ważnej funkcji przewodniczą-
cego rady w świetle obowiązujących przepisów, przypo-
mnienie praw i obowiązków, integrację oraz wymianę 
doświadczeń. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie 
oświadczyli, iż są wdzięczni wójt Hannie Wocial za za-
inicjowanie takiej formy spotkań przewodniczących.

Podjęli decyzję, iż z  przyjemnością będą konty-
nuować kwartalne spotkania. Kolejne odbędzie się 
w czerwcu, tym razem w Cegłowie.

Konkurs zorganizowany został w celu 
promocji idei funduszu sołeckiego i  

skierowany był do sołectw z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, które w latach 
2010-2018 realizowały projekty finanso-
wane ze środków wyodrębnionych w ra-
mach funduszu sołeckiego lub w których 
fundusz sołecki stanowił wkład własny. 
Warunkiem udziału w konkursie było pra-
widłowe i terminowe złożenie formularza 

zgłoszeniowego wraz z załącznikami w De-
partamencie Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie do 4 grudnia 2018 roku.

Sołectwo Ludwinów 3 grudnia 2018 roku 
zgłosiło do konkursu projekt zrealizowany 
w 2018 roku pt. „Urządzenie i wyposażenie 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwi-
nowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywnego 

wypoczynku”, który był finansowany z fun-
duszu sołeckiego oraz środków pozyska-
nych z budżetu województwa mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Za zajęcie III miejsca w  przedmio-
towym konkursie sołectwo Ludwinów 
otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 
1 000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby 
sołectwa. 

SOŁECTWO LUDWINÓW ZAJĘŁO III MIEJSCE W I EDYCJI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA 
INICJATYWA” ORGANIZOWANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE. 

Oprac. Marta Krusiewicz

Oprac. Ewa Klepacka

Fo
t.:

 z
 a

rc
hi

w
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



8 Nr 2 (17) 2019NASZA GMINA JAKUBÓW

UROCZYSTOŚCI

Na wstępie zebranych powitali: Bogu-
sław Dziedzic – zastępca wójta gminy 

Jakubów oraz Zbigniew Marusa i Jacek Bia-
duń – inspektorzy urzędu gminy Jakubów, 
dziękując wszystkim za tak liczne przyby-
cie oraz składając wszystkim paniom gorą-
ce, szczere i pełne ciepła życzenia z okazji 
ich święta. Nie zabrakło także z serca płyną-
cych życzeń od zaproszonych na uroczystość 
gości, m.in. Teresy Wargockiej – poseł na 
Sejm RP, Janiny Ewy Orzełowskiej – człon-
ka zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Michała Jaworskiego reprezentującego Ma-
rię Koc – wicemarszałek Senatu RP, Senator 
RP oraz Wojciecha Rastawickiego – radnego 
Rady Powiatu Mińskiego. 

Następnie głos przekazano Hannie 
Wocial – wójtowi gminy Jakubów, która 
wyraziła ogromne zadowolenie z tak licz-
nego przybycia gości oraz podziękowała 
wszystkim panom za przygotowanie tak 
wspaniałej uroczystości. Prowadzący pano-
wie w podziękowaniu za owocną współpra-
cę, zaangażowanie oraz wsparcie w rozwój 
kobiet z  terenu gminy Jakubów, wręczyli 
pamiątkowe kosze z lokalnymi produkta-
mi: Teresie Wargockiej, Marii Koc, Janinie 

Ewie Orzełowskiej oraz Hannie Wocial. 
Panowie rozdali też wszystkim przybyłym 
uczestniczkom płci pięknej słodkie upo-
minki. 

Następnie prowadzący oddali głos Jo-
lancie Sadoch-Krusiewicz z Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku 
Mazowieckim, która przedstawiła regula-
min olimpiady i rozdała uczestnikom testy, 
na których rozwiązanie mieli 40 minut.

W olimpiadzie wzięło udział 90 uczest-
ników, którzy rozwiązywali test zawierają-
cy 40 pytań z zakresu wiedzy niezbędnej 
w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz przedsiębiorczości i eko-
logii, m.in.: przedsiębiorczość na wsi, tu-
rystyka i agroturystyka, fundusze unijne, 
bezpieczeństwo, przechowalnictwo i sprze-
daż żywności, produkty tradycyjne i regio-
nalne, funkcjonalne i estetyczne urządze-
nie zagrody wiejskiej, ekologia i ochrona 
środowiska, dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze wsi.

Po wypełnieniu testów wszyscy uczest-
nicy olimpiady oraz goście udali się do kina 
Mikroklimat w Gminnym Centrum Kul-
tury w Mrozach na seans „Kogel-Mogel 3”. 

Tuż po powrocie z kina nastąpiło rozstrzy-
gnięcie olimpiady. Po sprawdzeniu odpo-
wiedzi przez komisję egzaminacyjną wy-
łoniono laureatów. Zwyciężczynią okazała 
się Maria Nowak z Moczydeł, zdobywając 
36,5 pkt. Tuż za nią z liczbą 36 pkt. uplaso-
wała się Mariola Parol z Bud Kumińskich, 
a o trzecim miejscu musiała zadecydować 
dogrywka. Stanęły do niej Agata Sobotka 
z Rządzy, Marzanna Kosieradzka z Nartu 
oraz Janina Zawłocka z Kamionki. Osta-
tecznie to jednak pani Agata zasłużyła na 
trzecią lokatę. Zwyciężczynie otrzymały 
nagrody finansowe, odpowiednio 200 zł, 
150 zł i 100 zł, natomiast wszystkim uczest-
nikom olimpiady wręczono nagrody po-
cieszenia. Laureatki konkursu będą także 
reprezentowały gminę Jakubów na powia-
towym etapie olimpiady.

Kolejnym punktem spotkania był wy-
stęp muzyczny w wykonaniu Izabeli Zagór-
skiej. Organizatorzy uroczystości zapewnili 
zebranym słodką przekąskę oraz ciepły po-
siłek przygotowany przez kucharki ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ję-
drzejowie Nowym. Serdecznie gratulujemy 
zwyciężczyniom wysokiego poziomu wie-
dzy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i zapraszamy już za rok.

KOBIETY GÓRĄ!

Oprac. Marta Krusiewicz

8 MARCA 2019 ROKU NA HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA 
II W MISTOWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ GMINNEGO DNIA KOBIET POŁĄCZONA 
Z GMINNĄ OLIMPIADĄ WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI I EKOLOGII. ORGANIZATORAMI WYDARZENIA BYLI: GMINA JAKUBÓW ORAZ 
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ SIEDLCE – 
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM. 
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24 marca 2019 roku w  hali szkoły 
podstawowej w Jakubowie po raz 

kolejny wójt Hanna Wocial zorganizowa-
ła VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Jakubów. Po wcześniejszych 
rozgrywkach wewnątrzszkolnych na hali 
sportowej stawili się wyłonieni przedstawi-
ciele szkół z Jakubowa, Jędrzejowa Nowego, 
Mistowa i Wiśniewa. 

Do zaciętej rywalizacji o puchar i me-
dale przystąpiono w ośmiu grupach wieko-
wych: dziewczęta kl. IV i młodsze; chłop-
cy kl. IV i młodsze; dziewczęta kl. V-VI; 
chłopcy kl. V-VI; dziewczęta kl. VII-VIII 
i gimnazjum; chłopcy kl. VII-VIII i gimna-
zjum; dorosłe kobiety; dorośli mężczyźni. 
Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej stali 
się posiadaczami statuetki i złotego meda-

lu. Drugie i trzecie miejsca uhonorowane 
zostały medalami – srebrnymi i brązowy-
mi. Każdy uczestnik turnieju otrzymał dy-
plom uczestnictwa.

Na zakończenie organizatorzy zapew-
nili wszystkim ciepłe napoje i słodki poczę-
stunek.

UROCZYSTOŚCI

10 marca 2019 r. w  hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Mistowie odbył się koncert „Dzień 
Kobiet na Mazowszu. Najpiękniejsze 
utwory męskiej literatury wokalnej”, zor-
ganizowany przez Teatr Muzyczny im. Jana 
Kiepury w Warszawie oraz gminę Jakubów. 
Wydarzenie honorowym patronatem objął 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. 

W niedzielne popołudnie hala wypeł-
nia się po brzegi mieszkańcami gminy Ja-
kubów, gośćmi z  sąsiednich gmin oraz 
powiatu. Wszystkich powitały Iwona Wu-
jastyk dyrektor teatru oraz wójt Hanna 
Wocial. Niecodzienna obsada nadała uro-

czystości unikatowego charakteru. Kon-
feransjerem wieczoru był Ryszard Rembi-
szewski, prowadzący spotkanie z pełnym 
humoru dialogiem wraz z Jakubem Milew-
skim. Artyści występujący na scenie to: Sła-
womir Naborczyk – tenor, Jakub Milewski 
– baryton, Kamil Kaznowski – bas, przy 
fortepianie zasiadł Krzysztof Trzaskow-
ski, skrzypce – Bogdan Kierejsza. Można 
było usłyszeć utwory z repertuaru Montie-
go, Donizettiego, Lehara, Paganiniego oraz 
Moniuszki. Zabrzmiały słynne kompozy-
cje z „Księżniczki Czardasza”, „Strasznego 
Dworu”, „Brunetki blondynki” oraz wie-
le innych.

Podczas koncertu wójt wręczyła Iwonie 

DLA KOBIET MAZOWSZA

TURNIEJ STOŁOWY

Oprac. Ewa Klepacka

Oprac. Aleksandra Woźniak

Wujastyk statuetkę Przyjaciela Gminy Ja-
kubów. Publiczność była zachwycona wy-
stępami artystów, dziękując im gromkimi 
brawami oraz kwiatami.

Na koniec koncertu z okazji Święta Ko-
biet każda z pań otrzymała symboliczne-
go kwiatka.
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W SOBOTĘ 19 STYCZNIA 2019 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE ODBYŁ SIĘ IV Z CYKLU KONKURS 
RECYTATORSKI „SENIORZY PAMIĘTAJĄ… MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA”. TEMATEM PRZEWODNIM BYŁA PROZA ZWIĄZANA Z OB-
CHODZONĄ W UBIEGŁYM ROKU 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 

UROCZYSTOŚCI

Organizatorami konkursu byli: wójt 
gminy Jakubów, dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Mistowie. 

Celem konkursu było propagowanie 
wiedzy o  dziejach Polski; uczczenie ob-
chodów odzyskania niepodległości przez 
Polskę; rozwijanie zainteresowań historią 
i prozą patriotyczną naszej ojczyzny; budo-
wanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa 
narodowego; budzenie uznania dla dzia-
łalności i  dokonań minionych pokoleń; 
wspieranie zainteresowań seniorów oraz 
stworzenie możliwości zaprezentowania 
ich talentów.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie 
przesłały koła seniorów z terenu gminy Ja-
kubów: Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Lu-
dwinowa, oraz z gmin sąsiednich powia-
tu mińskiego.

Po otwarciu konkursu i powitaniu go-
ści przez wójt Hannę Wocial, minutą ci-
szy uczczono pamięć zmarłego prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. 

W związku z tym, że konkurs odbył się 
na kilka dni przed Dniem Babci i Dniem 
Dziadka, wójt w imieniu samorządu gmi-
ny Jakubów złożyła wszystkim babciom 

i  dziadkom najserdeczniejsze życzenia 
z okazji ich tak wyjątkowego święta. W dal-
szej części spotkania przedstawiono zasady 
przebiegu konkursu, a uczestnicy wystąpili 
według kolejności ustalonej w drodze loso-
wania.

Zmagania uczestników oceniało jury 
w składzie: przewodnicząca Joanna Janic-
ka – prezes PTTK oddział w Mińsku Mazo-
wieckim; Małgorzata Laskowska – nauczy-
ciel, pedagog specjalny w  Zespole Szkół 
Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignaco-
wie, działająca w  stowarzyszeniu „Koni-
czynka”, organizatorka konkursu gawęd 
„O  czym szumią mazowieckie wierzby”; 
Stanisława Gujska – lokalna poetka, au-
torka wielu wierszy i opowiadań dla dzieci 
i dorosłych. 

Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: ory-
ginalność kompozycji i narracji; bogactwo 
i estetykę języka; poprawność stylistyczną, 
gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyj-
ną; ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy 
zaprezentowali swoją umiejętność pisania 
prozy, przelewania myśli i uczuć na papier, 
szerokie umiejętności literackie. 

Po zakończonych występach konkur-
sowych jury udało się na obrady, a uczest-
nicy i goście zostali zaproszeni na koncert 

„Dla Niepodległej”, z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości, w wykonaniu chóru 
gminnego Serenada z Jakubowa oraz chó-
ru Zorza z Cegłowa pod przewodnictwem 
prof. Jolanty Kowalczyk i Tadeusza Lemp-
kowskiego – dyrektora GBP Kulturoteki 
w Cegłowie. Narratorem koncertu był Jerzy 
Maciejewski, zaś na akordeonach zagrali 
Zdzisław Jałocha i Stanisław Woźnica. Poza 
konkursem z wierszami o niepodległości 
wystąpili także Zofia Wojdyna Fortuna 
oraz Wojciech Nowak. 

Dla jury wybór najlepszej trójki był nie-
łatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowa-
li wysoki poziom swojej autorskiej twór-
czości. Pierwsze miejsce zajęła Wiesława 
Gawrysiak reprezentująca Koło Seniorów 
z  Cegłowa, na drugim znalazła się Tere-
sa Biegalska reprezentująca Koło Seniorów 
z Mistowa, a na trzecim – Halina Gniado 
reprezentująca Barbarę Gągol z Koła Senio-
rów z Mistowa. Wyróżnienia zdobyły: Ho-
norata Gąsior z Koła Seniorów z Wiśniewa 
oraz Jadwiga Wąsowska z Koła Seniorów 
w Cegłowie. 

Laureaci otrzymali nagrody pienięż-
ne, odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł oraz 
dyplomy i  nagrody rzeczowe. Pozosta-
li uczestnicy otrzymali dyplomy za udział 
oraz nagrody pocieszenia.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 
oraz zaproszonym gościom ciepły posiłek 
przygotowany przez kucharki ze Szkoły 
Podstawowej w Jędrzejowie Nowym, gorą-
ce napoje oraz słodki poczęstunek. Wszy-
scy zebrani żywili ogromną nadzieję na ko-
lejne edycje konkursu, a według zapowiedzi 
wójt gminy i zgodnie z sugestią Krystyny 
Kupiec, kolejnym jego tematem przewod-
nim będzie macierzyństwo.

SENIORZY OJCZYŹNIE
Oprac. Marta Krusiewicz
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UROCZYSTOŚCI

Celem spotkania była mobilizacja do 
efektywnej współpracy pomiędzy po-

wiatem, miastami i gminami w nowej ka-
dencji. Swoją osobą spotkanie zaszczyciła 
Janina Ewa Orzełowska – członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego. W spo-
tkaniu oprócz władz samorządowych po-
wiatu i  gmin, udział wzięli zaproszeni 
goście: Katarzyna Zielińska – dyrektor biu-
ra posła Daniela Milewskiego, Sławomir 
Rogowski – komendant powiatowy policji 
w Mińsku Mazowieckim, Paweł Parobczak 
– komendant powiatowy PSP, Andrzej So-
lonek – dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych, Mariusz Kozera – zastępca dyrektora 
MZDW w Warszawie, Jacek Lipiec – pre-
zes Zarządu Banku Spółdzielczego, Gra-
żyna Borowiec – dyrektor PUP, Marcin 
Pietrusiński – kierownik biura terenowe-
go KRUS, Piotr Rawski – prezes Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Jadwiga 
Madziar – Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Czesław Gągol – prezes Sto-
warzyszenia Współpracy Polska-Wschód, 

Krzysztof Domański – przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów, Piotr Jagliński – wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów.

Wójt Hanna Wocial jako gospodarz 
przywitała wszystkich zebranych i przed-
stawiła porządek obrad na I  Konwen-
cie Wójtów i  Burmistrzów, który odbył 
się w sali „Jagienka” udostępnionej przez 
mieszkankę Aleksandrowa. Następnie 
wójtowie i  burmistrzowie zaprezentowa-
li osiągnięcia zarządzanych przez siebie 
gmin. Mimo świątecznej atmosfery, ze-
brani zajęli się wymagającymi szybkiej in-

KONWENT WŁODARZY
Oprac. Krystyna Bartnicka

14 GRUDNIA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ W NOWYM SKŁADZIE I KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW POWIATU MIŃSKIEGO VIII KADENCJI 
2018-2023. GOSPODARZEM KONWENTU BYŁA GMINA JAKUBÓW. 

terwencji sprawami. Rosnące ceny energii 
elektrycznej dla samorządów będą miały 
wpływ m.in. na opłaty za wodę i ścieki, 
co dotknie bezpośrednio każdego miesz-
kańca. Wszyscy włodarze gmin i miast jed-
nomyślnie poparli Marcina Jakubowskie-
go – burmistrza Mińska Mazowieckiego, 
który zaproponował wystosowanie apelu 
z konwentu do Premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego z prośbą o pomoc w tej kwestii.

Kolejny problem to rosnące o  100% 
opłaty za śmieci. Arkadiusz Śliwa – bur-
mistrz Sulejówka wnioskował, aby kolej-
ny konwent odbył się już w styczniu w celu 
szczegółowej analizy skutków ustawy 
śmieciowej. Janina Ewa Orzełowska wspo-
mniała o rozważaniu przez województwo 
możliwości powstania nowych instalacji 
(RIPOK). Natomiast Antoni Jan Tarczyń-
ski – starosta miński zasygnalizował pro-
blem transportu publicznego, z  którym 
trzeba się zmierzyć i opracować plan współ-
pracy miedzy samorządami w naszym po-
wiecie.

Po wyczerpaniu porządku obrad wójt 
Hanna Wocial złożyła życzenia świą-
teczne oraz zaprosiła do przełamania się 
opłatkiem i  skosztowania świąteczne-
go posiłku.Fo
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UROCZYSTOŚCI

Celem imprezy była integracja i akty-
wizacja mieszkańców sąsiadujących 

gmin poprzez wspólną zabawę i aktyw-
nie spędzony czas. Turniej Sołtysów jest 
drugą po Międzygminnym Rajdzie Ro-
werowym okazją do wspólnych spotkań. 
Tym razem gospodarzem wydarzenia była 
Kinga Sosińska – wójt gminy Stanisławów, 
która przywitała wszystkich zebranych, za-
chęciła wszystkich do gorącego dopingu 
swoich drużyn i życzyła miłej zabawy. Na-
stępnie przekazała głos swojemu zastępcy 
Dariuszowi Kraszewskiemu, który omówił 
zasady poszczególnych konkurencji i ofi-
cjalnie otworzył turniej. 

Do rywalizacji turniejowych przystą-
piły reprezentacje trzech gmin w  pięcio-
osobowych składach, dodatkowo z dwoma 
osobami rezerwowymi. Gmina Jakubów 
reprezentowana była przez: Dariusza Kop-
czyńskiego – sołtysa Wiśniewa i jednocze-
śnie kapitana drużyny, Marzannę Kosie-
radzką – sołtysa Nartu, Martę Krusiewicz 
– sołtysa Ludwinowa, Kamila Ankersztajna 
– sołtysa Leontyny, Remigiusza Suchenka 

– sołtysa Antoniny oraz osoby rezerwowe: 
Elżbietę Gromulską – sołtysa Jędrzejowa 
Nowego i  Włodzimierza Czyża – sołty-
sa Moczydeł.

Sołtysi rozpoczęli zmagania od poszu-
kiwania monet w zbożu, zwycięzca musiał 
znaleźć ich jak najwięcej. Dużo emocji do-
starczyły zebranym zmagania sprawno-
ściowo-zręcznościowe: rzut ziemniakiem 
do wiadra, powożenie „żywym wozem”, 
którym była para sołtysów, bieg sztafeto-
wy, a  w  nim przenoszenie piłeczki ping-
pongowej na rakietce, pokonanie trasy na 
piłce z uszami, kozłowanie piłki, skoki na 
skakance, toczenie piłki lekarskiej. Nie za-
brakło również konkurencji kulinarnych: 
picie mleka przez słomkę, bicie piany. Mnó-
stwo uśmiechów dostarczyły kalambury, 
polegające na odgadnięciu pięciu zagadek 
przez każdą z drużyn. Walka do ostatniej 
konkurencji była bardzo zacięta, a doping 
kibiców, którzy licznie przybyli na imprezę, 
ogromny.

Po podsumowaniu wyników wszyst-
kich konkurencji I miejsce zajęła drużyna 

TURNIEJ SOŁTYSÓW
Oprac. Grażyna Muszelik

24 LUTEGO 2019 ROKU W HALI SPORTOWEJ W PUSTELNIKU ROZEGRANO III TURNIEJ SOŁTYSÓW GMIN: STANISŁAWÓW, JAKUBÓW, 
DOBRE. ZGŁOSZONE DRUŻYNY WALCZYŁY O PUCHAR I NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ. 

sołtysów gminy Dobre, II miejsce – sołtysi 
gminy Stanisławów oraz III – drużyna z Ja-
kubowa. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy 
puchar, dyplom oraz talon w kwocie 1000 
zł. Kolejno uplasowane drużyny otrzyma-
ły statuetki, dyplomy i odpowiednio – talo-
ny w kwocie 750 zł i 500 zł. Talony można 
zrealizować w kasach poszczególnych urzę-
dów gmin.

Dziękujemy drużynie sołtysów z Jaku-
bowa za wspaniałe reprezentowanie gminy 
na tej imprezie. Wspaniała zabawa, wspól-
nie spędzony czas, doping i emocje sprawi-
ły, że niedziela na długo zostanie w naszej 
pamięci. Lekki niedosyt wśród sołtysów za 
zajęcie III miejsca jest zapowiedzią chęci re-
wanżu, co będzie możliwe już za rok. Wte-
dy gospodarzem i głównym organizatorem 
turnieju będzie nasza gmina. Gminie Stani-
sławów dziękujemy za organizację i gości-
nę. To był bardzo miło spędzony czas. Do 
zobaczenia za rok. Fo
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UROCZYSTOŚCI

Z  okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 11 marca 
wójt Hanna Wocial zaprosiła sołtyski i sołtysów 

gminy Jakubów na uroczystą naradę sołtysów w sali 
konferencyjnej urzędu gminy. Najważniejszym punk-
tem narady było okazanie wdzięczności i szacunku soł-
tysom za ich pracę i zaangażowanie.

Wójt Hanna Wocial wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Krzysztofem Domańskim pogratulowała wszyst-
kim sołtysom objęcia stanowiska na nową kadencję 2019-
2024, a w szczególności sześciu nowym sołtysom z miej-
scowości: Aleksandrów – Michał Sap, Budy Kumińskie 
– Arkadiusz Trzeciak, Jakubów – Renata Gałązka, Jędrze-
jów Stary – Jolanta Gzowska, Kamionka – Emil Adam-
kiewicz, Ludwinów – Marta Krusiewicz, Przedewsie 
– Katarzyna Sikorska. Wyrażając swoją wdzięczność za 
trud i wysiłek codziennej pracy, wójt zauważyła, że sołtys 
to wyjątkowy urzędnik – nie ma biurka ani wyznaczo-
nych stałych godzin pracy. To gospodarz i opiekun wsi, 
który jest najbliżej ludzkich spraw. W dowód wdzięczno-
ści i uznania wójt przekazała sołtysom upominki w po-
staci kalendarza oraz listy gratulacyjne, a następnie za-
prosiła zebranych na uroczystą kolację.

NASI SOŁTYSI
Oprac. Krystyna Bartnicka
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

21 lutego 2019 r. w bibliotece szkolnej 
odbyła się uroczystość pasowania 

uczniów klas pierwszych na czytelnika 
biblioteki Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Jakubowie. Inspiracją do zor-
ganizowania uroczystości pt. „Ścieżkami 
liter” była książka Stanisławy Gujskiej. Jej 
autorka była obecna na pasowaniu i razem 
z wicedyrektor szkoły Agnieszką Kunką to-
warzyszyła dzieciom w drodze do uzyska-
nia tytułu czytelnika biblioteki szkolnej. 
Poruszając się „ścieżkami liter”, pierwszo-
klasiści musieli udowodnić, że potrafią czy-
tać, wiedzą jak dbać o książki, jak korzystać 
z biblioteki i jak się w niej zachować. W wy-
konaniu Julki i Kacpra zabrzmiały utwo-
ry „Będę czytelnikiem” i „Pokochały mnie 
książeczki” pani Stanisławy wyrecytowa-
ne wśród bogatych zbiorów biblioteki. Słu-
chali nie tylko uczniowie i goście, ale stoją-
ce na półce woluminy też! To przecież ich 
przyszli czytelnicy. Warto zatem wiedzieć 
do czyich rąk się trafi w przyszłości. Szcze-
gólnie zapamiętały słowa przyrzeczenia, że 

W dniach 26-27 lutego odbył się XXIV Powiatowy 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, którego orga-

nizatorem był Zespół Szkół w Siennicy. Szkołę z Jaku-
bowa reprezentowali: Maja Szelągowska, która zaśpiewała 
piosenkę w języku rosyjskim „Маленькая страна” (opie-
kun Ewelina Radzio) oraz Jakub Wieczorek z piosenką 
„Shotgun” (opiekun Dorota Czerwińska). Nasi uczniowie nie mieli sobie równych i w swojej kategorii wie-
kowej zdobyli najwyższe miejsca – Kuba pierwsze, Maja drugie. 

28 lutego odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Programu estradowego „Wygraj 
szansę”. Najlepsza okazała się uczennica Wiktoria Sikorska, która będzie reprezentowała gminę 

Jakubów w kolejnym etapie konkursu w Wołominie.

„będą kochać i szanować książki oraz su-
miennie wypełniać obowiązki czytelnika”. 

Stanisława Gujska dokonała aktu paso-
wania, wypowiadając słowa „Pasuję ciebie 
na czytelnika biblioteki szkolnej”, a wicedy-
rektor Agnieszka Kunka wręczyła trzydzie-
stu czterem uczniom, pamiątkowe książecz-
ki „Pandę Minkę” S. Gujskiej. Pasowanie 
połączone było ze spotkaniem autorskim, 
podczas którego dzieci dowiedziały się, jak 

powstaje książka oraz skąd pisarka czer-
pie pomysły. W podziękowaniu za udział 
w spotkaniu pani Stanisława otrzymała od 
czytelników biblioteki portret, wykonany 
przez nauczycieli bibliotekarzy.

Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje 
Radzie Rodziców szkoły za ufundowanie 
pamiątkowych książeczek, a nauczycielom 
i rodzicom uczniów za przygotowanie do 
pasowania. 

ŚCIEŻKAMI LITER

MUZYCZNE TALENTY

Oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

Oprac. Dorota Czerwińska
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

We wrześniu społeczność szkolna 
obchodziła Dzień Tabliczki Mno-

żenia. Uczniowie mieli możliwość wy-
kazać się znajomością tabliczki mnoże-
nia, a także szukali metod szybkiego jej 
zapamiętania (wierszyki, rymowanki). 
W grudniu uczniowie klas V przygotowa-
li matematyczne choinki. Pomysły były 
bardzo ciekawe i  oryginalne, a  choinki 
przepiękne. Natomiast uczniowie klas VII 
układali figury, postacie, historyjki z wyko-
rzystaniem tangramu. Wykonali wiele cie-
kawych i starannych prac. W styczniu swo-
je umiejętności matematyczno-artystyczne 
mieli możliwość zaprezentować uczniowie 
klas VI. Przygotowali oni prace pod nazwą 
„Procenty wśród nas”. 

Klasy IV w lutym brały udział w III Po-
wiatowym Konkursie MISTRZ SUDOKU. 
Każdy uczeń zmierzył się z zestawem zawie-

rającym 8 łamigłówek sudoku. Rozwiązanie 
łamigłówki polegało na wypełnieniu plan-
szy cyframi od 1 do 9 lub od 1 do 6 w ten 
sposób, aby w tym samym wierszu, w tej sa-
mej kolumnie oraz w każdym sektorze 2x3 
lub 3x3 oznaczonym pogrubioną linią nie 
powtórzyła się dwa razy ta sama cyfra. 

Marzec był bardzo ważnym miesiącem 
dla matematyków ze względu na obcho-
dy Światowego Dnia Liczby PI. 14 marca 
uczniowie klas IV-VIII oraz III gimnazjum 
w ramach konkursu MISTRZ RACHUN-
KU 2019 rozwiązywali zestawy zadań ra-
chunkowych dostosowane do poziomu da-
nej klasy. Po raz pierwszy chętni uczniowie 
klas VIII i gimnazjum wzięli udział w kon-
kursie na zapamiętanie jak największej licz-
by cyfr rozwinięcia liczby PI. Gimnazjaliści 
na lekcji matematyki prezentowali przy-
gotowane plakaty zawierające ciekawost-

PRZYGODA Z MATEMATYKĄ

Oprac. Beata Zioło, Joanna Kurek, Elżbieta Leś-Sowa

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W SZKOLE W JAKUBOWIE REALIZOWANY JEST PROJEKT EDUKACYJNY MARATON MATEMATYCZNY. 
CELEM PROJEKTU JEST ZACHĘCENIE UCZNIÓW DO ROZWIJANIA SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE NAUK ŚCISŁYCH, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ MATEMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I INFORMATYCZNYCH, ROZWIJANIE 
SPRAWNOŚCI RACHUNKOWEJ ORAZ POSZERZANIE WIADOMOŚCI ZDOBYTYCH NA LEKCJACH. 

ki związane z liczbą PI oraz zorganizowali 
konkursy dotyczące tej liczby (krzyżówki, 
zagadki, quiz). Młodsi uczniowie natomiast 
mieli za zadanie wypisać jak najwięcej wy-
razów, w których występuje cząstka pi (np. 
pieniądz, pierwiastki, pierwszy).

Tego samego dnia odbyło się rozstrzy-
gnięcie IX Edycji Konkursu Matema-
tyczno-Artystycznego pod patronatem 
starosty mińskiego „QBEK Pełen Mat-
my” zorganizowanego przez ZSZ nr 2 
w Mińsku Mazowieckim. W ramach tego 
konkursu należało zaprojektować mate-
matyczną stronę kubka. Z naszej szkoły 
udział wzięło 7 uczniów z klas VII i VIII. 
Ogółem na konkurs wpłynęło ponad 170 
prac. Ogromny sukces osiągnęła uczennica 
klasy VIIIB Izabela Szelągowska, zdobywa-
jąc trzecie miejsce.

Realizacja projektu umożliwiła 
uczniom całościowe postrzeganie rzeczy-
wistości matematycznej, utrwalenie i po-
szerzenie podstawy programowej, radzenie 
sobie z zadaniami problemowymi i niety-
powymi, dostrzeganie zastosowania zdo-
bytej wiedzy w życiu codziennym, a przede 
wszystkim pokazała, iż matematyka to nie 
tylko trudne zadania, ale również zabawa 
i pasjonująca przygoda.

21 marca w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim odbył się XIII Powia-
towy Konkurs Piosenki Kabaretowej i Teatralnej. Również i tym razem najlepsi 

okazali się uczniowie naszej szkoły: Jakub Wieczorek piosenką „Baby, ach te baby” zdobył 
serca jury i zajął pierwsze miejsce, Wiktoria Sikorska „Modelką” wyśpiewała drugie miej-
sce, a dziewczyny z zespołu Kłopoty Doroty pokazały „Kto ma tyle wdzięku” i otrzymały 
wyróżnienie. Do występów uczniów przygotowała (tradycyjnie) Dorota Czerwińska.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wyśpiewanych sukcesów!
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

22 stycznia w szkole w Wiśniewie od-
była się uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Goście, jak co roku, przy-
byli bardzo licznie. Talenty aktorskie za-
prezentowali uczniowie klas V-VII w hu-
morystycznym przedstawieniu „Rzepka” 
przygotowanym pod kierunkiem Wiole-
ty Miller. Część artystyczną wzbogaciły 
piosenki i tańce w wykonaniu młodszych 
uczniów i  przedszkolaków. Mali artyści 
z przejęciem odgrywali swoje role, wyra-
żając wdzięczność za okazywaną im troskę 

2 lutego w Turnieju Tenisa Stołowego „Dębe Wielkie” Oliwia Sa-
dowska zajęła pierwsze miejsce, a Zosia Nowak – drugie (obie 

pingpongistki z klasy IV). 3 lutego w „Otwartym Turnieju Warca-
bowym” w Dębem Wielkim wzięła udział Julia Kowalczyk (klasa 
II). 16 lutego w „Grand Prix Ząbek” Hania Gójska (klasa VII) zajęła 
drugie miejsce. W kolejnym turnieju, który odbył się 16 marca, dru-
gie miejsce zajęła Wiktoria Szostek, a Hania uplasowała się na trzeciej 
pozycji. 10 marca w Turnieju Tenisa Stołowego w Latowiczu pierwsze 
miejsce zajęła ponownie Aneta Okrzeja, Artur Puławski był trzeci.

DZIEŃ RADOŚCI

SUKCESY SPORTOWE
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i cierpliwość, miłość i czas, który dziadko-
wie zawsze mają dla swych wnuków. Część 
artystyczna zakończyła się wspólnym od-
śpiewaniem „Sto lat”. Następnie dyrek-
tor Karolina Pląsek złożyła zgromadzo-
nym gościom najserdeczniejsze życzenia. 
Dziadkowie otrzymali od swoich wnuków 
własnoręcznie wykonane upominki. Mi-
łym dodatkiem spotkania był poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 22 stycznia 
był dniem pełnym uśmiechów i wzruszeń, 
łez i radości.

Z  okazji Dnia Kobiet męska część 
szkolnej społeczności przygotowała – 

oprócz kwiatków, poczęstunków, miłych 
słów i całusów – program artystyczny, ja-
kiego jeszcze nie było. Najpierw chłopcy 
z klasy VI wyśpiewali swój zachwyt i swo-
je uczucia, które żywią wobec płci pięknej, 
prezentując takie utwory jak: „Oczy zielo-
ne”, „Ona tańczy dla mnie” i podobne. Wy-
stęp zakończyli piosenką śpiewaną przez 
Eugeniusza Bodo „Baby, ach te baby” i toa-
stem muzycznym „Za zdrowie pań…”.

Następnie na scenie pojawił się zespół 
baletowy „Chłopaki do wzięcia”, który od-
tańczył, przygotowany pod kierunkiem 
Wiolety Miller, taniec łabędzi z baletu Pio-
tra Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”. Suk-
ces przeszedł wszelkie oczekiwania. Aplauz 
publiczności dla talentów i  umiejętności 
baletowych tancerzy był ogromny. Wszyscy 
liczą na kolejne przeżycia artystyczne zwią-
zane z występami „Chłopaków do wzięcia”.

CHŁOPAKI 
DZIEWCZYNOM
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OŚWIATA W MISTOWIE

Zanim uczniowie ruszyli na ferie, 
uczestniczyli w zabawie choinkowej. 

26 stycznia wraz z zaproszonymi gośćmi ze-
brali się w hali sportowej. W tym roku bawi-
li się na dwie tury. Jako pierwsze rozpoczę-
ły dzieci z oddziałów przedszkolnych, które 
w pięknych, kolorowych przebraniach brały 
udział w konkursach i tańcach oraz otrzy-
mały paczki z rąk Świętego Mikołaja.

Następnie na scenę wkroczyli ucznio-

WESOŁE ŚWIĘTO

DZIĘKOWALI ZA SERCE

DYSKOTEKOWA CHOINKA

O
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7 kwietnia społeczność szkoły w  Mi-
stowie uroczyście obchodziła Dzień 

Kobiet. Tego dnia niespodziankę pa-
niom i dziewczynkom sprawił Samorząd 
Uczniowski wraz z  uczniami klas star-
szych, przygotowując przedstawienie nie-
spodziankę. W teleturnieju Familiada na-
przeciwko siebie stanęły drużyny dziewcząt 
i  chłopców, w którym po zaciętym poje-

Jednym z najważniejszych świąt szkoły 
w Mistowie jest Dzień Babci i Dziad-

ka. Uczniowie upamiętnili to wydarzenie 
18 stycznia, goszcząc w hali sportowej bar-
dzo wiele przemiłych gości. W tym dniu 
w  programie artystycznym zaprezento-
wali się niemal wszyscy. Uczniowie klas 
VII i VIII rozpoczęli uroczystość tanecz-
nym krokiem poloneza. Wnukowie dzię-

dynku zwyciężyły dziewczęta. Następnie 
na scenie pojawiła się Miss Mistowa, by 
udzielić wywiadu i opowiedzieć o trudnej 
sztuce wyrabiania mis. Zobaczyliśmy tak-
że uczennicę klasy ósmej Martynę Wocial 
w  piosence „Być kobietą”. Kulminacyj-
nym punktem programu był pokaz mody 
dedykowany wszystkim paniom w  dniu 
ich święta.

kowali babciom i dziadkom za serce oraz 
trud włożony w wychowanie, prezentując 
piękne piosenki i wiersze. Klasa III zapre-
zentowała swoje umiejętności w „Rzepce” 
Juliana Tuwima. Nie zabrakło także kolo-
rowych tańców oraz pokazu mody w wy-
konaniu klasy V. Wszystkim babciom 
i  dziadkom z  okazji ich święta życzymy 
100 lat!

wie klas I-VIII w  wierszach, piosenkach, 
barwnych tańcach i skeczach. Pojawił się 
także długo wyczekiwany Święty Mikołaj 

z workiem pełnym prezentów. Dyskoteka 
choinkowa trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 w

 M
is

to
w

ie

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 w

 W
iś

ni
ew

ie



18 Nr 2 (17) 2019NASZA GMINA JAKUBÓW

KULTURA

Czytelnicy jakubowskiej biblioteki 
ponownie przekonali się, że jest to 

miejsce, gdzie można wypożyczyć cieka-
wą książkę, a także radośnie i przyjemnie 
spędzić wolny czas ferii zimowych. 

30 stycznia bibliotekarki zaprosi-
ły dzieci, młodzież i dorosłych do udzia-
łu w bezpłatnych warsztatach decoupage, 
które poprowadziła plastyczka Barbara 
Buga. Podczas warsztatów uczestnicy do-

Gmina Jakubów przystąpiła do prac 
nad wydaniem publikacji o naszym 

terenie, będącej kompendium wiedzy o lo-
kalnej historii i współczesności. Liczymy 
na Państwa pomoc oraz współpracę pod-
czas jej tworzenia i zbierania niezbędnych 
informacji. Otrzymaliśmy od mieszkań-
ców wiele propozycji haseł, które wspólnie 
zaczęliśmy opracowywać. Jeśli posiadacie 

RECYTATORSKA 
SYRENKA
Oprac. Daria Lisiecka

19 marca biblioteka zorganizowała 
eliminacje gminne 42. edycji kon-

kursu recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”, którego organizatorem jest Ma-
zowiecki Instytut Kultury. W konkursie 
wzięło udział 12 uczniów ze szkół gminy Ja-
kubów z podziałem na kategorie wiekowe. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, 
pozostali uczestnicy – nagrody pociesze-
nia. Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wały się: Karolina Wiak, Kinga Domańska 
i Weronika Bartnicka.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich 
zapraszamy do udziału w konkursach orga-
nizowanych przez bibliotekę. 

WSPÓLNE WYDAWNICTWO

FERIE W BIBLIOTECE

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

Państwo fotografie z terenu naszej gminy 
i chcecie je udostępnić, to zapraszamy do 
kontaktu. Fotografie możemy bezpłatnie 
zeskanować na miejscu w bibliotece. Pro-
simy o dostarczenie materiałów osobiście, 
mailowo lub pocztą tradycyjną na adres: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie, 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, e-mail: bi-
blioteka@jakubow.pl, tel. 25 757 93 28.

wiedzieli się, jak zwykłe przedmioty moż-
na zmienić w dzieło sztuki. Poznali tajni-
ki zdobienia decoupage i stworzyli własne 
prace, które każdy mógł zabrać ze sobą 
do domu.

Zapraszamy chętnych do udziału w ko-
lejnych projektach. Zawsze warto pozna-
wać nowe techniki artystyczne, rozwijać 
swoje zdolności i przy okazji spędzić czas 
w miłym towarzystwie!
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INFORMACJE

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI 
W GMINIE JAKUBÓW W 2019 ROKU

2019-01-19
Konkurs recytatorski dla seniorów z powiatu mińskiego.  

Temat przewodni – „Seniorzy pamiętają… moja Niepodległa Ojczyzna”.
Szkoła Podstawowa w Mistowie

2019-02-24 II Turniej Sołtysów Gmin: Jakubów, Dobre, Stanisławów Szkoła Podstawowa w Pustelniku

2019-03-08
Gminny Dzień Kobiet oraz Olimpiada wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym,  

przedsiębiorczości i ekologii
Hala sportowa w Mistowie

2019-03-24 I Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Jakubowie

2019-04-28 III Bieg Publiczny oraz NORDIC WALKING Ulice Jakubowa

2019-05-05 Gminny Dzień Strażaka Remiza OSP Ludwinów

2019-05-12 VII Rajd Rowerowy „Masz rower i chęć wokół Jakubowa kręć”
Start: plac przed budynkiem Urzędu Gminy 

w Jakubowie

2019-05-23 Powiatowy Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w ramach VII Dni Powiatu Mińskiego
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Jakubowie

2019-05-25
Mistrzostwa Polski Wschodniej Brazylijskie Jiu Jitsu dla Dzieci i Młodzieży  

o Puchar Wójta Gminy Jakubów
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Jakubowie

2019-06-06 Gminny Dzień Sportu dla dzieci Szkoła Podstawowa w Mistowie

2019-06-23 Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu gminy Jakubów OSP Mistów

2019-07-01/05 Półkolonie letnie (dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jakubów) Teren szkół gminnych

2019-07-07 IV Turniej Wsi Gminy Jakubów Teren sołectwa Kamionka

2019-07-27 Wyścig Kolarski Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów Tereny gmin: Jakubów, Stanisławów, Dobre

2019-08-25 Dożynki Gminne i Festyn Rodzinny „Mazowieckie Lato” Teren sołectwa Aleksandrów

2019-09-08 IV Rajd Międzygminny Trasy gmin Stanisławów, Dobre, Jakubów 

2019-09-15/22 „Kultura pod strzechy” – spektakle teatralne w czterech miejscowościach gminy Jakubów
Cztery miejscowości  

na terenie gminy Jakubów

2019-10-11 Gminny Dzień Edukacji Narodowej Wyjazdowy

2019-10-19 110-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Mistowie oraz odsłonięcie pomnika Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Mistowie

2019-10-27 Gminny Dzień Seniora Wyjazdowy

2019-11-11 Wieczorek Patriotyczny Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie

2019-12-07 VIII Mikołajkowy Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Jakubowie

2019-12-15 Gminna Wigilia
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Jakubowie
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Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 800 – 1700 , wt. – czw. 800 – 1600,
pt. 800 – 1500, czwartek – dzień wewnętrzny

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
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@jakubow.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
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