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Mieszkańcy Gminy Jakubów,

z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu,
aby wszystkie chwile spędzone

w rodzinnym gronie były 
radosne i spokojne,

 a kolejny rok był czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy Jakubów, Pracownicy
oraz Rada Gminy Jakubów

Mieszkańcy Gminy Jakubów,
serdecznie zapraszamy na Wigilię Gminną 

oraz koncert kolęd, które odbędą się 
17 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 

przed urzędem gminy Jakubów.

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański 

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

drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 
Przeprowadzone prace polegały na mecha-
nicznym oczyszczeniu nawierzchni, skro-
pieniu jej asfaltem, wykonaniu nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych – warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm, ponownym skropieniu 
asfaltem oraz wykonaniu warstwy ścieral-
nej o grubości 4 cm. 

Wykonawcą prac była firma MIKST 
z Węgrowa wyłoniona w drodze przetargu. 
Koszt modernizacji 560 mb drogi o szeroko-
ści 4 m to 127 000,94 zł brutto. Część tej kwo-
ty – 49 000 zł – pokryto z dotacji otrzymanej 
od Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe 78 
000,94 zł pochodziło z budżetu gminy.

Na zlecenie Gminy Jakubów firma 
MIKST zobowiązała się wykonać dodat-
kowy odcinek 190 mb drogi w kierunku 
Szczytnika. Prac rozpoczną się na początku 
grudnia 2017 roku.

14 września dokonano również od-
bioru drogi gminnej Nr 220508W 

w Woli Polskiej i Wiśniewie. W ramach 
jej modernizacji rozebrano 150 m2 na-
wierzchni z masy mineralno-bitumicznej 
oraz 25 m przepustów betonowych, skro-
piono 7720 m2 nawierzchni asfaltem, wy-
konano nawierzchnię z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
5 cm oraz ustawiono barierę energochłon-
ną na przepuście.

Nowa nawierzchnia została wykonana 
na długości 1,35 km przy 5 m szerokości 
drogi. Zadanie zrealizowało Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i  Mostów w  Mińsku 
Mazowieckim za kwotę 203 488,13 zł przy 
pomocy środków wspólnotowych 63,63% 
(129 479,00 zł). Inwestycja wykonana jest 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i współfinansowana ze środków Unii Eu-

Dobiegły końca budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Mistowie i Leontynie. 

Prace realizowane były w okresie od 28 lu-
tego do 24 października 2017 roku zgodnie 
z umową zwartą z firmą URTECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Inwestycja obejmo-
wała budowę odcinka kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 4 083,09 mb wraz z wy-
konaniem 72 przyłączy kanalizacyjnych 
o łącznej długości 1 711,91 mb. W ramach 
zadania prowadzono roboty ziemne, mon-
tażowe oraz naprawcze nawierzchni. 

Zadanie było finansowane z preferen-
cyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 
350 000,00 zł oraz z udziałem funduszy wła-
snych gminy. Łączny koszt prac związanych 
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami wyniósł 994 475,50 zł.

To był kolejny etap rozbudowy kana-
lizacji sanitarnej na terenie gminy Jaku-
bów, który uzupełnił inwestycję realizowa-
ną w ubiegłych latach. W przyszłym roku 
gmina planuje kontynuację budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, która swym zasię-
giem będzie obejmowała Anielinek oraz 
część Jakubowa. 

DROGOWA ODNOWA W MISTOWIE 
I LEONTYNIE

ropejskiej. W  ramach prac dodatkowych 
zostaną wykonane pobocza z  kruszonki 
betonowej. Droga zostanie również ozna-
kowana znakami pionowymi zgodnie 
z wykonanym i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu drogowego. Koszt zaku-
pu znaków to 4 281,38 zł.

Przebudowa drogi pozwoliła podnieść 
jej parametry techniczne i  eksploatacyj-
ne. Dla mieszkańców jest to bardzo ważny 
odcinek, gdyż powoduje skrócenie dystan-
su oraz czas przejazdu wszystkim osobom 
korzystającym z  obiektów użyteczności 
publicznej, świadczących usługi społeczne, 
zdrowotne i edukacyjne. Ponadto z przebu-
dowanej drogi korzystać będą mieszkańcy 
sąsiedniej gminy Dobre, którzy dojeżdżają 
do zlokalizowanych w Wiśniewie kościo-
łów. Inwestycja będzie w przyszłości sprzy-
jać rozwojowi Woli Polskiej i Wiśniewa. 

W Mistowie na ulicy Południowej fir-
ma Instalatorstwo Elektryczne Adam Chy-
chłowski dobudowała odcinek linii napo-
wietrznej oświetlenia ulicznego na słupach 
istniejącej linii niskiego napięcia. Wykonaw-
ca zainstalował przewód izolowany o długo-
ści 750 m, skrzynkę SON oraz 10 opraw sodo-
wych OUSc 70 W z wysięgnikami. W chwili 
obecnej trwają formalności prawne związa-
ne z podpisaniem umowy z dostawcą ener-
gii elektrycznej, a światło prawdopodobnie 
zaświeci już na Święta Bożego Narodzenia. 
Koszt inwestycji wynosi 14 240,00 zł. 

Oprac. Jacek Biaduń

Oprac. Marzena Rek
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INFORMACJE

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 
GMINY JAKUBÓW

16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
b. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawy różne.

RADA GMINY INFORMUJE

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
20 LISTOPADA 2017 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XXII/155/2017 
z  dnia 30 stycznia 2017 roku, dotyczącej 
zaciągnięcia długoterminowej pożycz-
ki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie 
pn. „Rekultywacja składowiska odpadów 

POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW
30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

1. Wręczenie gratulacji w związku z wpisa-
niem sera koziego z Jakubowa na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych.
2. Wręczenie odznaczeń „Przyjaciela Gmi-
ny” i „Zasłużony dla rolnictwa”.
3. Wystąpienie p. Małgorzaty Chrzanow-
skiej Siwak – pracownika PZDR Mińsk 
Maz.
4. Wystąpienie p. Konrada Ładnowskiego – 
prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 
Mińskiej w sprawie zgnilca amerykańskie-
go pszczół.
5. Warsztaty diagnostyczne w ramach opra-
cowania „Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023”.
6. Informacja wójta gminy Jakubów o wy-
konaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 
I półrocze 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. metody ustalenia oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Jakubów,
b. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
przez Gminę Jakubów nieruchomości, po-
łożonych w miejscowości Jędrzejów Nowy 
gm. Jakubów,
c. wysokości opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5 oraz warunków częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia z tych opłat w oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Jakubów,
d. stwierdzenia przekształcania dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mistowie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mi-
stowie,
e. stwierdzenia przekształcania dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśnie-
wie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie,
f. stwierdzenia przekształcania dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym,
g. przekształcenia Zespołu Szkół w Jakubo-
wie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Władysława Broniewskiego w Jakubowie,
h. zmiany imienia Szkole Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego w Jakubowie.
9. Zajęcie stanowiska w  sprawie przeję-
cia działki nr 599/7, na poszerzenie drogi 
gminnej w Łaziskach.
10. Informacja o stanie oświaty w gminie 
Jakubów za rok szkolny 2016/2017.
11. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne: rozpatrzenie pism do 
Rady Gminy.

komunalnych w miejscowości Moczydła, 
gmina Jakubów”,
b) zmiany Uchwały Nr XXII/156/2017 
z  dnia 30 stycznia 2017 roku, dotyczącej 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. 
„Zakup nowego średniego 4x4 samochodu 
pożarniczego dla OSP Jakubów”,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2017-2022,
d) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
e) obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia 
podatku rolnego na terenie gminy Jakubów 
na 2018 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2018 rok,
g) określenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych,
h) wyrażenia zgody na wynajem w  try-
bie bezprzetargowym lokalu użytkowego, 
znajdującego się w budynku przy ul. Miń-
skiej 9 w Jakubowie,
i) uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i  Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz realizacji zadań z zakre-
su przeciwdziałania narkomanii na terenie 
gminy Jakubów na 2018 rok.
2. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
3. Informacja wójta o  pracach w  okresie 
między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych. Fo
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INFORMACJE

I. Dochody w kwocie 23 126 700 zł

Główne pozycje dochodów:
– wpływy ze sprzedaży wody, odbioru ścieków – 726 000 zł,
– wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2017 rok – 100 000 zł,
– wpływy z odpłatności za odbiór odpadów – 343 500 zł, 
– dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – FRKF na budowę hali 
sportowej przy szkole podstawowej w Mistowie – 680 700 zł, 
– wpłaty mieszkańców miejscowości Jakubów i Anielinek na budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych – 345 000 zł,
– wpływy z podatków – 2 766 771 zł,
– opłata eksploatacyjna – 70 000 zł, 
– opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 51 800 zł,
– z opłat za zajęcie pasa drogowego – 25 000 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 834 882 zł,
– subwencja oświatowa – 4 808 209 zł, 
– subwencja wyrównawcza – 2 926 081 zł, 
– dotacje na zadania zlecone – 6 234 987 zł.

II. Wydatki w kwocie 25 226 700 zł

Główne pozycje wydatków:
1. W ramach zadań inwestycyjnych: 
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jędrzejo-
wie Starym (ukończenie zadania z 2017 roku) – 289 800 zł,
– budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Jakubowie i Anielinku 
– 2 000 000 zł,
– budowa hali sportowej w Mistowie – 1 200 000 zł (dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Sportu – 680 700 zł inwestycja wieloletnia 
2016–2018),
– przebudowa drogi w miejscowości Wola Polska – 98 000 zł (zakła-
dane dofinansowanie ze środków UE – 61 474 zł),
– przebudowa drogi w Łaziskach (wykonanie chodnika) – 100 000 zł,
– przebudowa drogi w  miejscowości Tymoteuszew i  Rządza 
– 100 000 zł (udział własny do wniosku o dofinansowanie ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego),
– przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Brzozówka–Józe-
fin – 66 000 zł (udział własny do wniosku o dofinansowanie ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego),
– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Izabelin – 44 000 zł 
(ukończenie zadania z 2017 roku),
– budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Aleksandrów 

– 60 000 zł (dofinansowanie w 50% do środków Starostwa Powiatowego); 
Nart – 35 790 zł; Kamionka – 19 950 zł,
– dobudowa oświetlenia ulicznego w Wiśniewie – 30 500 zł.
2. W ramach zadań bieżących zabezpiecza się środki na bieżące utrzy-
manie dróg, opłatę za energię w budynkach i oświetlenie uliczne, bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe, utrzymanie budynków i budowli gminnych, 
utrzymanie stacji uzdatniania wody i trzech oczyszczalni ścieków, opła-
ty pocztowe, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 
wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jak również za-
kup materiałów biurowych, diety dla sołtysów i radnych, prowizję za in-
kaso podatków.
Wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 6 234 987 zł.
Zabezpieczono środki na dwie rezerwy celowe w wysokości 130 000 zł.
W budżecie wyodrębniono środki na wydatki z Funduszu Sołeckiego na 
podstawie złożonych wniosków z 26 sołectw w kwocie 398 809,86 zł. 

Wydatki na ww. przedsięwzięcia zostały rozpisane w następujących 
klasyfikacjach budżetowych:
 
 Dz. 600 Rozdz. 60016  § 4210  – 7 726,12 zł
    § 4270  – 136 783,35 zł
    § 4300  – 15 538,55 zł
    § 6050  – 23 714,70 zł
    § 6060  – 5 000,00 zł
 Dz. 700 Rozdz. 70005  § 4210  – 32 058,19 zł
       § 6060  – 18 289,76 zł
 Dz. 754 Rozdz. 75412  § 4210  – 84 176,26 zł
 Dz. 900 Rozdz. 90015  § 6050  – 4 500,00 zł
 Dz. 921 Rozdz. 92105  § 4210  – 3 000,00 zł
    § 4270  – 13 174,83 zł
 Dz. 926 Rozdz. 92605  § 4210  – 8 908,44 zł
    § 6050  – 11 900,00 zł
    § 6060  – 34 039,66 zł
    Ogółem:  398 809,86 zł

Na funkcjonowanie dwóch bibliotek założono 211 000 zł.

III. Przychody ogółem – 3 064 000 zł, w tym:
a) z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 064 000 zł.

IV. Rozchody w kwocie 964 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych po-
życzek i kredytów.

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.
Oprac.  Jolanta Wąsowska
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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.

0,91 zł

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

4,63 zł

c) • Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych. 0,42 zł

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

0,48 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 2017r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego.

3,04 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. 

22,00 zł

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

10,80 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.

4,70 zł

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

– budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych 7,77 zł

– budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną 6,60 zł

– od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
7,77 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 2018 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
117,50 zł – od 1 ha przeliczeniowego.  235,00 zł – od 1 ha fizycznego.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO 43,3532 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.

Oprac. Ewelina Bankiewicz
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PODATKI

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

11 października 2017 roku podpisano umowę na odbiór i  zago-
spodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2019 od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów. 
Od 1 stycznia 2018 roku ww. usługę będzie świadczyła, wyłoniona 
w wyniku przetargu, firma EkoTeam Sp. z o.o. (07-100 Węgrów, ul. 
Mickiewicza 6).
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek oddawać 
odpady komunalne w ramach Zorganizowanego Systemu Odbioru Od-
padów. W zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy 
wnosić będą opłatę w wysokości ustalonej w uchwale Nr XXX/201/2017 
Rady Gminy Jakubów z 30 października 2017 roku w sprawie metody 
ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na terenie gminy Jakubów.

Przyjęto, że wysokość opłaty od 1 stycznia 2018 roku będzie zależała od 
liczby mieszkańców (tj. liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nie-
ruchomość) oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio:
jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny, za pierwsze cztery oso-
by zamieszkujące daną nieruchomość stawka wynosi 6,50 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca, za piątą i kolejne osoby zamieszkujące daną nie-
ruchomość opłata wynosi 3,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, opłata wynosi 
15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiado-
mienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i nie bę-
dzie miał obowiązku ponownego składania deklaracji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą 
kwartalnie: 
a) za I kwartał – do 15 marca, 
b) za II kwartał – do 15 maja, 
c) za III kwartał – do 15 września, 
d) za IV kwartał – do 15 listopada.

Opłat będzie można dokonywać u sołtysów poszczególnych sołectw lub 
przelewem na rachunek Urzędu Gminy Jakubów BS O/Jakubów 61 9226 
0005 0050 0294 2000 0010.

W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, np. zmiana 
właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub 
gospodarstwo domowe, zamieszkania na danej nieruchomości pierw-
szego mieszkańca lub od dnia powstania na niezamieszkałej nierucho-
mości odpadów komunalnych, zmiana sposobu gromadzenia odpadów 
na selektywny lub nieselektywny, WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MA 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI W PRZECIĄGU 14 DNI OD 
WYSTĄPIENIA WW. OKOLICZNOŚCI BEZ WEZWANIA.

Firma EkoTeam będzie zobowiązana odebrać od właściciela nieruchomo-
ści każdą zebraną ilość odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru 
oraz sposób segregacji odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości określona została w harmonogramach zbiórki odpadów (kalen-
darz). Kalendarze są dostępne u sołtysa, w urzędzie gminy i na stronie 
internetowej urzędu gminy.

Więcej informacji na www.jakubow.pl

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
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RAZEM DLA ZDROWIA

Na wyposażenie każdej siłowni zewnętrz-
nej składa się: pojedynczy biegacz, poje-

dynczy jeździec, orbitrek, twister i wahadło, 
narciarz, rower. Dodatkowo zamontowano 
tablicę informacyjną, kosz na śmieci, sto-
jak na rowery oraz ławkę parkową. Z kolei 
na placu zabaw znalazły się: wieża, karuzela 
platformowa, podwójna huśtawka, ważka na 
sprężynie, stół do gry w szachy i chińczyka, 
a także tablica informacyjna, kosz na śmieci, 
stojak na rowery i ławka parkowa.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy Jakubów, powiatu mińskiego oraz go-
ści do korzystania z urządzeń. Informujemy, 
że należy przestrzegać regulaminów korzysta-
nia z siłowni zewnętrznych i placu zabaw, któ-
re zamieszczone zostały na terenie obiektów.

Aleksandra Woźniak – prezes sto-
warzyszenia, Edyta Karczewska-Brzost 

– wiceprezes stowarzyszenia POŁOŻENIE NOWYCH OBIEKTÓW 
NA TERENIE GMINY JAKUBÓW

ZESTAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH SIŁOWNI ORAZ PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY JAKUBÓW

Miejscowość Adres Nazwa obiektu

Łaziska
Ochotnicza Straż Po-
żarna w Łaziskach

Siłownia zewnętrzna 
i plac zabaw

Mistów
Szkoła Podstawowa 
w Mistowie

Siłownia zewnętrzna

Wiśniew
Szkoła Podstawowa 
w Wiśniewie

Siłownia zewnętrzna

Jędrzejów Nowy
Szkoła Podstawowa 
w Jędrzejowie 
Nowym

Siłownia zewnętrzna

Miejscowość Wykaz zamontowanego sprzętu

Jakubów

plac zabaw: dwie wieże, bujak na sprężynie, bujak z ławeczką, ważka na sprężynie, karuze-
la platformowa, piaskownica 2x2 m

biegacz pojedynczy, jeździec pojedynczy, orbitrek, pojedynczy, twister potrójny, wyciąg 
górny podwójny, rower

Góry
plac zabaw: jedna wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, huśtawka ważka 4-osobowa, 
drabinki do wspinaczki, karuzela platformowa, huśtawka 2-osobowa

orbitrek pojedynczy, wioślarz pojedynczy

Nart
huśtawka podwójna, wieża ze zjeżdżalnią (3 szt.), trampolina, piaskownica, auta zabawo-
we (2 szt.)

Rządza
plac zabaw: jedna wieża, huśtawka podwójna, bujak na sprężynie

orbitrek pojedynczy, wioślarz pojedynczy, biegacz pojedynczy

Aleksandrów
plac zabaw: jedna wieża, huśtawka podwójna, ważka na sprężynie, karuzela platformowa 
z zabudowaną kierownicą, huśtawka ważka 4-osobowa, bujak na sprężynie kogut

biegacz pojedynczy, wioślarz pojedynczy

Antonina
zestaw zabawowy Bogumił III, huśtawka 2- osobowa, bujak na sprężynie kogut, ważka na 
sprężynie, karuzela platformowa z zabudowaną kierownicą

Jędrzejów 
Stary

zestaw zabawowy Bogumił III, huśtawka 2- osobowa, karuzela platformowa z zabudowa-
ną kierownicą

Moczydła
zestaw zabawowy Bogumił III, ważka na sprężynie, karuzela platformowa z zabudowaną 
kierownicą, huśtawka 2-osobowa

Szczytnik
zestaw zabawowy Bogumił III, huśtawka 2- osobowa, karuzela platformowa, ważka na 
sprężynie

I N F O R M AC J A
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że operacja 

pn.  „Budowa 4 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw - miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku 
w Gminie Jakubów”, dofinansowana jest przez Województwo Mazowieckie, w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, 
w formie dotacji w kwocie 99 988,00 zł. 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Oprac. Marta Krusiewicz

NA MAPIE GMINY JAKUBÓW PRZYBYŁY NOWE MIEJSCA DO ZABAWY I REKREACJI. DZIĘKI ŚRODKOM Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POWSTAŁY 
4 SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE ORAZ PLAC ZABAW W ŁAZISKACH, MISTOWIE, WIŚNIEWIE I JĘDRZEJOWIE NOWYM. DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ OBIEKTÓW 
POZYSKAŁO STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ „JĘDREK”.
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UROCZYSTOŚCI

Z rąk do rąk podajemy skromnej mą-
drości dar zwyczajny

Czesław Miłosz

Uroczystość rozpoczęła się o  godz. 
14.00, kiedy to sala zapełniła się go-

śćmi związanymi z oświatą z terenu całej 
gminy. Nie zabrakło także emerytowanych 
pracowników szkół oraz gości spoza gminy. 
Po krótkim powitaniu, odczytano gratula-
cje i życzenia od osób zaproszonych, które 
ze względu na inne obowiązki służbowe 
nie mogły osobiście uczestniczyć w  uro-
czystości, m.in. Teresy Wargockiej – posła 

GMINNYM NAUCZYCIELOM

PRASA NA FORUM

Oprac. Joanna Żyłkowska

Oprac. Marta Milewska

12 PAŹDZIERNIKA, JUŻ TRADYCYJNIE, OBCHODZONO GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W TYM ROKU UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ W GOSPODAR-
STWIE AGROTURYSTYCZNYM „NA KOŃCU WSI”, KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST ELŻBIETA FABCZAK. 

BLISKO 120 PRZEDSTAWICIELI TYTUŁÓW WYDAWANYCH PRZEZ LOKALNE SAMORZĄDY, W TYM „NASZEJ GMINY JAKUBÓW”, A TAKŻE EKSPERCI Z ZAKRESU 
KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I PR-U – TO UCZESTNICY III FORUM MAZOWIECKIEJ PRASY SAMORZĄDOWEJ, KTÓRE 13 LISTOPADA ZORGANIZOWAŁ URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE.

na Sejm RP oraz Stanisława Mejszutowicza 
–  prezesa oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Życzenia i  podziękowania złożyli zebra-
nym wójt gminy Jakubów – Hanna Wocial 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy – 
Krzysztofem Domańskim. Wójt wręczyła 
nagrody pieniężne dyrektorom szkół za ich 
całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra 
swojej jednostki. Natomiast wszystkim pra-
cownikom oświaty serdecznie podziękowa-
ła za ich pracę włożoną w edukację oraz wy-
chowanie dzieci i młodzieży. Życzyła wiele 
satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych 

sukcesów i osiągnięć, a ponadto zdrowia 
oraz pomyślności w życiu osobistym. Jed-
nym z punktów uroczystości był wspaniały 
koncert poezji śpiewanej Adama Tkaczyka 
oraz występ Krystyny Kupiec. 

Wydarzenie było doskonałą okazją, 
aby wymienić się doświadczenia-

mi, pogłębić wiedzę na temat prasy samo-
rządowej, a  także udoskonalić warsztat 
dziennikarski podczas zajęć praktycz-
nych. 

– Samorządy są blisko zwykłych, co-
dziennych spraw swoich mieszkańców. 
W istocie samorząd to nie urzędy i insty-
tucje, ale właśnie wspólnota ludzi, których 
łączą miejsce zamieszkania, wspólna histo-
ria, wartości i potrzeby. Integracja tej spo-Źr
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łeczności jest jednym z ważniejszych zadań 
władz samorządowych – podkreśliła wice-
marszałek Janina Ewa Orzełowska. 

Prasa samorządowa to dla mieszkań-
ców ważne źródło informacji o  tym, co 
dzieje się w gminie czy powiecie, ale także 
o podejmowanych w regionie inicjatywach, 
działaniach i planach samorządów czy pro-
gramach unijnych. Prasa lokalna nie tyl-
ko informuje, ale uczy, mobilizuje, a  tak-
że angażuje się w szereg ważnych działań 
społecznych. To także cenne źródło wie-

dzy o lokalnej historii i kulturze. Zatem bez 
wątpienia lokalne media są ważnym i nie-
zbędnym elementem demokracji lokalnej.
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UROCZYSTOŚCI

Gminny Dzień Seniora co roku przy-
ciąga wiele osób. Wśród zaproszo-

nych gości byli m.in.: delegacja Rejonowego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów w Mińsku Mazowieckim wraz z prze-
wodniczącym Stefanem Karwowskim, 
przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Domański, zastępca wójta Bogusław Dzie-
dzic, poetka Stanisława Gujska, Ignacy 
Wieczorek - przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Uczczenia Pamięci Prezy-
denta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz 
przewodniczące kół seniorów oraz kół go-
spodyń wiejskich z terenu gminy Jakubów 
wraz z delegacjami. Swoją obecnością za-
szczyciło zebranych również zaprzyjaźnio-
ne Koło Emerytów i Rencistów z Mrozów 
wraz z przewodniczącą Anną Kulik. Nie 
zabrakło podziękowań, wręczenia kwiatów 
i słodkości, przemówień i przepięknych ży-
czeń, w których przodowała organizatorka 
uroczystości - wójt Hanna Wocial. 

Tradycją stało się również wręcza-
nie odznaczeń i podziękowań Prezydium 
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI 
w Mińsku Mazowieckim z rąk przewod-
niczącego Stefana Karwowskiego. Tym 

WDZIĘCZNI SENIOROM
Oprac. Marta Krusiewicz

KAŻDEGO ROKU, W PAŹDZIERNIKU, W GMINIE JAKUBÓW OBCHODZONE JEST ŚWIĘTO SENIORÓW. W TYM RÓWNIEŻ NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ TEJ UROCZY-
STOŚCI. OBCHODY GMINNEGO DNIA SENIORA ODBYŁY SIĘ 22 PAŹDZIERNIKA, A MIEJSCEM SPOTKANIA BYŁO UROKLIWE GOSPODARSTWO AGROTURY-
STYCZNE „NA KOŃCU WSI” ELŻBIETY FABCZAK W BRZOZÓWCE.

razem wójt Jakubowa otrzymała statuet-
kę w podziękowaniu za wiele inicjatyw na 
rzecz Związku Emerytów na terenie gmi-
ny oraz za pomoc, za wszystkie tworzo-
ne dobra dla członków kół. Złote odznaki 
otrzymały Alina Parol – przewodnicząca 
KEiR w  Mistowie oraz Wanda Dąbroś – 
przewodnicząca KEiR w Ludwinowie. Po-
nadto Lucyna Kunka – przewodnicząca 
KEiR w Jakubowie, pełniąca najdłużej swo-
ją funkcję, otrzymała statuetkę w podzię-
kowaniu za działalność na rzecz związku 
i uznanie za wieloletnie kierowanie jaku-
bowskim KEiR. 

Wszyscy przewodniczący kół senio-
rów z gminy Jakubów oraz członkinie koła 
z Ludwinowa: Cecylia Lichniak, Zdzisława 
Michta i Janina Brewczyńska, otrzymali pi-
semne listy gratulacyjne z podziękowania-
mi za działalność społeczną na rzecz związ-
ku w kadencji 2013-2017. Stefan Karwowski 
szczególne wyrazy uznania skierował do 
Teresy Biegalskiej, która w  podziękowa-
niu za pięknie prowadzoną Księgę Historii 
działania Koła PZERiI w Mistowie, otrzy-
mała książkowy upominek. W imieniu nie-
obecnej podczas uroczystości Teresy Bie-

galskiej, nagrodę i życzenia odebrała Alina 
Parol. 

Podczas uroczystości nie zabrakło czę-
ści artystycznej – tym razem był to występ 
Adama Tkaczyka, który swoim koncertem 
poezji śpiewanej zachwycił zebranych se-
niorów oraz przybyłych gości. Po koncercie, 
swoimi żartami i anegdotami czas umilała 
Krystyna Kupiec. Następnie organizatorzy 
zaprosili gości na poczęstunek, przy któ-
rym świętowali do późnego popołudnia. 
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UROCZYSTOŚCI

10 listopada odbył się przemarsz nie-
podległościowy i uroczysta akade-

mia, na którą zaproszono mieszkańców 
pobliskich miejscowości oraz przyjaciół 
gminy Jakubów. Gospodarzami uroczy-
stości były wójt Hanna Wocial i dyrektor 
szkoły Maria Pruszyńska. Punktualnie 
o godz.13.00 rozpoczął się przemarsz nie-
podległościowy. Uczniowie, nauczycie-
le, zaproszeni goście, a wśród nich poczty 
sztandarowe okolicznych szkół i zastępów 
ochotniczych straży pożarnych przemasze-
rowali ulicami Jakubowa. Przy pomnikach 
upamiętniających bohaterów i wydarzenia 
historyczne złożono wiązanki biało-czer-
wonych kwiatów i zapalono znicze. Pamięć 
poległych uczczono symboliczną minutą 
ciszy. Dyrektor szkoły i wójt gminy, w krót-
kich wystąpieniach, przybliżyły znaczenie 
historycznych miejsc w pobliżu szkoły. 

Po marszu zebrano się w hali szkoły, by 
uczestniczyć w koncercie z okazji 99. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości. Przed wi-
downią zaprezentowali się uczniowie szko-
ły oraz chór Serenada i gminna orkiestra. 
Starsi i młodsi wspólnie śpiewali pieśni pa-

triotyczne, których teksty zamieszczono 
w wydanych na tę okoliczność śpiewnikach 
oraz na ekranie, w postaci prezentacji mul-
timedialnej. Zebrani goście odbyli krótką, 
wzruszająca podróż do czasów, gdy Polska 
traciła swą tożsamość, a potem powracała 
na mapy Europy. Uczniowie klas gimna-
zjalnych zaprezentowali pantomimę przed-
stawiającą Białego Orła w szponach trzech 
czarnych kruków, młodsi odegrali scenki 
– pożegnanie żołnierzy idących na front 
oraz opłakiwanie poległych. Nie zabrakło 
również przejmującej recytacji młodzieży 
i dorosłych. W tle słychać było fragmenty 
różnych utworów muzycznych, które doda-
wały uroku całemu przedsięwzięciu. Wszy-
scy występujący zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. 

Na zakończenie prowadzące podzię-
kowały uczestnikom akademii – wystę-
pującym uczniom i czuwającym nad nimi 
nauczycielom, osobom wspierającym przy-
gotowania oraz członkom gminnego chóru 
i orkiestry. Scenariusz ułożyły i nad całością 
czuwały: Ewa Charczuk i Zofia Czerwiń-
ska-Gągol, przepiękną oprawę muzyczną 

SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Oprac. Ewa Charczuk, Zofia Czerwińska-Gągol

„BÓG-HONOR-OJCZYZNA”, POD TYM HASŁEM UCZCZONO NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE JAKUBÓW. W TYM ROKU UROCZYSTOŚĆ ZO-
STAŁA ZORGANIZOWANA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE WSPÓLNIE Z URZĘDEM GMINY W JAKUBOWIE ORAZ GMINNĄ 
BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ.

zapewniła Dorota Czerwińska, o dekora-
cje zadbała Małgorzata Mazek. Nad częścią 
organizacyjną czuwali pracownicy urzędu 
gminy i gminnej biblioteki pod kierownic-
twem Stanisławy Laskowskiej.Fo
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PROJEKTY

Przywitania gości, w  imieniu Hanny 
Wocial – wójta gminy Jakubów, doko-

nała Marta Krusiewicz – inspektor UGJ. 
Następnie głos zabrał Krzysztof Zaniew-
ski – przedstawiciel Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie. 

W trakcie spotkania, w którym udział 
wzięło kilkadziesiąt osób z gminy Jakubów 
oraz gmin sąsiednich, zostały przedsta-
wione zagadnienia związane z produktami 
tradycyjnymi i regionalnymi, możliwością 
pozyskania środków unijnych na promocję 
produktów rolniczych. Omówione zostały 
formy wprowadzania do obrotu żywności 
tradycyjnej i regionalnej. Swoje dotychcza-
sowe doświadczenia z produkcji sera ko-

ziego, który 6 września 2017 roku wpisany 
został na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, przekazała zebranym Anna 
Michalczuk z Rządzy. 

Przybyli na szkolenie mieli także oka-
zję uczestniczyć w procesie produkcji sera 
na własny użytek. Warsztaty serowarskie 
przeprowadził Krzysztof Jaworski – Se-
rowar Żuławski. Wszyscy ochoczo wzię-
li udział w praktycznej części warsztatów 
i  przystąpili do wyrabiania serów, m.in.: 
podpuszczkowego, cheddara, mascarpone, 
ricotta itp. Pod okiem prowadzącego wy-
tworzone zostały smaczne sery, które z za-
chwytem degustowali wszyscy uczestnicy. 
Podczas spotkania była także możliwość 
degustacji lokalnych produktów wytwarza-
nych metodami tradycyjnymi.

Dziękując wszystkim za udział, już te-
raz serdecznie zapraszamy na kolejne szko-
lenia o podobnych charakterze. 

LOKALNIE I TRADYCYJNIE
Oprac. Marta Krusiewicz

3 PAŹDZIERNIKA W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAKUBOWIE ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE „PRODUKT LOKALNY I TRADYCYJNY – IDENTYFIKA-
CJA I WPROWADZANIE NA LISTĘ PRODUKTU TRADYCYJNEGO” ZORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
ORAZ URZĄD GMINY W JAKUBOWIE. 

„Produkt lokalny i tradycyjny 
– identyfikacja i wprowadzanie na Listę Produktu Tradycyjnego”

Fo
t.:

 z
 a

rc
hi

w
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w

Fo
t.:

 z
 a

rc
hi

w
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



13Nr 1 (12) 2018 NASZA GMINA JAKUBÓW

PROJEKTY

Szkolenie rozpoczęła Małgorzata Bor-
kowska – prezes zarządu Dworskie 

Smaki Sp. z o.o., która powitała zebra-
nych, przedstawiła program spotkania 
i  opowiedziała o  Dworze Mościbrody. 
Następnie głos zabrała Hanna Wocial – 
wójt gminy Jakubów, która podziękowała 
za ciepłe przyjęcie grupy i życzyła zebra-
nym owocnego szkolenia. 

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie 
grupy i udali się na praktyczne warsztaty 
kulinarne „Szkoła kuchni staropolskiej” 
– kuchnia Mazowsza i Podlasia. Pierw-
sza grupa przygotowywała sałatki i su-
rówki, m.in. tradycyjną sałatkę z kapu-

SZKOŁA KUCHNI STAROPOLSKIEJ
Oprac. Marta Krusiewicz

W PONIEDZIAŁEK 20 LISTOPADA UCZESTNICY PROJEKTU: WARSZTATY KULINARNE „KUCHNIA TRADYCYJNA I REGIONALNA NA MAZOWSZU” 
UCZESTNICZYLI W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM DO RESTAURACJI DWÓR MOŚCIBRODY W MOŚCIBRODACH W GMINIE WIŚNIEW K. SIEDLEC. 

sty białej zakwaszanej i  sałatkę z dyni. 
Druga grupa filetowała karpie, przygo-
towywała gulasz z  karpia oraz karpia 
smażonego. Uzupełnieniem szkolenia 
praktycznego był wykład „Produkty tra-
dycyjne i  regionalne pojmowane jako 
szansa rozwoju Mazowsza” wygłoszony 
przez Krzysztofa Zaniewskiego z  De-
partamentu Rolnictwa i  Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego w Warszawie. Następnie odbyła 
się degustacja przygotowanych potraw, 
uzupełnionych przez kuchnię Dworu 
Mościbrody o  zupę „Pejzaż” i  dodat-
ki. Ponadto uczestnicy mieli możliwość 

spędzenia czasu przy wspólnym ognisku 
z kiełbaskami. 

Organizatorem i  jednocześnie bene-
ficjentem projektu jest Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Ludwinowie. Projekt jest 
współfinansowany przez Województwo 
Mazowieckie z siedzibą w Warszawie w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w  zakresie 
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. 
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

INFORMACJA
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” 
informuje, że operacja pn. „Jakubowskie impresje muzyczne” 

– warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne dla lokalnych zespołów 
z terenu Gminy Jakubów, dofinansowana jest przez 
Województwo Mazowieckie,  w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie 

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, w formie dotacji  w kwocie 50 000,00 zł. 

INFORMACJA
Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie informuje, że operacja 

pn. Warsztaty kulinarne: „Kuchnia tradycyjna i regionalne na Mazowszu”
dofinansowana jest przez Województwo Mazowieckie, w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, 
w formie dotacji  w kwocie 39 253,00 zł. 
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Wakacje minęły jak zawsze - za szyb-
ko. Żeby pozostały one we wspo-

mnieniach jak najdłużej, we wrześniu Mały 
Samorząd zaprosił wszystkich do udziału 
w zabawie „Wakacyjne podróże”. Na mapie 
Polski uczestnicy wpisywali swoje imiona 
w miejscach, w których spędzili letni czas. 
Po wakacyjnych wspomnieniach zabrali się 
do pracy. Na początek odbyły się wybory do 
samorządów klasowych. Potem trochę pra-
cy miały dziewczyny, bo 30 września z oka-
zji Dnia Chłopaka przygotowały kartki do 
„Laurkowej poczty dla chłopców”. Koledzy 
zrewanżują się w marcu.

W październiku za oknami i w szkole 
na dobre zadomowiła się jesień. Każda kla-
sa wykonała plakat, do przygotowania któ-
rego wykorzystała naturalne okazy przy-

25 października w jakubowskiej pod-
stawówce odbyło się ślubowanie 

klas pierwszych. Uroczystość rozpoczę-
ła część artystyczna w wykonaniu pierw-
szoklasistów, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne i  ta-
neczne. Następnie, w  obecności zapro-
szonych gości i  rodziców, na ręce dyrek-
tor Marii Pruszyńskiej pierwszaki złożyły 
przyrzeczenie, że będą dobrymi uczniami 
i będą dbać o honor szkoły.

Bardzo ciepło pełnoprawnych uczniów 
szkoły przyjęła brać samorządowa klas 
I-III. Dodała otuchy i wręczyła upominki. 
Rodzice też pamiętali o pociechach. Każde 
dziecko z tej okazji otrzymało pamiątkową 
książkę. Nie zabrakło oczywiście słodkie-
go poczęstunku. W każdej klasie przy za-

CZAS NAJMŁODSZYCH

PASOWANIE NA PIERWSZAKA

Oprac. Sylwia Korzeniewska i Maria Wójcicka - opiekunki Samorządu klas O-III

Oprac. Sławomira Rybak

rodnicze. Prace ozdobiły górny korytarz 
i rozweselały pochmurne dni. 16 paździer-
nika w szkole świętowano Dzień Edukacji 
Narodowej, obdarowując nauczycieli i in-
nych pracowników pachnącymi kwiatami 
i  mydełkami. 18 października natomiast 
ten, kto założył krawat otrzymał słod-
ką niespodziankę (Dzień Krawata). Dzień 
później w klasach zrobiło się zdrowo i kolo-
rowo. A to za sprawą akcji „Śniadanie daje 
moc”, podczas której uczniowie przygoto-
wali i  zjedli jarzynowo-owocowe śniada-
nie. 25 października podczas Ślubowania 
uczniów klas I oficjalnie powitano pierw-
szaków w  murach szkoły, wręczając im 
zakładki do książek. Październik zakoń-
czono natomiast w spódnicach za sprawą 
Dnia Spódnicy.

słoniętych roletach wjechał tort z zapaloną 
racą i okazjonalnym napisem.

Pierwszakom życzymy sukcesów i sa-
mych miłych chwil w progach szkoły. 
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

24 września grupa uczniów klas II i III gimnazjum oraz 
z klasy VIIa (pod opieką nauczycieli oraz dyrektor szko-

ły) wzięła udział w widowisku symfonicznym „Michael Jack-
son – symfonicznie”. Nieśmiertelne przeboje króla popu, w spe-
cjalnie przygotowanych aranżacjach, zaśpiewali m.in.: Ania 
Dąbrowska, Kuba Badach i Kasia Cerekwicka. Koncert odbył się 
na warszawskim Torwarze, a udział młodzieży był możliwy dzię-
ki uprzejmości Urzędu Gminy w Jakubowie, który nieodpłatnie 
przekazał uczniom bilety.

W miejscowości Podzamcze koło Ma-
ciejowic, uczniowie mogli zoba-

czyć pałac Zamoyskich oraz ruiny baszty, 
gdzie Tadeusz Kościuszko został ranny 
podczas bitwy stoczonej 10 października 
1794 r. Marsz z Podzamcza do Maciejowic 
„śladami wojsk kościuszkowskich” pozwo-
lił na zatrzymanie się przy pomniku upa-
miętniającym bitwę pod Maciejowicami 
i głazie z napisem „1794-1974 w hołdzie Ta-
deuszowi Kościuszce Naczelnikowi narodu 
i jego żołnierzom”. 

Następnym punktem wycieczki było 
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Macie-

3 i 5 listopada z Fundacją Szerokie Wody grupa uczniów z klas 
VIa, VIb i VIIa wzięła udział w Szkółce Żeglarstwa Tradycyj-

nego - warsztatach żeglugi po warszawskiej Wiśle.
Żegluga odbywała się na pokładzie zrekonstruowanej XVII-

-wiecznej drewnianej łodzi. Na kilka godzin uczniowie stali się 
załogą św. Barbary i wykonywali polecenia kapitana. Mieli okazję 
sterować łodzią napędzaną silnikiem, ale także obsługiwali ożaglo-
wanie jednostki. W niedzielę pogoda dopisała, dzięki czemu, po 
zejściu na ląd mogli rozpalić ognisko i upiec kiełbaski.

MYDELNICZKĄ PO WIŚLE NIEDZIELA Z MUZYKĄ 

ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Oprac.ldona Sterniczuk, Maria Suliborska

Oprac. Mateusz Ślązek Oprac. Dorota Czerwińska

W PIĄTEK, 6 PAŹDZIERNIKA, UCZNIOWIE NALEŻĄCY DO „KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI” ORAZ KLASA VIA POD OPIEKĄ ALDONY STERNICZUK, MARII 
SULIBORSKIEJ ORAZ ZOFII CZERWIŃSKIEJ-GĄGOL WZIĘLI UDZIAŁ W WYCIECZCE POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI. TRASA WIODŁA PO 
MIEJSCACH ZWIĄZANYCH Z JEGO POSTACIĄ. 

jowicach, w którym mieli okazję przymie-
rzyć stroje, jakie nosili żołnierze Legionów 
Polskich. W centrum miejscowości zapalili 
znicz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
z inskrypcją o treści: „Tadeuszowi Kościusz-
ce, Naczelnikowi Narodu Polskiego i  Jego 
Żołnierzom – w rocznicę Bitwy Pod Maciejo-
wicami – Społeczeństwo Maciejowic”. 

Ostatnim miejscem, jakie mogli zo-
baczyć był kościół rzymskokatolicki p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach. Na 
placu należącym do parafii mieli też okazję 
zobaczyć grobowiec rodziny Zamoyskich, 
który został zbudowany w 1908 roku we-
dług projektu Ksawerego Makowskiego. 
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

UCZNIOWIE DLA ZIEMI

NOC PEŁNA WRAŻEŃ

W SOBOTĘ, 16 WRZEŚNIA UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE, Z KLAS IV-VII ORAZ 
ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH, WZIĘLI UDZIAŁ W COROCZNEJ AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

NOC OD KILKU LAT W ZWYCZAJE SZKOŁY W JAKUBOWIE WPISAŁA SIĘ NOC W BIBLIOTECE. TEGO-
ROCZNA NOCNA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ ROZPOCZĘŁA SIĘ W PIĄTEK 17 LISTOPADA O GODZINIE 1900. 

Koordynatorzy akcji: Lidia Mitura, Elżbieta Leś-Sowa

Oprac. Maria Suliborska

Uczestniczyli w niej członkowie Koła 
Przyjaciół Biblioteki Szkoły Podsta-

wowej i Oddziałów Gimnazjum w Jaku-
bowie. Wszyscy zainteresowani czekali na 
tę imprezę od chwili, kiedy dowiedzieli się, 
że biblioteka realizuje projekt „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W jego 
ramach zakupiono wiele ciekawych ksią-
żek, a w tym nowości wydawnicze, które 
zaproponowali czytelnicy biblioteki szkol-
nej. Spory wkład w opracowanie książek 
mieli członkowie KPB, dlatego więc nocne 
spotkanie w bibliotece było nagrodą za ich 
zaangażowanie i jednocześnie świetną pro-
mocją nowo zakupionej literatury. 

Wyposażeni, przez UG Jakubów, 
w  worki, rękawiczki i  kamizelki 

odblaskowe zbierali śmieci w Jakubowie 
oraz wzdłuż poboczy dróg w  kierunku 
Łazisk, Wiśniewa, Kałuszyna, Mistowa, 
Jędrzejowa oraz Przedewsia. Na przekór 
niekorzystnym prognozom pogoda dopi-
sała, więc akcję mogli zaliczyć do udanych. 
Zebrali wiele worków śmieci. Oczyścili po-
bocza dróg z puszek, butelek, papierów, re-
klamówek itp. Dzięki pracy i zaangażowa-
niu uczniów oraz nauczycieli, otoczenie 
stało się bardziej czyste, a tym samym pięk-
niejsze. 

– Choć cieszy nas to, że pomogliśmy 
naszej Ziemi, jednak martwi, że ta pomoc 

w ogóle jest potrzebna. Gdyby każdy z nas 
postępował jak należy, śmieci trafiałyby do 
kosza, a nie do lasu, czy na pobocza dróg – 
zaznaczają organizatorzy akcji.

Po zakończonej akcji „Sprzątania Świa-
ta” wszyscy uczestnicy udali się do szkoły, 
gdzie Jacek Tomkiewicz – prezes klubu ko-
larskiego V-MAX, zachęcał do aktywnego 
wypoczynku i uprawiania kolarstwa szo-
sowego. Omówił podstawowy strój kolar-
ski, techniki jazdy na rowerze oraz korzy-
ści płynące z uprawiania tego sportu. Po 
krótkiej pogadance na wszystkich czekała 
miła niespodzianka – słodki poczęstunek. 
Następnie pięcioosobowe drużyny z klas 
IV-V, VI-VII oraz oddziałów gimnazjal-

nych udały się na boisko. Tam czekał na 
nich tor przeszkód, który każda z drużyn 
na rowerze musiała poprawnie i  jak naj-
szybciej pokonać. Zwycięzcami, po zaciętej 
walce, zostali uczniowie klas VI-VII. Każdy 
uczestnik otrzymał upominki ufundowane 
przez wójta gminy Jakubów, a drużyny pa-
miątkowe puchary i dyplomy.

Po pożegnaniu rodziców i  ulokowa-
niu w bibliotece plecaków, śpiworów oraz 
innych niezbędnych rzeczy zabranych na 
tę nocną „wyprawę”, uczniowie rozpoczę-
li wieczór głośnym czytaniem fragmentów 
wybranej przez siebie książki. Opowiada-
li o swoich ulubionych bohaterach literac-
kich, a tym samym zachęcali do sięgania 
po omawiany utwór. Następnie, siedząc 
wygodnie na materacach lub pufach wśród 
zapalonych świec i jaśniejących dyń, z za-
ciekawieniem obejrzeli specjalnie przygo-
towany na tę okazję film „Gęsia skórka”. 
Kolejnym punktem programu były, wycze-
kiwane przez wszystkich, nocne podchody. 

Uczniowie przemieszczając się po mrocz-
nych korytarzach szkolnych poszukiwa-
li białej damy. Po tych ekscytujących po-
szukiwaniach dłuższą chwilą wytchnienia 
okazała się projekcja filmu przygodowego 
„Mój przyjaciel lis.” 

Czas uczestnikom Nocy w  Bibliotece 
płynął za szybko. Chociaż wybiła godzina 
druga w nocy, nikomu nie chciało się spać. 
Tańce, „piłkarzyki”, gry karciane i  inne 
harce trwały do trzeciej nad ranem. Rano 
o godz.700 pobudka! Wszyscy, chociaż nie-
wyspani – jednakże uśmiechnięci, zasiedli 
do wspólnego śniadania, które wyśmienicie 
smakowało po nocy pełnej wrażeń. Fo
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OŚWIATA W MISTOWIE

Tego dnia do szkoły przybyli zapro-
szeni goście: wójt gminy Hanna Wo-

cial, Alina Parol – przewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów w Mistowie, Rena-
ta Podsiadły – sołtys wsi oraz prezes OSP 
Mistów Ryszard Parol.

Podczas uroczystej akademii pierw-
szoklasiści, pod wodzą wychowawczyni 
Elżbiety Talmy, zaprezentowali swoje ta-
lenty recytatorskie oraz wokalne. Popisa-
li się także umiejętnościami tanecznymi 
w piosence z kapeluszami Letka Jenka. Po 

PASOWANIE PIERWSZAKÓW

UCZNIOWIE PAPIEŻOWI… 99. ROCZNICA
W TYM ROKU DZIEŃ PATRONA UCZNIOWIE Z MISTOWA OBCHODZILI 20 PAŹDZIERNIKA.

13 PAŹDZIERNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA. 

Oprac. Anna Karpińska

Oprac. Anna Karpińska

Po Mszy św. uczniowie i  zaprosze-
ni goście wzięli udział w  uroczy-

stej akademii upamiętniającej postać 
papieża Jana Pawła II. Program arty-
styczny przygotowały Małgorzata Ko-
walczyk i Wiktoria Patoka, a zaprezen-
towali się w nim uczniowie klas I-VII, 0 
oraz przedszkolaki. Scenariusz uroczy-

10 listopada odbył się apel z okazji 99. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Uroczystość wraz ucznia-
mi klas III- VII przygotowała Anna Kar-
pińska. Także przedszkolaki i zerówka za-
prezentowali swoje umiejętności wokalne, 
śpiewając pieśni patriotyczne.

programie artystycznym nadszedł czas na 
uroczyste ślubowanie i pasowanie, którego 
dokonała dyrektor szkoły Lidia Domańska. 
By tradycji stało się zadość, uczniowie kla-
sy I wraz z rodzicami posadzili na terenie 
szkoły drzewko upamiętniające to donio-
słe wydarzenie.

W poczet uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mistowie zostali przy-
jęci: Wiktor Jan Bakuła, Dawid Bartnic-
ki, Michał Białek, Marcin Dębowski, Ma-
ria Dobrowolska, Franciszek Eryk Gańko, 

Piotr Komuda, Pola Konopka, Filip Kre-
powicz, Kacper Paweł Lichniak, Natalia 
Płochocka i Igor Pogoda.

stości obfitował we wzruszające wiersze 
i piosenki, a nawet tańce upamiętniające 
patrona szkoły.

Obchody zakończyły się warsztatami 
plastycznymi, podczas których uczniowie 
z nauczycielami przygotowali plakaty pt.: 
„Jan Paweł II Przyjaciel Dzieci”. Nie zabra-
kło także wspólnie odśpiewanej „Barki”.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

Fo
t. 

St
an

is
ła

w
a 

La
sk

ow
sk

a

Następnie klasy IV-VII rozegrały tur-
niej piłki nożnej i  rywalizowały 

w meczu tenisa stołowego. W tym czasie 
uczniowie klasy 0-III uczestniczyli na sali 
gimnastycznej w zawodach jedzenia cytry-
ny bez skrzywienia buzi, karmili się wza-
jemnie galaretką i biegali ze związanymi 
nogami. Śmiechu było co niemiara. Uko-
ronowaniem imprezy były wybory najle-
piej przebranego za dziewczynę chłopaka. 
Zwyciężył Bartek Gąsior – reprezentant 
klasy VI, drugie miejsce zajął Bartek Ołdak 
z klasy VII, a trzecie Kuba Jurkowski z kla-
sy V. Po wyborach wszyscy bawili się weso-
ło na dyskotece.

Program, przygotowany przez uczniów 
klas IV-VI pod kierunkiem Wiolety 

Miller, był ciekawą i wzruszającą lekcją 
historii. Jej uczestnicy odbyli podróż w od-
ległą przeszłość, kiedy to pod koniec XVIII 
wieku nasza Ojczyzna na skutek działań 

Na pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej zebrali się nauczyciele 

i dyrektor szkoły, pozostali pracownicy, 
uczniowie oraz zaproszeni goście: wójt 
Hanna Wocial, proboszczowie tutejszych 
parafi: ksiądz Krzysztof Wesołowski i ka-
płan Zbigniew Nawara oraz emerytowani 
nauczyciele – Genowefa Bankiewicz, Sabi-
na Muszel, Genowefa Nalazek, Mirosława 
Łypaczewska i Elżbieta Karlikowska. 

DLA NIEPODLEGŁEJ

DZIEŃ CHŁOPAKAKWIATY NAUCZYCIELOM

10 LISTOPADA UCZNIOWIE SP W WIŚNIEWIE PRZYBYLI DO SZKOŁY UBRANI NA GALOWO. WSZYST-
KO ZA SPRAWĄ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

26 WRZEŚNIA UCZNIOWIE SP W WIŚNIEWIE BA-
WILI SIĘ Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA. ROZPOCZĄŁ 
SIĘ ON NA BOISKU SZKOLNYM, GDZIE ZJEDLI 
KIEŁBASKI UPIECZONE NA OGNISKU ROZPALO-
NYM PRZEZ KLASĘ VII.

OBCHODY SZKOLNEGO DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W WIŚNIEWIE ODBYŁY SIĘ 17 PAŹDZIERNIKA.

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

sąsiadów zniknęła z map Europy. Przywo-
łała te wielkie wydarzania opowiadające 
o tym, jak nasi przodkowie nie godzili się 
na to, jak walczyli o prawo do Jej istnienia, 
jak w końcu w roku 1918 osiągnęli swój cel. 
Wśród pieśni i utworów, których wysłucha-

li widzowie znalazły się m.in.: „Rota”, „Ka-
techizm polskiego dziecka”, „My, Pierwsza 
Brygada”. 

Zgromadzeni obejrzeli program arty-
styczny przygotowany przez uczniów klasy 
6 pod kierunkiem Anny Gójskiej. Następnie 
w podziękowaniu za codzienny trud opieki 
nad uczniami, cierpliwość i wyrozumiałość 
wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i go-
ście otrzymali przepiękne kwiaty z serdeczny-
mi życzeniami od Rady Rodziców. Na zakoń-
czenie wszyscy wzięli udział w poczęstunku 
przygotowanym przez Radę Rodziców.
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KULTURA

Biblioteka publiczna zaprasza wszystkie 
chętne dzieci na bezpłatne warsztaty 

plastyczne „Ozdoby choinkowe z gliny”.

W  konkursie wzięło udział 18 
uczniów ze szkół gminy Jakubów 

z podziałem na kategorie wiekowe. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody książkowe, po-
zostali uczestnicy – nagrody pocieszenia. 
Do finału zakwalifikowali się: Filip Gogol, 
Kinga Domańska i Weronika Bartnicka. 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich za-
praszamy do udziału w kolejnych konkur-
sach organizowanych przez jakubowską 
bibliotekę. 

Pełni entuzjazmu uczestnicy spoty-
kają się na comiesięcznych warsz-

tatach, żeby eksperymentować i  samo-
dzielnie zdobywać wiedzę. We wrześniu 
klub zgłosił się do projektu Sally Ride 
EarthKAM, który polegał na fotografo-
waniu powierzchni Ziemi za pomocą ka-
mery umieszczonej na pokładzie Między-
narodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Dzieci 
za pośrednictwem specjalnej strony inter-
netowej „zlecały” wykonanie zdjęć w do-
wolnych miejscach na Ziemi: Ameryce, 
Azji, Afryce… 

W październiku Neuronki miały zada-
nie rodem z kryminału – Poszukiwana: wi-
tamina C. Tematem zajęć było badanie za-
wartości kwasu askorbinowego w różnych 
produktach żywnościowych, który pozy-
tywnie wpływa na odporność organizmu. 

8 LISTOPADA BIBLIOTEKA ZORGANIZOWAŁA ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOW-
SKIEJ, KTÓREGO TEGOROCZNYM MOTTEM BYŁY SŁOWA POETKI: „TRZEBA WYSOKO MYŚLAMI WZLATAĆ”.

WŁAŚNIE MIJAJĄ DWA LATA OD ZAŁOŻENIA KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY NEURONKI DZIAŁAJĄ-
CEGO PRZY BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE.

GMINNI RECYTATORZY

NEURONKI PODBIJAJĄ ŚWIAT WARSZTATOWO

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka
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Teraz już wiemy, co najlepiej wziąć na dru-
gie śniadanie, żeby nie zachorować w okre-
sie jesiennej pluchy.

Kolejne warsztaty już wkrótce. Jest 
jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania!

Będziemy lepić, malować, zdobić – do-
zwolona pełna kreatywność w działaniu! 
Zapewniamy wszystkie niezbędne materia-
ły, pomoc instruktorki i świąteczną atmos-
ferę. Gotowe dzieła zabieramy do domu 
i pięknie przyozdabiamy choinkę.Fo
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Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 730 – 1700 

wt. – pt. 730 – 1530 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Mińsku Mazowieckim
Jolanta Sadoch-Krusiewicz
dyżur w Urzędzie Gminy 
pn.: 730 – 1530 

tel. +48 25 757 93 36

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

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

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

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

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

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

e-mail: filiaw@jakubow.pl

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

• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91

• Wiśniew 75 – parafia katolicka 
tel. +48 25 757 95 12

• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98

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

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

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

INFORMACJA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowości Mistów i Leontyna,

dofinansowana przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.

Informator teleadresowy
INFORMACJA

Zakup nowego, średniego 4x4 
samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów 

dofinansowany przez:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja w kwocie  

300 000,00 zł oraz pożyczka w kwocie 25 000,00 zł;

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Warszawie - dotacja w kwocie 175 000,00 zł;

- Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja 

w kwocie 100 000,00 zł.

INFORMACJA
Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
otrzymały następujące zadania:

– „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości 

Moczydła gm. Jakubów” – dotacja w kwocie 73 890,00 zł 
oraz pożyczka w kwocie 73 000,00 zł;

– Ogród edukacyjny: „Jakubów na tak z przyrodą” – dota-

cja w kwocie 49 410,00 zł;

– „Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Jaku-

bów” – dotacja w kwocie 19 133,00 zł;

– Szkolenie nt: „Ekologiczny mieszkaniec gminy Jakubów 

– promocja ekologicznych postaw wśród mieszkańców 

gminy Jakubów” – dotacja w kwocie 6 670,00 zł.


