
JakubówJakubów

TEMAT NUMERU

SOŁTYSI TRZECH GMIN s. 11

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 2 (9) 2017
BEZPŁATNY KWARTALNIK

 Fot.: Przemysław Piątkowski / Fotopia



2 NASZA GMINA JAKUBÓW  Nr 2 (9) 2017

Jakubów
NASZA GMINA JAKUBÓW

BEZPŁATNY KWARTALNIK 
GMINY JAKUBÓW

Redakcja:
Daria Lisiecka – redaktor naczelny
Justyna Miłaczewska – zastępca redaktora naczelnego

Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów 
tel. +48 25 757 93 28
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
  gazeta.jakubow@wp.pl

Wydawca:
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów 
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
www.jakubow.pl

© Opracowanie graficzne i skład:
Fotopia • fotografia • wydawnictwo
Przemysław Piątkowski
tel. +48 607 221 522
e-mail: info@fotopia.com.pl

Nakład:
1000 egz.

PL ISSN 2449-5212

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany 
treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności 
za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wyko-
rzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody 
Wydawcy – zabronione.

JakubówJakubów

TEMAT NUMERU

SOŁTYSI TRZECH GMIN s. 11

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 2 (9) 2017
BEZPŁATNY KWARTALNIK

 Fot.: Przemysław Piątkowski / Fotopia

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

INFORMACJE

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał; 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 
Alleluja, Alleluja!
 (Pieśń polska z XVII w.)

ŻYCZĘ PAŃSTWU, 
ABY NADCHODZĄCE 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
WNIOSŁY DO WASZEGO SERCA
WIOSENNĄ RADOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ, 
POGODĘ DUCHA, SPOKÓJ, CIEPŁO I NADZIEJĘ. 
 

WÓJT GMINY JAKUBÓW,
RADA GMINY JAKUBÓW

I PRACOWNICY URZĘDU GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Ja-
kubów Krzysztof Domański in-
formuje, że od 1 kwietnia 2017 
roku istnieje możliwość kontaktu 
z radnymi za pomocą indywidual-
nych skrzynek mailowych. Radni 
otrzymają tablety z wgranym opro-
gramowaniem, na które licencje na-
była gmina Jakubów. Tablety zostały 
przekazane radnym na zasadzie uży-
czenia w celu sprawniejszego i szyb-
szego kontaktu z mieszkańcami 
i pracownikami urzędu gminy Jaku-
bów. Ponadto, tablety te przyznane 
są w celu zapewnienia radnym do-
stępu do dokumentów, związanych 
z pracami Rady Gminy i jej komisji 
oraz w celu ograniczenia ilości wy-
druków materiałów.

Tomasz Biegalski t.biegalski@jakubow.pl

Sawomir Bodecki s.bodecki@jakubow.pl

Piotr Ciarkowski p.ciarkowski@jakubow.pl

Krzysztof Domaski k.domanski@jakubow.pl

Dariusz Kopczyski d.kopczynski@jakubow.pl

Anna Bożena Kosakowska a.kosakowska@jakubow.pl

Marzanna Kosieradzka m.kosieradzka@jakubow.pl

Jacek Kot j.kot@jakubow.pl

Bogusawa Matejkowska b.matejkowska@jakubow.pl

Wojciech Nowak w.nowak@jakubow.pl

Krzysztof Oklesiski k.oklesinski@jakubow.pl

Sylwester Prymek s.prymek@jakubow.pl

Artur Sobótka a.sobotka@jakubow.pl

Marek Stachowicz m.stachowicz@jakubow.pl

Ślusarczyk Piotr p.slusarczyk@jakubow.pl

NAPISZ E-MAIL DO RADNEGO
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INWESTYCJE

2 marca 2017 roku Gmina Jakubów zawarła 
umowę z Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Mazowieckiego na przyznanie po-
mocy finansowej na przebudowę drogi gmin-
nej w Woli Polskiej i Wiśniewie. To druga, tym 
razem skuteczna, próba otrzymania środków 
na remont gminnych dróg. Składany w grud-
niu 2015 r. wniosek, pomimo pozytywnej oce-
ny (operacja została umieszczona na liście ope-
racji zatwierdzonych uchwałą przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego), został odrzu-
cony ze względu na brak dostępnych środków 
finansowych. Co nie udało się w 2016 r., powio-
dło się w 2017 r. za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Umowa obejmuje dofinansowanie w wy-
sokości 189 588,00zł., co stanowi 63,63% po-
niesionych kosztów kwalifikowanych opera-
cji. Opracowany projekt przebudowy drogi 
przewiduje wykonanie robót ziemnych oraz 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumiczno-asfaltowych – warstwa ścieralna 
(6950 m2) na długości 1.35 km przy szeroko-
ści 5 m. Operacja zostanie zrealizowania po 
wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy. 

To jednak nie jedyne inwestycje dotyczą-
ce lokalnych dróg. 27 stycznia 2017 r. w urzę-
dzie marszałkowskim złożono dwa wnioski 
o dotację ze środków związanych z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych na: 

– przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Strzebuli (nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumiczno-asfaltowych – warstwa 
ścieralna na długości 0,95 km i szer. 4 m). 

– przebudowę drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Izabelinie (nawierzchnia 
z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfalto-
wych – warstwa ścieralna na długości 0,56 
km i szer. 4 m). 

Oba wnioski wstępną kontrolę przeszły 
pozytywnie.

W ramach zadań drogowych, realizowa-
nych w oparciu o fundusz sołecki, przeprowa-
dzono przetarg nieograniczony na dostawę, 
rozplantowanie wraz z zagęszczeniem de-
struktu asfaltowego. Wyłoniono wykonaw-
cę – Firmę Handlowo-Usługową Waldemara 
Salamona z Siennicy, który dostarczy na dro-
gi gminne około 1 800,00 t destruktu w cenie 
79,79 zł/t brutto. Zamówienie będzie realizo-
wane sukcesywnie do 31 października 2017 r. 

GMINNE  DROGI
Oprac. Jacek Biaduń

19 grudnia 2016 roku dokonano pro-
tokolarnego odbioru robót bu-

dowlanych i przekazania do eksploatacji 
przebudowanej oczyszczalni ścieków, zlo-
kalizowanej w Rządzy. Działki, na których 
stanęła oczyszczalnia, wraz z istniejącą in-
frastrukturą, przekazane zostały nieodpłat-
nie przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
w Warszawie. Oczyszczalnia użytkowana 
jest przez właścicieli lokali mieszkalnych 
Wspólnoty Mieszkaniowej Rządza – byłych 
najemców Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Roboty budowlane wykonane przez 
firmę Metalchem-Warszawa Spółka Ak-
cyjna obejmowały m. in. wymianę urzą-
dzeń (osadnik wstępny, złoża biologiczne, 
komora sedymentacyjna, pompownie, stu-

Rozpoczęto IV – ostatni etap budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Mi-

stowie i Leontynie, kończący sieć w za-
chodniej części gminy. Nieograniczony 
przetarg na prace budowlano-wykonaw-
cze wygrała firma URTECH z siedzibą 
w Warszawie, a kierownikiem budowy 
został Robert Ulanicki. Koszt robót bu-
dowlano-wykonawczych wynosić bę-
dzie: 841 446,67 zł, z czego część zosta-
nie sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW 

START OCZYSZCZALNI

KANALIZACJA W GMINIE

Oprac. Marta Krusiewicz 

Oprac. Konrad Brzost

dzienki), przebudowę przyłącza energe-
tycznego oraz zagospodarowanie terenu 
(wykonanie drogi dojazdowej, oświetlenie, 
ogrodzenie). 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
458 826,48 zł brutto, z czego gmina Jakubów 
otrzymała bezzwrotną pomoc finansową 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie 
w kwocie 374 141,70 zł (100% kosztów netto). 

Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Rządzy stanowi kolejny etap inwesty-
cji gminy Jakubów w infrastrukturę ko-
munalną dotyczącą gospodarki ścieko-
wej. Funkcjonowanie zmodernizowanego 
obiektu wpłynie pozytywnie na jakość śro-
dowiska naturalnego, a także poprawi 
standardy życia lokalnej społeczności. 

w Warszawie oraz ze środków własnych 
gminy Jakubów. Długość sieci kanaliza-
cji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych 
wynosi 4 544,5 m w tym: 3675,5 m kanali-
zacji grawitacyjnej oraz 869 m tłocznej. Po-
wstały 43 przyłącza.

Na ul. Kościelnej w Mistowie zostanie 
zamontowana również przepompownia 
ścieków, która usprawni przepływ ścieków 
oraz umożliwi odbiór nieczystości płyn-
nych z dalszych części miejscowości. F
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PRACE RADY GMINY
GMINA – URZĄD

28 LISTOPADA 2016 R.
1. Informacja na temat projektu budżetu Gminy 
Jakubów na 2017 rok.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
• zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
• obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podat-
ku rolnego na terenie Gminy Jakubów na 2017 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok,
• zwolnień w podatku od nieruchomości,
• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania nar-
komanii, na terenie Gminy Jakubów na 2017 rok,
• przedłużenia obowiązywania dotychczaso-
wych taryf za odprowadzanie ścieków do zbio-
rowych urządzeń kanalizacyjnych, stanowią-
cych własność Gminy Jakubów,
• wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ka ochotniczej straży pożarnej Gminy Jakubów,
• likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Ze-
spół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół w Jakubowie”.
3. Informacja o wprowadzonych dotacjach celo-
wych w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne: rozpatrzenie pism do Rady 
Gminy.

29 GRUDNIA 2016 R.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
• zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
• uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 
2017,

od km 2+650 do km 3+214”,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
• zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
• zarządzenia uzupełniających wyborów sołty-
sa w sołectwie Leontyna,
• ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów,
• ustanowienia zasad, na jakich będzie przysłu-
giwała dieta przewodniczącym organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych – sołtysom,
• zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2017 rok,
• uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Jakubów na lata 2017-2019,
• zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Jakubowie,
• przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Jakubów do roku 2020”.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne.

16 LUTEGO 2017 R.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompow-
ni i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości 
Mistów i Leontyna, gmina Jakubów”,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
•  zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
• projektu dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

31 MARCA 2017 R.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami i przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowościach Jędrzejów Nowy i Jędrzejów 

• utworzenia wydzielonego rachunku w bu-
dżetowych jednostkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Jakubów, wykazu tych 
jednostek, ustalenia źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków, do-
konywania zmian w tym planie oraz ich za-
twierdzania,
• wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w wieku do lat 5 oraz warun-
ków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
tych opłat w oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jakubów,
• wyrażenia zgody na przedłużenie umowy naj-
mu lokalu mieszalnego w trybie bezprzetargo-
wym,
• powierzenia wójtowi gminy Jakubów upraw-
nień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczno-
ści publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ja-
kubów,
• przystąpienia Gminy Jakubów do Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej,
• ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa 
rolnego w gminie Jakubów na rok 2017.
2. Informacja o wprowadzonych dotacjach ce-
lowych w okresie między sesjami.
3. Informacja wójta gminy Jakubów o pracach 
w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

30 STYCZNIA 2017 R.
1. Zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji 
grzebowiska dla zwierząt.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zada-
nie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w miejscowości Moczydła, gmi-
na Jakubów”,
• zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zada-
nie pn. „Zakup nowego średniego 4x4 samo-
chodu pożarniczego dla OSP Jakubów”,
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mińskiemu na zadanie pn. „Wykonanie doku-
mentacji projektowej i przebudowa drogi Nr 
2226W Jakubów – Wiśniew – Kluki polegająca 
na budowie chodnika w miejscowości Rządza 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINA – URZĄD
Stary, gmina Jakubów”,
• zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie zada-
nia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Wola Polska i Wiśniew, gmina Jakubów”,
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
• zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
• dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
• planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Jakubów, 
• ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów,
• zarządzenia uzupełniających wyborów Rady 
Sołeckiej w sołectwie Izabelin,
• przystąpienia do opracowania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 
2016-2026,
• przyjęcia „Programu zapobiegania bezdom-
ności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okre-
sie od 01.04.2017 roku do 31.03.2018 roku”.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny w Gminie Jakubów za 
2016 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jakubów za 
2016 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

PLAN BUDŻETU NA 2017 R.
Uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Gmi-

ny Jakubów z 29 grudnia 2016 r. 
uchwalono budżet na 2017 r. w następu-
jących wielkościach:

1. Dochody – 22 470 800 zł w tym:
– dochody bieżące – 20 923 429 zł,
– dochody majątkowe – 1 547 371 zł.
2. Wydatki – 26 271 770 zł w tym:
– wydatki bieżące – 19 379 623 zł,
– wydatki majątkowe – 6 892 147 zł.
3. Przychody – 4 797 470,00 zł.
4. Rozchody – 996 500,00 zł.

W miesiącach styczeń – luty 2017 r. do-
konano zmian w uchwale budżetowej i bu-
dżet po zmianach wynosi:

1. Dochody – 22 487 584,00 zł w tym:
– dochody bieżące – 21 193 584,00 zł,
– dochody majątkowe – 1 294 000,00 zł.
2. Wydatki – 24 551 084,00 zł w tym:
– wydatki bieżące – 19 380 278,00 zł,
– wydatki majątkowe – 5 170 806,00 zł.
3. Przychody – 3 060 000,00 zł.
4. Rozchody – 996 500,00 zł.

Sprawozdanie finansowe gminy Jakubów za 2016 rok
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
/ z.U. z 2016 roku poz. 1870 z póżn. zm. / wójt gminy Jakubów informuje:
1. Dochody za 2016 rok zrealizowano w kwocie – 19 967 728,95 zł tj. w 98,25% planu.
2. Wydatki za 2016 rok wykonano w kwocie – 19 962 899,08 zł tj. w 96,94% planu.
3. Nadwyżka budżetowa za 2016 rok to 4 829,87 zł.
4. Przychody ogółem wyniosły 752 765,59 zł i składają się na nie:
a/ pożyczka z WFÓŚiGW – 270 000,00 zł,
b/ kredyt z Banku Spółdzielczego – 400 000 zł,
c/ wolne środki – 82 765,59 zł.
5. Rozchody – 680 000,00 zł
6. Gmina Jakubów na 31 grudnia 2016 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wy-
magalnych.
7. W 2016 roku gmina otrzymała następujące dotacje:
– z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na modernizację oczyszczalni ścieków 
w Rządzy Osiedle Witkowizna – 38 918,09 zł,
 – z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg gminnych 
w miejscowościach Antonina i Ludwinów – 62 000,00 zł,
 – z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy szkole podstawo-
wej w Mistowie – 100 000 zł.
8. W analizowanym okresie gmina przekazała dotacje za uczęszczanie dzieci z tere-
nu gminy do przedszkoli w innych gminach w wysokości 117 300,75 zł.
9. W 2016 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Wójt gminy, Hanna Wocial

BiF.3034.23.2016..JW

Oprac. Jolanta Wąsowska

Oprac. Jolanta Wąsowska

SAMOCHÓD  DLA OSP
Oprac. Monika Michalczyk

11 stycznia 2017 roku wójt gminy Jaku-
bów złożyła wniosek o przyznanie 

pomocy finansowej ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego na zakup no-
wych samochodów ratowniczo-gaśniczych 
ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamon-
towanym na stałe dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 
Gminie Jakubów zostały przyznane środki 
w kwocie 100 000 zł, które zostaną przezna-
czone na zakupu samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Jakubów. Uroczystego 
podpisania umowy dokonano 27 marca br. F
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PODATKI

I. Od powierzchni gruntów:

a) Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków.

0,83 zł

b) Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych. 

4,54 zł

c) • Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych. 0,40 zł

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

0,47 zł

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

2,98 zł

II. Od budynków lub ich części:

a) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. 0,20 zł

b) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

21,00 zł

c) Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym.

10,59 zł

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

4,61 zł

e) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków w tym:

1. Budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych. 7,62 zł

2. Budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną. 6,40 zł

3. Od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 7,62 zł

3. Od budowli (wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 2%

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2017 ROK

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 750,00 zł,   
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 800,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t – 1 200,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 t: 
d) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia. 
 

Liczba 
osi

Dopuszczalna masa
 całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za pneumatyczne 

(stawka podatku w zł)

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

(stawka podat-
ku w zł)

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

od 15 t 

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

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

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

od 25 t 

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

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

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

STAWKA PODATKU ROLNEGO
112,50 zł – od 1 ha przeliczeniowego. 225,00 zł – od 1 ha fizycznego

STAWKA PODATKU LEŚNEGO
42,0222 zł – z 1 ha fizycznego.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Opłata za 1 m3 wody czerpanej z komunalnych urządzeń Wodociągowych 
Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym wynosi 1,85 zł net-
to + podatek VAT.

Opłata stała za konserwację sieci wodociągowej dla gospodarstw domowych i 
pozostałych jednostek wynosi 1,85 zł netto + podatek VAT miesięcznie.

Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 3,25 zł netto + podatek VAT.
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PODATKI i INWESTYCJE

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

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.
b) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia.
 

Liczba 
osi

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne) 
zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-

niem uznanym za pneu-
matyczne

(stawka podatku w zł)

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

(stawka podat-
ku w zł)

1 oś od 12 t do poniżej 18 t 
od 18 t do poniżej 25 t 

od 25 t 

 800,00
 800,00

1 400,00

 850,00
 850,00

1 550,00

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

od 38 t

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

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

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 38 t
od 38 t

1 200,00
1 400,00

1 250,00
1 550,00

Liczba 
osi

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne) 
zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-

niem uznanym za pneu-
matyczne

(stawka podatku w zł)

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

(stawka podat-
ku w zł)

2 osie od 12 t do poniżej 18 t
od 18 t do poniżej 25 t
od 25 t do poniżej 31 t

od 31 t

 1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 950,00

1 950,00
1 950,00
1 950,00
2 130,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 40 t
od 40 t

1 800,00
2 450,00

2 050,00
2 710,00 7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy:    
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 450,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 950,00 zł.

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego.
a) od 7 t do poniżej 12 t – 650,00 zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego
b) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

4 osie
i więcej

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

od 31 t

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

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

 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK TO:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jędrzejów Stary – pla-
nowane nakłady to 1 270 000 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy 
kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna – planowane 
nakłady to 880 000 zł, w tym: 
– środki własne 530 000 zł, 
– pożyczka WFOŚiGW – 350 000 zł.
3. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Mistowie 
– nakłady to 1 200 000 zł, w tym: 
– środki własne – 600 000 zł, 
– dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 600 000 zł.
4. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 
– planowane nakłady to 850 000 zł, w tym: 
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Wojewódzkiego 
OSP – 300 000 zł (do czasu decyzji – pożyczka z WFOŚiGW),

– dotacja z WFOŚiGW – 300 000 zł,
– środki własne OSP – 130 000 zł,
– środki własne gminy – 120 000 zł.
5. Przebudowa drogi w miejscowości Wola Polska i Wiśniew, pla-
nowane nakłady to 299 134 zł, w tym:
– środki PROW – 189 500 zł,
– kredyt – 100 000 zł,
– środki własne – 9 634 zł.
6. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, nakłady 
ogółem to 202 000 zł – środki z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW.
7. Dotacja Powiatu Mińskiego na budowę chodnika w Rządzy 
– 105 154 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w Izabelinie – 65 000 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rządza-Witkowizna 
– 50 000 zł.
10. Modernizacja SUW Mistów – 45 000 zł.

 INWESTYCJE W 2017 ROKU
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UROCZYSTOŚCI

22 marca 2017 roku w Żarnów-
ce odbyła się niecodzienna uro-

czystość. Marianna Kopeć, wielolet-
nia mieszkanka miejscowości Turek 
– obecnie przebywająca u swojej córki 
w Żarnówce – obchodziła 100. rocznicę 
urodzin. Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w intencji szanownej jubilatki, 
która odbyła się w kościele Starokato-
lickim Mariawitów pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Wiśniewie.

Po mszy wszyscy zebrani goście rozpo-
częli świętowanie wyjątkowego jubileuszu. 
W gronie najbliższej rodziny, wójt Hanna 
Wocial wraz z przewodniczącą Komisji Bu-
dżetu, Rolnictwa i Oświaty Marzanną Ko-

4 stycznia 2017 roku do lokalnej spo-
łeczności gminy Jakubów dołączył 

Krzysztof Królak, potomek Anny i Mar-
cina Królaków z Rządzy, brat pięciolet-
niego Jakuba. Z tej okazji wójt Hanna 
Wocial wraz z pracownikiem ewidencji 
ludności złożyli wizytę świeżo upieczonym 

STO LAT PANI MARIANNY 

PIERWSZY KRZYŚ

Oprac. Monika Michalczyk

Oprac. Monika Michalczyk

sieradzką oraz sołtysem Turku Witoldem 
Krusiewiczem złożyli szanownej jubilatce 
życzenia, przekazali na jej ręce pamiątkową 
statuetkę wraz z dyplomem oraz kwiaty. Na-
stępnie przedstawicielki ZUS-u dostarczyły 
jubilatce wraz z życzeniami decyzję o spe-
cjalnej, honorowej podwyżce emerytury.

Wszyscy przybyli goście życzyli pani 
Mariannie kolejnych 100 lat życia w zdro-
wiu i tak świetnej kondycji. Jubilatka, po-
mimo swojego wieku, cieszy się znakomi-
tym zdrowiem, pogodą ducha i dobrym 
humorem. Jest otwartą i bardzo pogodną 
osobą, mamą czwórki dzieci, babcią sied-
miorga wnuków i prababcią czternaścior-
ga prawnucząt.

rodzicom. Pani wójt na ręce szczęśliwej 
mamy przekazała serdeczne życzenia i gra-
tulacje oraz bon pieniężny na kwotę 500 
złotych na potrzeby dziecka. 

Składamy serdeczne gratulacje, życzy-
my zdrowia dla maluszka, a rodzicom cier-
pliwości i pełni radości.

Patrząc na panią Mariannę, aż trud-
no uwierzyć, że właśnie skończyła 100 lat. 
Gratulujemy tak pięknego wieku i wie-
rzymy, że spotkamy się z nią na kolejnych 
urodzinach. 
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Organizatorami konkursu byli: wójt 
gminy Jakubów, dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz 
Koło Seniorów z Wiśniewa. Patronat ho-
norowy objął starosta miński, zaś medialny 
– tygodnik Co słychać? oraz Nowy Dzwon.

Celem konkursu było ożywienie 
wspomnień oraz upamiętnienie wierszy 
o miłości, wzmocnienie wrażliwości na 
piękno i bogactwo języka literackiego, do-
skonalenie warsztatowych umiejętności 
recytatorów, inspirowanie do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz integracja 
mieszkańców powiatu mińskiego – człon-
ków kół seniorów. Zgłosiły się do niego 
koła seniorów z: Mistowa, Wiśniewa, Ja-
kubowa, Ludwinowa oraz z gmin – Mro-
zy, Dobre, Kałuszyn i Mińsk Mazowiecki 
– koło miejskie.

W związku z tym, że konkurs odbył 
się jeszcze w okresie bożonarodzeniowym, 
tuż po przemówieniach i powitaniu gości, 

wszyscy zgromadzeni obejrzeli przepięk-
ne jasełka przygotowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich w Wiśniewie. Aby wprowadzić 
zebranych w nastrój miłości Wojciech No-
wak – przewodniczący KEiR w Wiśniewie 
odczytał „Hymn o miłości” Jana Pawła II. 

Zmagania z trudną sztuką recytacji 
oceniało jury w składzie: przewodniczą-
ca Joanna Janicka – prezes PTTK oddział 
w Mińsku Mazowieckim, Anna Łaptiew-
-Pióro – pedagog, nauczyciel SP w Wiśnie-
wie oraz Małgorzata Laskowska – nauczy-
ciel, pedagog specjalny w Zespole Szkół 
w Ignacowie, działająca w stowarzysze-
niu „Koniczynka”, organizatorka kon-
kursu gawęd „O czym szumią mazowiec-
kie wierzby”. Przy ocenie panie brały pod 
uwagę: dobór repertuaru, interpretację 
utworu, stopień pamięciowego opanowa-
nia tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wy-
raz artystyczny.

SENIORZY O MIŁOŚCI
W SOBOTĘ – 21 STYCZNIA 2017 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 7 PUŁKU UŁANÓW 
LUBELSKICH W WIŚNIEWIE ODBYŁ SIĘ II Z CYKLU KONKURS RECYTATORSKI DLA SENIO-
RÓW. TYM RAZEM TEMATEM PRZEWODNIM WIERSZY BYŁA… MIŁOŚĆ. 

Oprac. Marta Krusiewicz 

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt 
recytatorski, szerokie umiejętności literac-
kie oraz wrażliwość na piękno polskiej po-
ezji. Wybór najlepszej trójki był niełatwy, 
ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki 
poziom. Ostatecznie pierwsze miejsce za-
jęła Zofia Fortuna z Mistowa za recytację 
wiersza „Zaczarowana dorożka”, na dru-
gim znalazła się Cecylia Lichniak z Lu-
dwinowa z wierszem „Zauroczenie”, zaś 
na trzecim uplasowała się Henryka Rech-
nio z Mrozów za wiersz „Nic dwa razy”. 
Wyróżnienia zdobyli – Wojciech Nowak 
z Wiśniewa (wiersz „Gdybym był młod-
szy”) oraz Janina Duk z Dobrego („Dziad 
i Baba”). Laureaci otrzymali nagrody rze-
czowe oraz dyplomy, wszyscy zaś dyplomy 
oraz książkowe nagrody pocieszenia. 

Na zakończenie uczestnicy oraz zapro-
szeni goście wysłuchali koncertu pieśni 
wykonanych przez chór Serenada, działa-
jący przy GBP w Jakubowie, prowadzony 
przez Jolantę Kowalczyk. Czas umilił też 
Wojciech Nowak, prezentując kilka fra-
szek, które wywołały uśmiech na twarzach 
wszystkich zebranych.
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Dzień Kobiet to coroczne święto 
o długiej, bo stuletniej tradycji, ob-

chodzone w Polsce 8 marca. Z tej to okazji 
w gminie Jakubów już 27 lutego zorgani-
zowano wyjazdowy Gminny Dzień Kobiet. 

Głównym organizatorem imprezy był 
urząd gminy, który na uroczystości zapro-
sił panie do „Cichego kącika”, położonego 
w centrum Siedlec. Licznie przybyły przed-
stawicielki urzędu, kół gospodyń wiejskich, 
kół emerytów i rencistów, radne, sołtysowe, 
dyrektorki szkół, szefowe jednostek samo-
rządowych z terenu gminy oraz gość spe-

Niedziela, 12 marca 2017 roku w gminie Jakubów po raz kolejny upłynęła pod 
hasłem sportowej rywalizacji. Tym razem był to turniej siatkarski zorgani-

zowany wyłącznie dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbył się on już po 
raz VII, a walka toczyła się o puchar, ufundowany przez panią wójt, która również 
objęła turniej swoim honorowym patronatem. W zawodach uczestniczyły drużyny 
OSP: Jakubów, Mistów, Łaziska i Wiśniew. W związku z małą liczbą zespołów tur-
niej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Sędzią głównym był Piotr Alwas, któ-
remu organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowanie za sumienne, uczciwe 
i profesjonalne sędziowanie. Zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi posiadaczami pu-
charu została już tradycyjnie drużyna OSP Jakubów. Drugie miejsce zajęła OSP Ła-
ziska, natomiast trzecie – OSP Mistów. Organizatorzy zapewnili uczestnikom ciepły 
posiłek, słodkie pączki i nieograniczony dostęp do ciepłych napojów.

GMINA KOBIETOM

STRAŻACKA SIATKÓWKA

Oprac. Jacek Biaduń

Oprac. Joanna Żyłkowska

cjalny – Michał Jaworski reprezentujący 
wicemarszałka senatu Marię Koc.

Zastępca wójta Bogusław Dziedzic po-
witał panie i – w imieniu własnym, jak rów-
nież biorących udział w uroczystości panów 
– z okazji zbliżającego się święta złożył pa-
niom serdeczne życzenia radości i szczęścia, 
długich lat w zdrowiu, wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym oraz spełnienia 
wszystkich zamierzeń. Do życzeń przyłą-
czył się również Michał Jaworski, odczy-
tując list od pani wicemarszałek. Podzię-
kowania oraz życzenia udanej zabawy dla 

wszystkich uczestników złożyła także wójt. 
W trakcie wspaniałego poczęstunku 

wszystkie panie obdarowane zostały drob-
nymi, słodkimi upominkami, a czas umi-
lała muzyka serwowana przez właściciela 
lokalu Gabriela Peda, który w tym dniu ob-
chodził również swoje imieniny. Tańcom 
nie było końca. Królowała muzyka lat 80’ 
przeplatana walcami i tangami oraz mu-
zyką disco. W przerwach swój artystyczny 
repertuar prezentował radny Wojciech No-
wak oraz lokalny zespół śpiewaczy. Zabawa 
była przednia, wszyscy zadowoleni z utęsk-
nieniem oczekują przyszłego roku.
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oraz talon w kwocie 1000 zł. Kolejno upla-
sowane drużyny otrzymały statuetki, dy-
plomy i odpowiednio talony w kwocie 
750 zł i 500 zł. Talony zrealizować można 
w kasach poszczególnych urzędów gmin.

Nad częścią organizacyjną turnieju 
czuwali pracownicy urzędu gminy Jaku-
bów. Profesjonalne nagłośnienie podczas 
zmagań, a następnie podczas zabawy ta-
necznej zapewnił Mariusz Rosłoński, zaś 
pyszną zupę dla wszystkich zawodników 
oraz gości przygotowały kucharki ze szko-
ły podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

Drużyny walczyły o puchar i nagrody 
pieniężne. Turniej rozpoczęło ofi-

cjalne powitanie gości przez gospodynię 
tegorocznego turnieju, czyli Hannę Wo-
cial – wójta gminy Jakubów. Korzysta-
jąc z okazji i w związku ze zbliżającym się 
Dniem Sołtysa, który przypada na 11 mar-
ca, wójt złożyła zebranym sołtysom słowa 
uznania za ciężką pracę na rzecz swoich 
środowisk, życzyła dążenia do realizacji 
zamierzonych celów. Podziękowała rów-
nież za efektywną współpracę z samorzą-
dem i za zaangażowanie w codzienną dzia-
łalność na rzecz środowiska lokalnego.

Do rywalizacji turniejowych przystą-
piły drużyny Jakubów to My z Jakubowa, 
Dobrzanie z Dobrego oraz drużyna Soł-
tysów ze Stanisławowa. Sędziami turnieju 
byli: Bogusław Dziedzic – sędzia główny, 
Jacek Biaduń i Zbigniew Marusa. Sołtysi 
rozpoczęli zmagania od ukazania swoich 
talentów wokalnych. Każda drużyna przy-

gotowała autorską piosenkę, pisząc do niej 
oryginalne teksty o swojej gminie. Później 
rozpoczęto konkurencje sprawnościowe: 
niesienie kobiety sołtysa w kocu, slalom 
z hula hop, skoki na skakance w gumow-
cach, konkurencja odbijania paletką pi-
łeczki do ping-ponga. Jako konkurencje 
rozrywkowe wskazano jedzenie pączków 
na czas oraz picie soku z butelki ze smocz-
kiem. Konkurencją dodatkową, kończącą 
zmagania konkursowe, było liczenie po-
datku na czas, czyli policzenie określonej 
kwoty drobnych monet w jak najkrótszym 
czasie i podanie prawidłowej ich ilości. 
Walka do ostatniej konkurencji była bar-
dzo zacięta. Każdej drużynie kibicowali 
mieszkańcy ich sołectw.

Po podsumowaniu wszystkich kon-
kurencji pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Jakubowa, drudzy byli sołtysi z Dobre-
go, a trzeci – ze Stanisławowa. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowy puchar, dyplom 

SOŁTYSI TRZECH GMIN
Oprac. Joanna Żyłkowska

26 LUTEGO 2017 ROKU W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W JAKUBOWIE ROZEGRANO 
I TURNIEJ SOŁTYSÓW GMIN: JAKUBÓW, DOBRE, STANISŁAWÓW. 
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Organizatorami byli: Mazowiec-
ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie oddział Siedlce oraz wójt 
gminy Jakubów. 

W składzie komisji oceniającej zasia-
dły: Henryka Borkowska z MODR w War-
szawie oddział w Siedlcach, wójt Hanna 
Wocial, Anna Kalata z Terenowego Ze-
społu Doradczego w Mińsku Mazowiec-
kim oraz Justyna Miłaczewska – sekretarz 
gminy Jakubów. Koordynatorem olimpia-
dy z ramienia urzędu gminy Jakubów była 
Marta Krusiewicz.

W olimpiadzie wzięło udział 53 uczest-
ników (51 pań oraz 2 panów) – członków 
kół gospodyń wiejskich, kół emerytów 
i rencistów, radnych, sołtysów oraz miesz-
kańców gminy Jakubów. Uczestnicy roz-
wiązywali test zawierający 40 pytań z za-
kresu wiedzy niezbędnej w racjonalnym 
prowadzeniu gospodarstwa domowego 
oraz przedsiębiorczości i ekologii. Były to 
m.in.: przedsiębiorczość na wsi, turystyka 
i agroturystyka; fundusze unijne; bezpie-
czeństwo, przechowalnictwo i sprzedaż 

żywności, produkty tradycyjne i regional-
ne; funkcjonalne i estetyczne urządzenie 
zagrody wiejskiej; ekologia i ochrona śro-
dowiska czy dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze wsi. 

Po sprawdzeniu odpowiedzi komi-
sja wyłoniła laureatów I i II miejsca. Naj-
większą liczbę punktów – 35 pkt – zdoby-
ła Danuta Ruśplo z Wiśniewa, zaś 5 oczek 
mniej miała Mariola Żaboklicka ze Strze-
buli. Laureatkę trzeciego miejsca trzeba 
było wyłonić w ustnej dogrywce, ponieważ 
trzy uczestniczki: Ewa Radzio z Wiśniewa, 
Marta Gańko z Nartu oraz Renata Gałąz-
ka z Jakubowa, otrzymały jednakową licz-
bę, 29 punktów. Po serii trzech pytań trzecią 
nagrodę wywalczyła Marta Gańko z Nartu.

Zwyciężczynie otrzymały cenne na-
grody w postaci sprzętu gospodarstwa do-
mowego ufundowane przez urząd gminy 
Jakubów. Będą też reprezentowały gminę 
Jakubów na powiatowym etapie olimpia-
dy. Natomiast wszyscy uczestnicy zosta-
li nagrodzeni bonami uprawniającymi do 
bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdo-

WZOROWE GOSPODYNIE
8 MARCA 2017 ROKU W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAKUBOWIE ODBY-
ŁA SIĘ KOLEJNA JUŻ EDYCJA GMINNEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII. 

Oprac. Marta Krusiewicz

wym „Szlakiem Unitów Lubelskich” po te-
renie powiatu sokołowskiego, który odbę-
dzie się 29 kwietnia 2017 roku.

Po zakończeniu rywalizacji był czas 
na kawę, herbatę i degustację wspaniałych 
słodkości przygotowanych przez uczestni-
ków. Organizatorzy zapewnili zebranym 
także ciepły posiłek przygotowany przez 
kucharki ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym. 

Korzystając z obecności tak wielu soł-
tysów oraz członków kół gospodyń wiej-
skich oraz kół emerytów i rencistów, Anna 
Kalata przedstawiła plan działania oraz 
współpracy (szkolenia stacjonarne i wy-
jazdowe, warsztaty, pokazy oraz wyjazdy 
integracyjne) pomiędzy TZD Mińsk Ma-
zowiecki a mieszkańcami gminy Jakubów. 
Uczestnicy mogli podziwiać także wiel-
kanocne ozdoby (zajączki, koszyczki, pa-
lemki, serwety) ręcznie wykonane przez 
Walentynę Rastawicką z Anielinka oraz 
Janinę Grubę z Woli Polskiej.  F
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PROJEKTY

Tematem przewodnim pierwszej edy-
cji konkursu była promocja oszczę-

dzania wody i dbania o zasoby wodne. 
Popularyzacja tematu ma zwiększyć zain-
teresowanie oszczędnymi systemami wy-
korzystywanymi przez indywidualne go-
spodarstwa domowe. Oszczędzanie wody 
ma pozytywny wpływ na ochronę klima-
tu i przeciwdziałanie degradacji środowi-
ska naturalnego.

Konkurs przeprowadzano w dwóch 
etapach – szkolnym oraz gminnym. Wzięli 
w nim udział uczniowie z podzieleni na III 
grupy wiekowe. Najmłodsi (kl. 0-III) mieli 
za zadanie przygotować plakat ekologiczny 
z hasłem reklamowym, promujący zacho-
wania proekologiczne. Nieco starsi (kl. IV-
-VI) musieli stworzyć komiks o tematyce 
ekologicznej, zaś gimnazjaliści – prezenta-
cję multimedialną „Woda – źródło życia”.

W poszczególnych kategoriach wy-
łoniono po 3 laureatów. Pierwsze miejsca 
w swoich grupach wiekowych i smartfony 
zdobyli Julia Kowalik z Jakubowa, Karoli-
na Kolińska z Jędrzejowa Nowego i Anna 
Jaglińska z Jakubowa. Na drugich, premio-
wanych tabletami, znaleźli się Maria Mi-
chalec z Mistowa, Hanna Gójska z Wiśnie-
wa i Weronika Bodecka z Jakubowa, zaś 
trzecie miejsca i aparaty cyfrowe powędro-
wały do Mai Pelczarskiej z Jędrzejowa No-
wego, Ani Bartnickiej z Mistowa i Izabeli 
Czwarnóg z Jakubowa.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 
18 grudnia podczas Wigilii Gminnej. Jed-
nak już 1 grudnia laureatki mogły cieszyć 
się z nagrody dodatkowej, którą była wy-
cieczka do JuraParku w Bałtowie, leżącego 
na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geo-
logicznym. Dzieci miały okazję poznać 

EKO-UCZNIOWIE
Oprac. Anna Czyżewska

W JAKUBOWIE ODBYŁA SIĘ I EDYCJA KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „EKO-
-UCZEŃ GMINY JAKUBÓW” PRZEZNACZONEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJUM. JEGO ORGANIZATOREM BYŁA GMINA JAKUBÓW, KTÓRA POZYSKAŁA NA 
TEN CEL DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W WARSZAWIE W KWOCIE 12 330 ZŁ.

Od 17 do 26 lutego 2017 r. gmina Jakubów wraz ze 
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświa-

towo Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina zor-
ganizowała, dofinansowane przez KRUS zimowisko 
dla dzieci z terenów wiejskich. Wypoczynek obejmo-
wał przede wszystkim dzieci, których co najmniej jedno 
z rodziców ubezpieczone jest w pełnym zakresie w KRUS. 
Zgłosiło się 31 dzieci oraz 7 dzieci, których rodzice pokry-
li pełną odpłatność za zimowisko. Uczestnicy miło spę-
dzili czas w pensjonacie Jędruś w podhalańskim Poroni-
nie, położonym w niedalekiej odległości od Zakopanego.

GMINNE FERIE W GÓRACH
Oprac.Ewa Klepacka

nieodkryte piękno północnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego nad rzeką Czar-
ną i Kamienną, spędzić mile czas wśród 
dinozaurów oraz obejrzeć film o powsta-
niu wszechświata w kinie 5D, a dodatkową 
atrakcją była możliwość odwiedzenia wio-
ski św. Mikołaja i zabawa wśród zwierząt.
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KULTURA

ROCZEK NEURONKÓW
Oprac. Karolina Laskowska-Macios

W Klubach Młodego Odkrywcy mło-
dzież i dzieci wspólnie eksperymen-

tują pod okiem opiekunów, zdobywając sa-
modzielnie wiedzę. Klubowicze spotykają 
się, żeby poprzez doświadczenia odkrywać 
otaczający ich świat. Kluczowa jest metoda 
badawcza, która rozwija wiele kompetencji 
i zdolności jednocześnie, pozwala na przekra-
czanie szkolnych granic między przedmio-
tami i pokazuje, że popełnianie błędów jest 
o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. 

W całej Polsce i za granicą działa ponad 
700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – ko-
ordynator programu – wzmacnia rozwój 
KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Kluby Młodego Odkryw-
cy tworzone są głównie przez nauczycieli przy 
szkołach i przedszkolach, ale też przy świetli-
cach, ośrodkach kultury i nauki, bibliotekach, 
fundacjach i stowarzyszeniach. Opiekuno-
wie klubów spotykają się kilka razy w roku 
w Centrum Nauki Kopernik, podczas warsz-
tatów dla edukatorów, Pikniku Naukowe-
go, konferencji Pokazać-Przekazać, a przede 
wszystkim w trakcie Forum KMO, gdzie szli-
fują swoje umiejętności mentorskie i wymie-
niają się doświadczeniem. 

Co odkrywały Neuronki?
Zaczęli od eksperymentów z nauk biolo-

giczno-chemiczno-fizycznych. Przede wszyst-
kim zapoznali się z ogólną budową ludzkiego 
mózgu i podstawowej jednostki go budującej, 
czyli komórki nerwowej, zwanej inaczej neuro-
nem. To właśnie od neuronu powstała nazwa 
klubu. Na kolejnych spotkaniach klubowicze 
badali odczyn artykułów spożywczo-przemy-
słowych znalezionych w kuchni i łazience za 

W LISTOPADZIE UBIEGŁEGO ROKU KLUB MŁODEGO ODKRYWCY „NEURONKI” (KMO 
NEURONKI), KTÓRY TWORZĄ DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE, OBCHO-
DZIŁ PIERWSZĄ ROCZNICĘ POWSTANIA. NEURONKOM PATRONUJE GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA, W KTÓREJ KLUBOWICZE EKSPERYMENTUJĄ NA COMIESIĘCZNYCH WARSZTA-
TACH W SOBOTNIE PRZEDPOŁUDNIA.

pomocą wywaru z czerwonej kapusty, który 
stanowił wskaźnik pH – na podstawie kolo-
ru, jaki przyjął po zmieszaniu go z daną sub-
stancją mogli ocenić jej odczyn. Poznawali 
właściwości środków myjących (detergentów), 
tworząc kolorowe smugi z barwników spo-
żywczych na mleku. Hodowali kryształy z soli 
kuchennej i badali ich strukturę w zależności 
od temperatury otaczającego środowiska, w ja-
kim powstawały. Obserwowali otaczający mi-
kroświat przez okular mikroskopu świetlnego. 
Poznawali tajniki kuchni molekularnej. Two-
rzyli płynną tęczę w butelce na zasadzie różni-
cy gęstości substancji. Przeprowadzali rozdział 
barwników flamastrów metodą chromatogra-
ficzną. Malowali kolorowym lodem i na lodzie, 
poznając przy tym właściwości soli. W końcu 
wytwarzali czekoladowe spaghetti z wyko-
rzystaniem środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia.

Kto może należeć do klubu?
Do Neuronków należą dzieci ze szkoły 

podstawowej, głównie w wieku 7-9 lat, a na 
sobotnich warsztatach pojawia się około 10 
osób. Jednak klub jest otwarty na dzieci i mło-
dzież w każdym wieku. Także rodzice znaj-
dują radość w eksperymentowaniu. – W całej 
Polsce istnieją podobne kluby przeznaczone 
dla licealistów i gimnazjalistów. Być może i w 
naszej gminie uda się stworzyć taki klub dla 
starszych dzieci i młodzieży. Wierzymy też, że 
nasz klub będzie rosnąć razem z nami, a sto-
pień zaawansowania naszych eksperymentów 
będzie zwiększał się wraz z wiekiem klubowi-
czów. Mamy jeszcze wiele pomysłów do zre-
alizowania – zapewnia Karolina Laskowska-
-Macios – opiekunka KMO Neuronki.

BARWY
NA SZKLE
Oprac. Daria Lisiecka

Czytelnicy jakubowskiej biblioteki po-
nownie przekonali się, że jest to miej-

sce, gdzie można nie tylko wypożyczyć 
ciekawą książkę, ale także radośnie i przy-
jemnie spędzić wolny czas ferii zimowych. 

22 lutego GBP zaprosiła dzieci i mamy 
do udziału w bezpłatnych warsztatach ma-
lowania na szkle, które poprowadziła pla-
styczka Barbara Buga. Podczas warsztatów 
uczestnicy dowiedzieli się, jak wykonać 
kolorowy obrazek na szybie, a zwykłą mi-
skę zmienić w barwny witraż. Poznali taj-
niki techniki malowania na szkle i stwo-
rzyli własne dzieła, które każdy mógł 
zabrać ze sobą do domu.

Zapraszamy chętnych do udziału w na-
szych kolejnych projektach. Pamiętajmy, że 
tego typu warsztaty pomagają rozwinąć 
zdolności manualne dziecka, przybliżą 
różne techniki artystyczne i są przy okazji 
świetną zabawą! – zachęcają organizatorzy. Fo
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM
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W Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, 

podobnie jak w wielu polskich domach, 
od początku grudnia trwały przygotowa-
nia do Bożego Narodzenia. Na zajęciach 
z wychowawcami uczniowie poznawali 
polskie tradycje związane z tymi piękny-
mi świętami. Na plastyce, technice i innych 
lekcjach dzieci wykonywały świąteczne 
ozdoby. Dużo osób wzięło udział w kon-
kursie na najładniejszy stroik świąteczny. 
20 grudnia, jak co roku, odbyło się spotka-
nie wigilijne. Uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły oraz zaproszeni goście słu-
chali fragmentów Pisma Świętego, dzielili 
się opłatkiem i składali sobie świąteczne 
życzenia, śpiewali kolędy i spożywali tra-
dycyjne polskie potrawy. Wspólnie obej-

ZE SZKOLNEGO  KALENDARZA
Oprac. Ewa Borys

rzeli jasełka, w których wystąpili ucznio-
wie starszych klas. Uroczystość przebiegła 
w miłej atmosferze, była okazją do spotka-
nia wszystkich przyjaciół szkoły z ucznia-
mi i nauczycielami.

19 stycznia 2017 roku uczniowie 
obejrzeli ciekawe i pełne humoru 

przedstawienie profilaktyczne pt. „Dro-
gowy zawrót głowy”. Natomiast 1 lutego 
2017 roku uczestniczyli w szkoleniu pro-
filaktycznym z Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej.

8 lutego samorząd szkolny zorganizo-
wał bal karnawałowy. Było mnóstwo 

atrakcji – konkurs na najładniejszy strój, 
gry i zabawy przy muzyce oraz słodki po-

częstunek. Dziewczynki z klasy IV, V, VI 
samodzielnie przygotowały układy tanecz-
ne. Ich występ bardzo się podobał publicz-
ności. Z okazji zbliżających się walentynek 
klasa VI przedstawiła zabawny skecz zwią-
zany tematycznie z tym świętem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się poczta wa-
lentynkowa. Tego dnia w szkole było bar-
dzo barwnie i wesoło.

Nowy plan sieci ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez 

gminę Jakubów i dotychczasowe obwody 
nie uległy zmianie, pozostają:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Broniewskiego w Jakubowie.

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Mistowie.

3) Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich w Wiśniewie.

4) Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym.

W szkołach funkcjonują oddzia-
ły przedszkolne. Wszystkie zajęcia dy-
daktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
w szczególności dla uczniów nowo utwo-
rzonych klas VII i VIII, będą odbywały się 
w budynkach ww. szkół.

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół 
w Jakubowie, w skład którego wchodzi je-

URZĄD GMINY  INFORMUJE
Oprac. Justyna Miłaczewska

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE PRAWO 
OŚWIATOWE /DZ. U. Z 2017 R. POZ. 60/ RADA GMINY ZOSTAŁA ZOBOWIĄZANA DO DOSTOSO-
WANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO.

dynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa i gimnazjum, staje się z mocy 
prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową im. 
Władysława Broniewskiego w Jakubowie.

Granice obwodu dotychczasowego 
Gimnazjum im. Orła Białego nie ulegną 
zmianie i obejmować będą gminę Jakubów 
i wszystkie miejscowości gminy Jakubów. 
W roku szkolnym 2017/2018 nie przepro-
wadza się postępowania rekrutacyjnego do 
klasy I gimnazjum. 

Uczniowie dotychczasowego Gimna-
zjum im. Orła Białego w Jakubowie kon-
tynuują naukę w klasach prowadzonych 
w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Wła-
dysława Broniewskiego w Jakubowie do cza-
su likwidacji tych klas, do 31 sierpnia 2019 r.

Do tych uczniów stosuje się przepisy 
dotyczące gimnazjów. Otrzymają oni świa-
dectwa ustalone dla dotychczasowych gim-
nazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
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Tradycją szkoły jest to, że każda klasa piąta przygotowuje przedstawienie histo-
ryczne. Uczniowie sami wymyślają scenariusz, przygotowują dekoracje i kostiumy. 

Na scenie toczą się pojedynki, wiedźma rzuca czary, nieszczęsna księżniczka zmuszana 
jest do zamążpójścia, czarownica płonie na stosie... Na koniec słychać fanfary i wszystko 
kończy się szczęśliwie. Tak też było tym razem, tegoroczna klasa 5 przygotowała wspania-
ły spektakl!

10 lutego wszyscy uczniowie zebrali 
się na sali gimnastycznej, by spo-

tkać się z policjantami z komendy w Sta-
nisławowie. Stróże prawa przypomnieli, 
jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe. Po-
przedniego dnia wszyscy obejrzeli prezen-
tację „Bezpieczne ferie i nie tylko ferie”, 
więc do zimowego wypoczynku wszyscy 
byli przygotowani.

Później głos zabrała pani dyrektor, 
która podsumowała szkolne osiągnię-
cia w I semestrze. W klasach I-III więk-

W sobotę 10 grudnia odbył się kolej-
ny z cyklu Turniej Tenisa Stołowe-

go o Puchar Starosty Mińskiego, w któ-
rym uczestniczyli reprezentanci szkoły 
w Wiśniewie. Filip Wocial dowiódł, że jest 
w coraz lepszej formie - kolejny, trzeci już 
raz stanął na podium, tym razem znalazł 
się na drugim miejscu.

szość uczniów osiągnęła wysokie lub bar-
dzo wysokie wyniki w nauce i ich rodzice 
otrzymali listy pochwalne. Średnia ocen 
w klasach IV-VI wyniosła 4,55. Puchar 
dla najlepszej klasy otrzymała w tym se-
mestrze klasa VI – średnia ocen to 4,68. 
Siedmiu uczniów (na 28 w klasach IV-VI) 
uzyskało na semestr średnią 5,00 oraz wyż-
szą i otrzymają stypendia. Pięciu uzyskało 
średnią ocen od 4,75 do 4,99. Średnia fre-
kwencja szkoły też była wysoka – 96,31% 
(12 uczniów nie opuściło w szkole ani jed-

SEMESTR NA PIĄTKĘ

MÓWIĄ WIEKI TENISOWE PODIUM

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

nej godziny lekcyjnej).
Po tym podsumowaniu Renata Ku-

s-Gąsior wręczyła dyplomy i upominki 
zwycięzcom konkursu świątecznego. Na 
zakończenie dyrektor życzyła wszystkim 
udanych ferii, przypominając, żeby uważa-
li na siebie.
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7 lutego upłynął w SP w Mistowie pod 
hasłem Dnia Bezpiecznego Interne-

tu. Najpierw uczniowie klasy II pod kie-
runkiem wychowawczyni Manueli Wajs 
przedstawili scenkę teatralną o zagro-
żeniach, jakie niesie ze sobą nieumiejęt-
ne korzystanie z komputera i internetu. 
Następnie prelekcję o bezpieczeństwie w 
sieci wygłosiła st. sierżant Dominika Wi-
tek z powiatowej komendy policji w Miń-
sku Maz. Apelowała, aby młodzi ludzie 
zbytnio nie ufali internetowym „zna-
jomym”. Przypomniała też, że w przy-
padku jakiegokolwiek zagrożenia należy 
natychmiast zgłaszać ten fakt rodzicom, 
opiekunom czy nauczycielom. W spo-
tkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie 
z klas I-VI oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego.

Babcia i Dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka. 

Dlatego 20 stycznia w szkole tłumnie 
zgromadzili się zaproszeni przez swo-
je wnuki babcie i dziadkowie. Przybyła 
również wójt Hanna Wocial. Sala pęka-
ła w szwach, a dzieci stanęły na wyso-
kości zadania i wspaniale uczciły Dzień 
Babci i Dziadka. W programie uroczy-

W MISTOWSKIEJ PODSTAWÓWCE
Oprac. Anna Karpińska

stości nie zabrakło wierszy, piosenek i 
tańców, a także humorystycznych sce-
nek z życia wziętych. W ten sposób 
wnuki wyraziły swoją dziecięcą miłość 
i podziękowały za całe dobro płynące 
od babć i dziadków.

Na scenie zaprezentowali się wszyscy 
uczniowie, zaczynając od trzy- i cztero-
latków, na szóstoklasistach skończywszy. 
Zgromadzeni na sali goście z rozczule-
niem i uśmiechem oglądali swoje pocie-
chy i entuzjastycznie przyjmowali ich 
występy przygotowane pod kierunkiem 
Elżbiety Talma, Elżbiety Wocial-Cudnej, 
Honoraty Grudzień i wychowawczyń od-
działów przedszkolnych.

Na zakończenie uroczystości bab-
cie i  dziadkowie otrzymali upominki 
– pięknie zrobione kolorowe koszyczki 
z cukierkami. Całość dopełnił słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

Jak co roku, w sobotę przed feriami 
zimowymi, uczniowie SP w Misto-

wie mogą pobawić się na zabawie kar-
nawałowej. Tym razem po raz pierwszy 
została ona podzielona na część dla dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych oraz dla 
uczniów klas I-VI.

Przedszkolaki bawiły się radośnie 
przy piosenkach przygotowanych przez 
wychowawczynie. Brały też udział wraz 
z rodzicami w licznie przygotowanych 
konkursach i zabawach. Spotkały się też 
z Mikołajem, który przybył do nich z pre-
zentami w postaci paczek pełnych łakoci. 
Nie obyło się też bez pysznych pączków 
ufundowanych przez Radę Rodziców.

Popołudnie w szkole należało do 
starszych uczniów, którzy przygotowali 
wspaniały program artystyczny. Licznie 
zebranych gości zachwyciły wokalno-ta-
neczne popisy dzieci. Obecni na sali ko-

łysali się w rytm znanych przebojów i ra-
zem z wykonawcami śpiewali „Przez Twe 
oczy zielone”, „Tamta dziewczyna” czy 
„Czekam na Ciebie”. Do łez rozśmieszył 
wszystkich skecz o szkolnych woźnych, 
w rolę których wcielili się chłopcy z klasy 
IV. Nad całością występów czuwały Elż-
bieta Mucha i Wiktoria Patoka. Również 
na starsze dzieci czekało spotkanie z Mi-
kołajem i pączkowy podwieczorek.

Następnie rozpoczęła się zabawa ta-
neczna w rytm przebojów puszczanych 
przez didżeja, do której włączyli się 
oprócz uczniów nauczyciele i obecni ro-
dzice. I choć za oknami było mroźno, to 
w szkole panował upał jak podczas kar-
nawału w Rio de Janerio.
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Przy okazji Dnia Kobiet 8 marca odbył się w jakubowskim gimnazjum konkurs dla 
płci brzydkiej – na najlepszego prezentera damskiej odzieży wiosennej. Chłopcy wyka-

zali się wyjątkową pomysłowością, a na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez SU.

Jak tego dokonali? To proste, zaoferowali 
licznie przybyłym gościom to, co najlep-

sze: dobrą zabawę, uśmiechy dzieci, trochę 
niespodzianek, pyszne jedzenie i nieziem-
sko smaczne ciasta, emocje podczas licy-
tacji, możliwość spojrzenia w przyszłość, 
sportowe rozgrywki i występy dzieci oraz 
młodzieży. Nic więc dziwnego, że pusz-
ki wolontariuszy szybko się zapełniały. 
– Czerwone serduszko ma magiczną moc 
– otwiera portfele i serca, a robi to tym sku-
teczniej, im więcej atrakcji wokół. A tych 
nie brakowało – mówią organizatorzy. 
Zbierali na scenie, podczas licytacji licz-

BYLIŚMY Z ORKIESTRĄ

DZIEŃ KOBIET NA WESOŁO BAL NAD BALE
Oprac. Dorota Czerwińska

Z JURKIEM OWSIAKIEM I JEGO DRUŻYNĄ GORĄCYCH SERC GIMNAZJUM W JAKUBOWIE 
GRAŁO JUŻ PO RAZ 11. I – JAK ZAPOWIADAJĄ WOLONTARIUSZE – BĘDĄ GRAĆ DO KOŃCA 
ŚWIATA I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ. JAK TU NIE GRAĆ, SKORO POBILI KOLEJNY REKORD – 
UDAŁO IM SIĘ ZEBRAĆ AŻ 37905,68 ZŁ I 100 EURO.

Oprac. Elżbieta Zgódka

Oprac. Dorota Czerwińska

nych nie tylko „orkiestrowych” gadżetów, 
jak i poza nią: w kawiarence, na kramiku 
loterii – niespodzianki, na stoiskach z ba-
lonowymi stworkami i wróżbami, podczas 
warsztatów plastycznych, przy stole do te-
nisa stołowego i podczas rozgrywek w war-
caby i gry planszowe, w kąciku bajkowego 
makijażu oraz podczas różnych animacji. 

Na szkolnej scenie pojawiły się: Vio-
linki, Kłopoty Doroty, kabarety – Kaprys 
i Mały Kaprys, zespół taneczny STORM, 
przedszkolaki, uczniowie klas 0-III oraz 
Kłopoty Doroty Absolwenci. Gwiazdą fi-
nału był zespół VOLANS.

60 wolontariuszy (uczniowie i absol-
wenci zespołu szkół w Jakubowie oraz za-
przyjaźnieni uczniowie z ZSA w Mińsku 
Maz.) zebrało do puszek 32 943,50 zł i 100 
euro. Rekordzistką jest absolwentka szko-
ły Natalia Wocial, która pobiła swój ubie-
głoroczny rekord i zebrała aż 3310 zł. Do-
chód z licytacji, szkolnej kawiarenki, loterii 
fantowej i innych atrakcji w hali sportowej 
szkoły to dodatkowe 4962,18 zł. W sumie 
łącznie aż 37 905,68 zł i 100 euro.

Pierwszy dzień ferii uczniowie powi-
tali w tanecznych rytmach. Dzięki 

zaangażowaniu rodziców, dyrekcji i na-
uczycieli mogli pobawić się wspólnie na 
zabawie karnawałowej. Mimo że za oknem 
śnieg i mróz – w szkole atmosfera była go-
rąca. Nie zabrakło konkursów taneczno-
-zręcznościowych oraz pamiątkowych wa-
lentynkowych fotografii. 
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Zaprezentowano przedstawienie edu-
kacyjno-profilaktyczne „Bądź bez-

pieczny na drodze”. W trakcie przedsta-
wienia uczniowie wyrecytowali wiersze 
o przechodzeniu przez jezdnię po pasach, 
śpiewali piosenki o sygnalizacji świetlnej, 
przypomnieli rolę znaków drogowych. Wi-
dzowie poznali też historię roztargnionego 
Jacka, który pomimo tego że bardzo się 
spieszył, to zawsze prawidłowo przecho-
dził przez jezdnię po pasach i na zielonym 
świetle. Trzecioklasiści bardzo podkreślili 

8 marca uczniowie szkoły podstawo-
wej obchodzili Dzień Patrona. Świę-

to zostało uczczone apelem pod hasłem 
„Cztery pory roku z Władysławem Bro-
niewskim”.

Klasy I-VI przygotowały wspaniałe in-
terpretacje wierszy patrona. Wśród wystę-
pów pojawiły się recytacje przedstawione 
w barwnych strojach, okraszone ciekawą 
choreografią. Nie zabrakło również bardzo 
śmiałej muzycznej aranżacji. Pojawiły się 
rap, disco i dance. Uczniowie urozmaici-
li występ grą na instrumentach, pięknym 
śpiewem i tańcami. 

Takich interpretacji wierszy Broniew-
skiego nikt się nie spodziewał, muzyczna 
opowieść o porach roku okazała się nie-
samowitym przeżyciem dla uczniów i na-
uczycieli. 

BEZPIECZNI NA DRODZE

MUZYCZNIE PATRONOWI

UCZNIOWIE KLASY IIIC POSTANOWILI SWOIM SZKOLNYM KOLEGOM I KOLEŻANKOM 
ORAZ PRZEDSZKOLAKOM PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE.

Oprac. Sylwia Korzeniewska

Oprac. Joanna Kurek

znaczenie odblasków dla widoczności pie-
szego i rowerzysty po zmroku. 

Na koniec wszystkie dzieci – od 3-lat-
ka do 9-latka otrzymały odblaski. 

Innego dnia uczniowie mogli ponow-
nie utrwalić zasady poruszania się po 
drogach podczas spotkania z policjant-
ką. Prelekcję prowadziła starszy sierżant 
Dominika Witek. Pani policjant zwróciła 
szczególną uwagę na to, aby dzieci dbały 
o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy na 
rolkach i rowerach – nosiły odpowiednie 
kaski i ochraniacze.

KOCHANYM
DZIADKOM
Oprac. Marzanna Lipińska, Maria Wójcicka

Dzień Babci i Dziadka jest wspaniałą oka-
zją do wspólnego świętowania. Toteż jak 

to w zwyczaju szkoły bywa, w tym roku po raz 
kolejny uczniowie gościli ukochane babcie 
i dziadków.

Wnuczki i wnukowie pod kierunkiem wy-
chowawców przygotowali różnorodne występy. 
Program prowadzili uczniowie z klasy VIb – Ju-
lia Ornowska i Maciej Zych. Począwszy od ma-
luszków z oddziału przedszkolnego trzylatków, 
a skończywszy na trzecioklasistach, dzieci dały 
pokaz swoich talentów. Nie zabrakło szczerych, 
płynących prosto z serca życzeń. Kończąc część 
artystyczną, zaśpiewano gromkie „Sto lat” i wrę-
czono własnoręcznie wykonane upominki.

Kolejnym elementem wspólnego spotkania 
był słodki poczęstunek dla gości i ich pociech 
przygotowany przez rodziców. Nad organizacją 
uroczystości czuwały panie: Marzanna Lipiń-
ska, Maria Wójcicka, Edyta Podbielska, Kata-
rzyna Zawilińska.



Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 730 – 1700 

wt. – pt. 730 – 1530 

Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl

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

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

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

Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-mail: ksiegowosc@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy: czw. godz.: 900 – 1200

tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103

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

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

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Mińsku Mazowieckim,
dyżury w Urzędzie Gminy 
tel. +48 25 757 93 36
• Małgorzata Chrzanowska-Siwak
pn. i śr. w godz.: 730 – 1530

• Anna Kalata
pierwszy czwartek każdego miesiąca.

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

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

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

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

e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000 – 1500

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka 
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91

Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98

Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

Informator teleadresowy


