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

INFORMACJE

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

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy 21 października 

2018 r. obdarzyli mnie zaufaniem i docenili moją pracę, poprzez 

oddanie na mnie swojego głosu. Dołożę wszelkich starań, aby 

Was nie zawieść. Zamierzam dalej rozwijać i  unowocześniać 

gminę Jakubów oraz podejmować działania dla dobra naszej małej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku, 
Hanna Wocial
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Uroczystą sesję otworzył przewodni-
czący Rady Gminy Jakubów Krzysz-

tof Domański. W  sesji, oprócz radnych, 
uczestniczyli także sołtysi, zastępca wójta 
Bogusław Dziedzic, skarbnik Jolanta Wą-
sowska, sekretarz Justyna Miłaczewska, 
kierownicy wydziałów wraz z pracownika-
mi urzędu. Nie zabrakło również Wojcie-
cha Rastawickiego – radnego Rady Powia-
tu Mińskiego, Roberta Redy – komendanta 
komisariatu policji w Stanisławowie oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych 
wraz z przedstawicielem Banku Spółdziel-
czego - oddział w Jakubowie. 

Pani wójt poprosiła o dodanie punktu 
pt. „Projekcja filmu wspomnienie o ks. pro-
fesorze Aleksandrze Wóycickim”. Zebrani 
obejrzeli film opowiadający o ks. Aleksan-
drze Wóycickim urodzonym w Mistowie 
w gminie Jakubów. Był to ksiądz katolic-
ki, profesor socjologii, poseł na sejm RP 
1922-27, wykładowca kilku polskich uczel-
ni, współorganizator KUL-u, ostatni pol-
ski rektor Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, absolwent uniwersytetów w Pa-
ryżu i Lowanium.

Następnie przyszedł czas na podzięko-
wania dla radnych, którym przewodniczą-
cy i wójt gminy Jakubów wręczyli pamiąt-
kowe statuetki i pisemne podziękowania, 
będące wyrazem wdzięczności za działal-
ność samorządową w okresie VII kadencji 
Rady Gminy Jakubów. Uroczysta sesja była 
okazją do podsumowania mijającej właśnie 
kadencji, słów wzajemnych podziękowań 
za czteroletnią współpracę dla dyrektorów 
i pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jaku-
bów oraz wójt Hanna Wocial podziękowa-
li radnym, pani skarbnik, pani sekretarz, 
kierownikom i dyrektorom jednostek or-

UROCZYSTA SESJA
15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY JAKUBÓW ODBY-
ŁA  SIĘ XLII SESJA RADY GMINY W JAKUBOWIE. MIAŁA ONA CHARAKTER WYJĄTKOWY, 
BYŁA TEŻ OKAZJĄ DO PODSUMOWAŃ I PODZIĘKOWAŃ. 

ganizacyjnych oraz pracownikom urzędu 
gminy za zaangażowanie, twórczy wysi-
łek, owocną współpracę, a także wymierny 
wkład w rozwój naszej gminy.

Oprac. Agnieszka Gogol
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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. 

4,71 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.

0,49 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 2018 r. poz. 1398), 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.

3,09 zł

II. Od budynków lub ich części:

a) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. 0,30 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.

10,98 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.

4,78 zł

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

– budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych 7,90 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. 7,90 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 2019 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 42,2356 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 2,20 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 3,60 zł netto + podatek VAT.

Oprac. Ewelina Bankiewicz
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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) 
z 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) 
z 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

INFORMACJA O OBOWIĄZKU 
UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM 

PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O OBOWIĄZKU 
POSIADANIA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Przypominamy również wszystkim mieszkańcom gminy Jakubów, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe, każdy właściciel nieruchomości gruntowych, na któ-
rych znajdują się budynki mieszkalne oraz właściciel budynku miesz-
kalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość zobowiązany jest do 
posiadania skrzynki pocztowej. W budynku jednorodzinnym skrzynkę 
oddawczą należy umieścić w takim miejscu, aby był do niej swobodny 
dostęp z zewnątrz. Może się ona znaleźć przed drzwiami wejściowymi 
do budynku, a jeśli nie ma do nich otwartego dojścia – na ogrodzeniu 
posesji.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą finansową 
w kwocie od 50 zł do nawet 10 000 zł.
Brak skrzynek powoduje znaczne utrudnienia w doręczaniu korespon-
dencji urzędowej, szczególnie w przypadku konieczności pozostawia-
nia zawiadomienia o możliwości odbioru korespondencji w urzędzie.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku ta-
bliczki z numerem porządkowym lub w przypadku, gdy budynek poło-
żony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem po-
rządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Numer porządkowy 
nieruchomości musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym 
z drogi, przy której stoi dom. 
Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń, każdy, kto będąc właścicie-
lem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzy-
mania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieru-
chomości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym ułatwi lokalizację 
Państwa domu: 
- służbom interwencyjnym jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 
policja, 
- kurierom, spedytorom, 
- gościom mieszkańców odwiedzających miejscowość, 
- systemowi nawigacji GPS.

Uprzejmie informuję, że powyższe tabliczki można zamówić za pośred-
nictwem urzędu gminy – koszt 30 zł/szt. Osoby zainteresowane proszo-
ne są o zgłaszanie się w urzędzie gminy Jakubów do Jacka Biadunia – 
pokój nr 13, tel. 25 758 20 41.
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POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
22 LISTOPADA 2018

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór przewodniczącego i wiceprzewod-

niczącego Rady.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta.
6. Ślubowanie wójta.
7. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
30 LISTOPADA 2018

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia składów liczbowych stałych ko-

misji Rady Gminy; 
b) ustalenia składów osobowych stałych ko-

misji Rady Gminy; 
c) wyboru przewodniczącego i wiceprzewod-

niczącego stałych komisji Rady Gminy; 
d) ustalenia składu osobowego doraźnej Ko-

misji Statutowej,
e) ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta 

Gminy Jakubów.
 5. Sprawy różne. 
 6. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich 

posiedzeń.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
15 LISTOPADA 2018 ROKU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii na terenie gminy Jakubów na 2019 
rok, 

b. uchwalenia „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gmi-
ny Jakubów”,

c. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości położonej w  miejscowości Ję-
drzejów Nowy w gminie Jakubów,

d. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
zabudowanej nieruchomości położonej w miej-
scowości Budy Kumińskie w gminie Jakubów,

e. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2018-2026,

f. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
g. zmian Uchwały Nr XII/63/2011 Rady Gmi-

ny Jakubów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania osobom fizycznym 
dotacji celowych na wykonanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

h. zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jakubów,

i. obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia 
podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 
2019 rok,

j. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 rok,

k. zmian Uchwały Nr XLI/286/2018 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 8 października 2018 roku 
zmieniającej Statut Gminy Jakubów,

l. inicjatywy uchwałodawczej. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
8 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 
I półrocze 2018 roku. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Jakubów na lata 2018-2026,
b. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c. przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2019”,

d. zmiany Statutu Gminy Jakubów.
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
15 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Sprawy różne:
a) informacja dotycząca postępowania w spra-

wie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaku-
bów, 

b) projekcja filmu wspomnienie o ks. profeso-
rze Aleksandrze Wóycickim.

5. Podsumowanie działalności Rady Gminy 
w latach 2014-2018.

6. Wręczenie podziękowań.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-

dzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia.

RADA GMINY INFORMUJE
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INFORMACJE

Dochody na 2019 rok ustalono w wysokości 23 998 500 zł, w tym:
– dochody na zadania zlecone – 6 097 690 zł,
– dochody majątkowe – 272 335 zł.
Główne pozycje dochodów to:
– subwencje – 8 210 993 zł,
– dotacje – 6 589 208 zł,
– środki unijne – 118 841 zł,
– udział mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych w Jakubo-
wie – 200 000 zł,
– opłaty za sprzedaż wody i odbiór ścieków – 870 000 zł,
– podatki i opłaty lokalne – 3 264 673 zł, 
– udziały w podatku od osób fizycznych – 3 756 912 zł,
– opłata za odbiór odpadów – 340 000 zł.
 
Wydatki ustalono w wysokości 25 898 500 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 22 989 460 zł,
– wydatki majątkowe – 2 909 040 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

– ukończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Anielinku i Jakubowie, w tym:
a) na zadanie rozpoczęte w 2018 roku – 1 305 000 zł,
b) kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Jakubowie – 1 000 000 zł,
– dokumentację rozbudowy SUW Mistów – 63 000 zł,
– dotację dla gminy Kałuszyn za modernizację SUW Garczyn Duży 
– 68 500 zł,
– wykonanie projektów technicznych połączenia sieci wodociągowych:
a) Wola Polska – Wiśniew – 7 500 zł,
b) Tymoteuszew – Rządza – 7 500 zł,
– wykonanie projektu budowy biblioteki w Wiśniewie – 20 000 zł,
– budowę dróg i chodników w tym:
a) przebudowę ulicy Ogrodowej w Mistowie – 100 000 zł,
b) przebudowę drogi w Ludwinowie – 100 000 zł,
c) przebudowę ulicy Spacerowej w Jakubowie – 36 596 zł,
d) budowy chodników w: Narcie – 12 557 zł, Rządzy – 8 192 zł, Wiśnie-
wie – 28 981 zł,
– wykonanie projektów i dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ściach Tymoteuszew, Łaziska, Mistów i Antonina – 70 000 zł.

PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK
Oprac. Jolanta Wąsowska

INFORMACJA
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest” 
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 w formie dotacji 

 w kwocie 18 578,56 zł

INFORMACJA
Ogród dydaktyczny: „Leśne zagadki” przy Szkole 

Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie 
otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 w formie dotacji 

 w kwocie 50 784,00 zł
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SZKOLENIA

W listopadzie 2018 roku w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny Jakubów, w ramach projektu „Każdy mieszkaniec ma 

głos – skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli 
w życie publiczne”, odbyło się szkolenie „Podstawy obsługi pro-
gramu Microsoft Word i Internetu”. 

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji obywateli 
w sprawach publicznych, zwiększenie zaangażowania obywateli i or-
ganizacji pozarządowych w życie publiczne oraz w rozwiązywanie 
problemów swoich sołeckich społeczności, a także aktywizacja i in-
tegracja mieszkańców gminy. 

W  szkoleniu udział 
wzięli uczestnicy pro-
jektu – lokalni liderzy 
społeczności wiejskich, 
tj. sołtysi, radni, człon-
kowie kół emerytów 
i  rencistów, którzy po-
dzieleni zostali na dwie 
grupy. Prezentację oraz 
materiały szkoleniowe 
przygotował i  szkolenie 
przeprowadził trener 
posiadający wiedzę oraz 
doświadczanie w tym za-
kresie. 

Osiągnięto zakłada-
ny cel szkolenia, tj. naby-
cie i  podniesienie kom-

petencji komputerowych oraz korzystania z Internetu. Uczestnicy 
zapoznani zostali m.in. z zasadami tworzenia pism w edytorze tekstu 
oraz zdobyli wiedzę, jak korzystać z zasobów Internetu w celu wy-
szukiwania informacji o funduszu sołeckim oraz o możliwościach 
jego realizacji. 

Jakubowscy liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na aktywne 
i bardziej skuteczne niż dotychczas aktywizowanie społeczności so-
łectw. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
i Społeczności Wiejskiej JĘDREK w partnerstwie z gminą Jakubów 
i dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego In-
stytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020.

8 października 2018 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy Jakubów, 
w ramach projektu „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia 

zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne”, odbyło się szko-
lenie na temat ustawy o funduszu sołeckim. 

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach 
publicznych, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządo-
wych w życie publiczne oraz w rozwiązywanie problemów swoich sołeckich 
społeczności, a także aktywizacja i integracja mieszkańców gminy. 

W szkoleniu udział wzięli uczestnicy projektu – lokalni liderzy społecz-
ności wiejskich, tj. sołtysi, radni, członkowie kół emerytów i rencistów. Pre-
zentację oraz materiały szkoleniowe 
przygotowała i przeprowadziła Jadwiga 
Będkowska – wieloletni pracownik ad-
ministracji samorządowej. 

Podczas szkolenia uczestnicy zapo-
znani zostali z zapisami ustawy o fun-
duszu sołeckim, dotyczącymi w szcze-
gólności: podstaw prawnych, pojęcia 
funduszu, cyklu wdrażania FS, zasad 
tworzenia i naliczania FS, przeznaczania 
środków funduszu, procedury przyzna-
wania środków z funduszu dla potrzeb 
sołectwa, dokumentacji formalno-praw-
nej. Uczestnicy szkolenia poznali tak-
że praktyczne przykłady wykorzystania 
funduszu sołeckiego oraz mieli możli-
wość zadawania pytań prowadzącej. 

Liderzy otrzymali także podręcznik 
„Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach” wydany przez Stowarzysze-
nie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w którym znajdą szereg wska-
zówek i przykładów związanych z realizacją wydatków w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Osiągnięto zakładany cel i  rezultat szkolenia, tj. podniesienie wiedzy 
i umiejętności w wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego i zwiększenie 
zainteresowania funduszem sołeckim jako budżetem partycypacyjnym. Jaku-
bowscy liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na aktywne i bardziej skuteczne 
niż dotychczas aktywizowanie społeczności sołectw. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społecz-
ności Wiejskiej JĘDREK w partnerstwie z gminą Jakubów i dofinansowany 
jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zadanie publiczne „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania 

zaangażowania obywateli w życie publiczne” współfinansowane jest ze środków otrzymanych 

od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

SZKOLENIE Z FUNDUSZU SZKOLENIE KOMPUTEROWE
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MIKOŁAJKOWE 
JIU-JITSU

NA SPORTOWO

15 października 2018 roku zakończyła się 
realizacja projektu „Urządzenie i wypo-

sażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lu-
dwinowie – miejsca rekreacji, sportu i aktywne-
go wypoczynku”. W ramach zadania stworzono 
ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 
rekreacyjną i sportową na terenie sołectwa Ludwi-
nów. Jako wyposażenie placu zabaw zakupiono: 
plac zabaw jedna wieża, karuzelę platformową, 
huśtawkę dwuosobową z  siedziskami miesza-
nymi, bujak na sprężynie. Siłownia zewnętrzna 
obejmowała zakup urządzeń gimnastycznych: 
biegacz, orbitrek, wioślarz. Ponadto zamontowa-
no tablicę informacyjną o zasadach korzystania z obiektu, kosz na śmieci oraz ławkę parkową.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 933,29 zł, z czego z wnioskowanej pomocy finanso-
wej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 
9 966,64 zł. 

Zadanie „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludwinowie – miej-
sca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2018”.

15 października 2018 roku zakończyła się 
realizacja projektu „Urządzenie i wy-

posażenie miejsca rekreacji, sportu i aktyw-
nego wypoczynku, w tym siłowni zewnętrz-
nej, w Rządzy”. W ramach zadania stworzono 
ogólnodostępną i niekomercyjną infrastruktu-
rę rekreacyjną i sportową na terenie sołectwa 
Rządza. Jako wyposażenie obiektu zakupiono 
urządzenia służące rekreacji, aktywnemu wy-
poczynkowi i uprawianiu sportu, tj. biegacz, or-
bitrek, wioślarz, stół do pingponga, stół do gry 
w szachy i chińczyka. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną o zasadach korzystania z obiektu, 
stojak na rowery, kosz na śmieci oraz ławkę parkową.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 945,30 zł, z czego z wnioskowanej pomocy finanso-
wej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 
9 972,65 zł.

Zadanie „Urządzenie i wyposażenie miejsca rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku, w tym 
siłowni zewnętrznej w Rządzy” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

AKTYWNY LUDWINÓW

AKTYWNA RZĄDZA
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W sobotę 1 grudnia 2018 roku w hali 
sportowej przy szkole podstawo-

wej w Jakubowie odbył się już po raz ósmy 
Gwiazdkowy Turniej Brazylijskiego Jiu-
-jitsu o worek św. Mikołaja.

Turniej jak co roku objęty był honoro-
wym patronatem wójta gminy Jakubów. 
Wójt Hanna Wocial uroczyście otworzy-
ła sportową imprezę wraz z organizatora-
mi Eweliną i  Marcinem Frankiewiczami 
z Klubu Walki Grappler. W turnieju wzię-
ło udział 150 dzieci i młodzieży z różnych 
stron Polski, m.in. Olsztyna, Białegostoku, 
Ełku, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Szczytna, Rudy, Warszawy i oczywiście sek-
cji BJJ w Jakubowie. Reprezentanci Grap-
plera wielokrotnie stawali na najwyższym 
stopniu podium, zdobywając tym samym 
drugie miejsce w  klasyfikacji generalnej. 
Każdy otrzymał okolicznościowy medal 
oraz słodki upominek, a najlepsi nagrody. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, a przede wszystkim reprezentan-
tom gminy Jakubów: Wiktorii Klepackiej, 
Filipowi Kosutowi, Łukaszowi Cyranowi, 
Raihanie Ismail, Dawidowi Bankiewiczo-
wi, Bartkowi Pietrasikowi.

Oprac. Ewa Klepacka
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UROCZYSTOŚCI

W  Jakubowie ten szczególny dzień 
upamiętniono przemarszem nie-

podległościowym ulicami miejscowości 
w dniu 9 listopada. Uroczystość zorgani-
zowały wójt gminy Jakubów, szkoła podsta-

NASZA NIEPODLEGŁA

11 LISTOPADA
Stanisława Gujska

każdy 11 listopada
świętem niezwykłej radości
rozkoszą duszy która
unosi się ku niebiosom
dziękując Bogu za wolność

wspomnieniem poległych
za naszą piękną ojczyznę
tak bliską tak nam drogą
i ciepłą jak polski dom
grzany uczuciem serc

dniem bieli i czerwieni
dniem orła w złotej koronie
i wiary że Niepodległa
już zawsze będzie cieszyć
kolejne pokolenia

BIEŻĄCY ROK JEST DLA NAS POLAKÓW WYJĄTKOWY. OBCHODZIMY SETNĄ ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. NASZA MAŁA OJCZYZNA RÓWNIEŻ 
WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY TEGO JAKŻE WAŻNEGO JUBILEUSZU. 

Oprac. Daria Lisiecka

wowa w Jakubowie oraz biblioteka gminna. 
Uczestniczyli w niej licznie zaproszeni go-
ście, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy 
gminy. Złożono kwiaty pod głazem upa-
miętniającym postać Teofila Zawadzkiego 
– dawnego kierownika szkoły, zamordowa-
nego w Katyniu w 1940 r., tablicą pamięci 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz 
przy pomniku bohaterów poległych w wal-
kach o  niepodległość ojczyzny w  latach 
1918-1920. Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości uroczyście od-
słonięto tablicę z opisem historii Jakubowa.

Drugą część obchodów wypełnił wy-
stęp artystyczny w wykonaniu uczniów ja-
kubowskiej szkoły, orkiestry gminnej oraz 
chóru Serenada. Nastąpiło również uroczy-
ste wręczenie nagród dla uczestników kon-
kursów patriotycznych zorganizowanych 
przez wójta gminy i bibliotekę publiczną, 
któremu towarzyszyła wystawa prac kon-
kursowych oraz promocja okolicznościo-
wej publikacji „Droga do niepodległości”.

Jubileusz stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości był okazją do zadumy 
nad historią naszej ojczyzny i refleksji na te-
mat przyszłości. 
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystość rozpoczęła się o  godzi-
nie 14.00 patriotyczną Mszą Świętą 

sprawowaną przez ks. Mirosława Temp-
czyka – proboszcza parafii pw. św. Anny 
w Jakubowie. Po zakończeniu uroczystej 
mszy głos zabrała wójt Hanna Wocial, ser-
decznie witając przybyłych gości: ks. Mi-
rosława Tempczyka, organistę Andrzeja 
Trzeszkowskiego, Ignacego Wieczorka – 
przewodniczącego Społecznego Komitetu 
Uczczenia Pamięci Prezydenta RP Ryszar-
da Kaczorowskiego na Ziemi Mińskiej, Bo-
gusława Dziedzica – zastępcę wójta gminy 
Jakubów, dyrektorów szkół z terenu gmi-
ny, prezesów OSP z terenu gminy Jakubów 
wraz z pocztami sztandarowymi, radnych 
Rady Gminy Jakubów, sołtysów, przewod-
niczących Kół Seniorów i Kół Gospodyń 
Wiejskich wraz z członkami kół, radę so-
łecką wsi Ludwinów, mieszkańców Lu-
dwinowa i  sąsiednich miejscowości, pra-
sę lokalną oraz wszystkich przybyłych na 
uroczystość gości. Następnie wójt wręczyła 

statuetkę Laur Wdzięczności dla Tomasza 
Pietraszka, właściciela firmy GRANITEX, 
za pomoc w wykonaniu kapliczki św. Flo-
riana w Ludwinowie. Kolejnym punktem 
uroczystości były wystąpienia: Wojciecha 
Nowaka z historią Ludwinowa oraz Cecy-
lii Lichniak z wierszem z okazji obchodów 
100-lecia niepodległości.

Po przemówieniach nadszedł czas na 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
przy pomniku – Miejscu Pamięci Narodo-
wej przed budynkiem remizy OSP. Pomnik 
upamiętnia bohaterów poległych w  wal-
kach o  niepodległość Ojczyzny podczas 
pierwszej wojny światowej, a  jego odsło-
nięcie nastąpiło w 20. rocznicę odzyskania 
niepodległości, tj. 11 listopada 1938 r. Uro-
czystego przecięcia wstęgi dokonali: Wan-
da Dąbroś – przewodnicząca Rady Sołec-
kiej wsi Ludwinów oraz Robert Karczewski 
– prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lu-
dwinowie, zaś poświęcenia pomnika oraz 
tablicy dokonał ks. Mirosław Tempczyk. 

Następnie ks. Tempczyk poświęcił ka-

pliczkę św. Floriana przed budynkiem re-
mizy OSP Ludwinów. Była to historyczna 
chwila upamiętnienia 50. rocznicy powsta-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Lu-
dwinowie z  17 czerwca 2017 roku, pod-
czas której figurę św. Floriana podarowała 
jednostce wójt Hanna Wocial. Otrzyma-
ny z tej okazji dar zapoczątkował powsta-
nie kapliczki. Kapliczka ze św. Florianem, 
która góruje przy budynku remizy, bę-
dzie upamiętnieniem tej pięknej rocznicy. 
Umieszczony w niej św. Florian jest sym-
bolem ofiarnej służby strażackiej, dbającej 
o bezpieczeństwo, życie, zdrowie i mienie 
naszych lokalnych społeczności, a  także 
jest uhonorowaniem poprzedników, którzy 
prężnie działali w  latach wcześniejszych, 
co zostało uczczone w tak piękną okrągłą 
rocznicę w roku ubiegłym. 

Kończąc oficjalną część uroczystości, 
wójt podziękowała zebranym za przybycie 
i zaprosiła na poczęstunek.

LUDWINÓW NIEPODLEGŁEJ
27 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU BYŁ DLA MIESZKAŃCÓW LUDWINOWA ORAZ 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUDWINOWIE DNIEM SZCZEGÓLNYM. W TYM 
DNIU DOKONANO UROCZYSTEGO ODSŁONIĘCIA PAMIĄTKOWEJ TABLICY PRZY 
POMNIKU „MIEJSCU PAMIĘCI NARODOWEJ – PAMIĘCI POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ  
W 20. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” ORAZ UROCZYSTEGO POŚWIĘCENIA 
KAPLICZKI ŚW. FLORIANA PRZED BUDYNKIEM REMIZY OSP LUDWINÓW.

Oprac. Marta Krusiewicz
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UROCZYSTOŚCI

W uroczystości wzięli udział ucznio-
wie, absolwenci, nauczyciele i pra-

cownicy szkoły oraz wszyscy jej przyjacie-
le. Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy 
szacowni goście: posłowie na Sejm RP – Te-
resa Wargocka, Czesław Mroczek oraz Da-
niel Milewski, szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Michał Góras, wicewojewoda Sylwester 
Dąbrowski, wicemarszałek województwa 
Janina Ewa Orzełowska, starosta Antoni 
Jan Tarczyński, wójt Hanna Wocial oraz jej 
zastępca – Bogusław Dziedzic. 

Obchody stulecia rozpoczęły się mszą 
świętą dziękczynną w kościele pw. św. An-
toniego z Padwy w Ignacowie z udziałem 
pocztów sztandarowych ze szkół w Jakubo-
wie, Wiśniewie, Mistowie i Jędrzejowie. Ho-
milię wygłosił ks. proboszcz Edward Stasz-
czyszyn. Natomiast w kaplicy mariawickiej 
w  Jędrzejowie Nowym mszę z  udziałem 
pocztu sztandarowego OSP w Jędrzejowie 
Nowym odprawił kapłan Piotr Dróżdż.

Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie i  ekumeniczne poświęcenie 

STO LAT DLA OŚWIATY
Oprac. Ewa Borys

tablicy pamiątkowej. Symbolicznego prze-
cięcia szarfy dokonali wójt Hanna Wo-
cial, zastępca Bogusław Dziedzic, sołtys 
wsi Jędrzejów Nowy – Elżbieta Gromulska 
i sołtys wsi Jędrzejów Stary – Lidia Wanat-
-Konca. 

Następnie, po oficjalnym powitaniu, 
rozpoczął się program artystyczny w wy-
konaniu uczniów szkoły. Jego początkowa 
część nawiązywała do stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uczniowie 
złożyli hołd wszystkim Polakom, którzy 
w czasach niewoli dla swej ojczyzny pra-
cowali, walczyli o nią i dla niej ginęli. Po-
tem przypomnieli historię szkoły, przed-
stawili inscenizację wybranych utworów 
jej patrona („Zapałka”, „Lis i  jaskółka”, 
„Żuk”, „Czapla i żuraw”), zabawne scen-
ki z uczniowskiego życia oraz trzy układy 
taneczne. Na scenie było barwnie i weso-
ło, więc publiczność dobrze się bawiła, ra-
zem śpiewała i często nagradzała artystów 
gromkimi brawami.

Jubileusz stulecia stał się okazją do wspo-
mnień i podziękowań. Przedstawiciele in-

stytucji, władz samorządowych i inni goście 
na ręce dyrektor szkoły – Edyty Karczew-
skiej-Brzost składali kwiaty, obdarowywali 
pamiątkami, przekazywali gratulacje i ży-
czyli dalszego rozwoju szkoły, która została 
uhonorowana Medalem PRO MASOVIA. 
Ciepłe słowa popłynęły z ust posła Daniela 
Milewskiego, który wręczył Medal Edukacji 
Narodowej Janinie Sekular – byłej dyrektor 
szkoły. Wieloletni nauczyciele i pracownicy 
szkoły oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych z rąk wicemarszałek Janiny Orze-
łowskiej otrzymali dyplomy uznania od 
marszałka Adama Struzika. Wśród nagro-
dzonych za rzetelną pracę oraz zaangażowa-
nie w działalność na rzecz rozwoju placówki Fo
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6 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W JĘDRZEJOWIE NOWYM ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ 
Z OKAZJI 100-LECIA JEJ POWSTANIA. 
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UROCZYSTOŚCI

O  godzinie 14.00 sala spotkania za-
pełniła się gośćmi, których uroczy-

ście powitała wójt Hanna Wocial. Swo-
ją obecnością zaszczycili wszystkich m.in. 
delegacja Rejonowego Związku Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów w Mińsku Mazo-
wieckim wraz z przewodniczącym Stefa-
nem Karwowskim; Krzysztof Domański 
– przewodniczący Rady Gminy Jakubów; 
Bogusław Dziedzic – zastępca wójta; Stani-
sława Gujska – lokalna poetka; Ignacy Wie-
czorek – przewodniczący Społecznego Ko-
mitetu Uczczenia Pamięci Prezydenta RP 
Ryszarda Kaczorowskiego na Ziemi Miń-
skiej; Krystyna i Jan Kupcowie – emeryto-
wani nauczyciele; Henryka Buga; przewod-
niczące kół seniorów oraz kół gospodyń 
wiejskich z terenu gminy Jakubów: Wanda 
Dąbroś z Ludwinowa, Alina Parol z Misto-
wa, Lucyna Kunka z Jakubowa, Honorata 
Gąsior z Wiśniewa, Wojciech Nowak z Wi-
śniewa oraz Barbara Wojdyga z Jędrzejowa 
Nowego wraz z delegacjami. Nie zabrakło 
również zaprzyjaźnionego Koła Emerytów 
i Rencistów z Mrozów wraz z zastępcą prze-
wodniczącej Heleną Wójcicką oraz KEiR 
z Dobrego z przewodniczącą Wandą Kaim.

Święto było pełne podziękowań, kwia-
tów i  słodkości, przemówień i  przepięk-
nych życzeń, w których przodowała wójt 

Hanna Wocial – organizator uroczysto-
ści. Tradycją stało się wręczanie odznaczeń 
Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowe-
go PZERiI w Mińsku Mazowieckim z rąk 
przewodniczącego Stefana Karwowskiego. 
Tym razem w podziękowaniu za całokształt 
działalności, czynione dobro oraz trud i za-
angażowanie w  pracę na rzecz seniorów, 
odznaki otrzymały seniorki z  Wiśniewa 
– Ewa Radzio oraz Janina Gąsior. 

Wójt podziękowała również Sławomi-
rowi Sobiepankowi za pomoc w organizacji 
jakubowskiego Gminnego Dnia Seniora, za 
udostępnienie przepięknego obiektu, jakim 
jest Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod 
Dębami” w Głęboczycy. Następnie wszy-
scy zabrani zostali zaproszeni na wspólny 
poczęstunek, przygotowany przez Rafała 
Drozda – Pasja Catering z siedzibą w Sien-
nicy. W związku z tym, że Dzień Seniora 
jest świętem radosnym podczas uroczysto-
ści towarzyszył gościom zespół Music Play, 
który porwał wszystkich do zabawy. 

Wiele pięknych, ciepłych słów popłynę-
ło w stronę seniorów. Wiele usłyszeli życzeń 
– przede wszystkim dużo zdrowia, bo gdy 
będą zdrowi to z energią, zapałem i chęcią 
do działania, jaką posiadają, mogą jesz-
cze góry przenosić. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za przybycie, wspólne święto-
wanie i do zobaczenia za rok. 

ŚWIĘTO Z ENERGIĄ
Oprac. Marta Krusiewicz

14 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY GMINNY DZIEŃ SENIORA. TO 
JUŻ TRADYCJA, KTÓRA INTEGRUJE MIESZKAŃCÓW GMINY JAKUBÓW ORAZ GMIN 
SĄSIEDNICH. TYM RAZEM, DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SŁAWOMIRA SOBIEPANKA, SENIORZY 
GOŚCILI W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „POD DĘBAMI” W GŁĘBOCZYCY. 
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znaleźli się: Bogusław Dziedzic, Justyna Mi-
łaczewska, Edyta Karczewska-Brzost, Ewa 
Borys, Urszula Jarzębska, Ewa Grajda, Mał-
gorzata Popławska, Helena Pastor, Beata 
Wąsak, Barbara Materka, Edyta Wocial. 

Ostatnim punktem uroczystości było 
przemówienie dyrektor Edyty Karczew-
skiej-Brzost, która przypomniała kolejne 
etapy rozwoju szkoły, nakreśliła plany na 
przyszłość i  jeszcze raz podziękowała za 
efektywną współpracę wójt Hannie Wo-
cial, jej zastępcy Bogusławowi Dziedzico-
wi, radzie pedagogicznej, pracownikom, 
rodzicom i mieszkańcom. Najbardziej za-
służonym wręczyła pamiątkowe, specjal-
nie zaprojektowane statuetki. Zachęciła do 
oglądania kronik szkoły i wystawy histo-
rycznej. Następnie zaprosiła dzieci na po-
częstunek i  dyskotekę, zaś dorosłych na 
obiad do remizy OSP w  Jędrzejowie No-
wym. W ten sposób uroczystość z okazji 
setnej rocznicy powstania szkoły się zakoń-
czyła. Wszyscy wrócili do codziennych obo-
wiązków, pamiętając dokonania przodków, 
ich wysiłek włożony w budowanie szkoły. Fo
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Przedszkolaki podczas listopadowych 
zajęć poznawały legendy związane 

z Polską i symbole narodowe, wykonywa-
ły prace plastyczne (orły, flagi, kotyliony), 
próbowały zrozumieć pojęcia: niepod-
ległość i patriotyzm. Punktem kulmina-
cyjnych przedszkolnego świętowania była 
uroczystość pod hasłem „Pokaż radość 
Przedszkolaku!”, która odbyła się 14 listo-
pada. Dzieci, śpiewając piosenkę „Jeste-
śmy Polką i Polakiem”, wyruszyły w po-
dróż po kraju. Wśród odświętnie ubranych 
maluchów znaleźli się górale, marynarze 
i toruński piekarz, a jednym z elementów 
scenografii był zamek z nieodłącznym smo-
kiem wawelskim. Przedszkolaki, recytując, 

W uroczystości wzięli udział rodzi-
ce Biedronek oraz pani dyrektor. 

Rozpoczęto od powitania gości i przed-
stawienia krótkiej części artystycznej, 
w której maluszki zaprezentowały swoje 
umiejętności – dając tym samym dowód, 
jak dużo już potrafią. Były więc piosen-
ki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po 
części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie 
bawić się w przedszkolu, przychodzić każ-
dego dnia z uśmiechem, słuchać pani i po-
magać kolegom, być dzielnym przedszko-
lakiem. Odświętny i kolorowy strój, a także 
wystrój sali podkreśliły doniosłość wyda-
rzenia. Następnie dyrektor za pomocą za-
czarowanej kredki dokonała uroczystego 
pasowania każdego dziecka na przedszko-

PRZEDSZKOLAKI NA STULECIE

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Oprac. Sylwia Korzeniewska

Oprac. Małgorzata Czyżewska

JAK POLSKA DŁUGA I SZEROKA, POLACY ŚWIĘTUJĄ 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. DO TYCH UROCZYSTYCH OBCHO-
DÓW WŁĄCZYLI SIĘ NAJMŁODSI CZŁONKOWIE JAKUBOWSKIEJ PLACÓWKI – DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 3-5-LATKÓW.

26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU POZOSTANIE NA DŁUGO W PAMIĘCI 3-LETNICH DZIECI Z PRZEDSZKOLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE. TEGO WŁAŚNIE DNIA ODBYŁA SIĘ PIERWSZA WAŻNA PRZEDSZKOLNA UROCZYSTOŚĆ – PASOWA-
NIE NA PRZEDSZKOLAKA.

przekonywały, że Ojczyzna to wszystko, co 
nas otacza. Miały też dla Polski życzenia: by 
Polacy żyli ze sobą w zgodzie, a Polska była 
silnym i szczęśliwym krajem. Na zakończe-
nie uroczystości dzieci i goście skosztowali 

laka. Na pamiątkę tego ważnego wydarze-
nia każdy przedszkolak otrzymał dyplom 
pasowania, symbol grupy – Biedronkę, 
mały słodki upominek oraz upominek od 
dyrektor. Po uroczystym pasowaniu wszy-
scy zostali zaproszeni na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. 

biało-czerwonego deseru. 
Przedszkolaki, przygotowując uroczy-

stość, udowodniły, że dużo wiedzą o Polsce 
i są dumnymi patriotami oraz pokazały, jak 
się cieszą ze 100-lecia Niepodległości. 

Uroczystość ta pozwoliła rodzicom, 
nauczycielkom i dzieciom zintegrować się. 
Była również świetną okazją do poznania 
nabytych przez 2 miesiące uczęszczania 
do przedszkola umiejętności dzieci. Teraz 
dzieci z dumą mogą powiedzieć – Mamo, 
tato – jestem przedszkolakiem! Fo
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

28 września 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w  Jaku-

bowie obchodzono Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. W akcji tej brali udział 
uczniowie klas I-III. Na początku wycho-
wawcy w jesiennych kapeluszach, ucznio-
wie w kolorowych strojach, poznali boha-
terów Gangu Słodziaków: sowę Zosię, jeża 
Jerzego, zająca Zuzię, lisa Lucka, bobra Bo-
rysa, rysia Rysia. Z zainteresowaniem wy-
słuchali książki „Gang Słodziaków” Renaty 
Piątkowskiej. Podczas czytania o przygo-
dach pluszowych zwierzaków, dzieci żywo 
uczestniczyły w spotkaniu, dopowiadając 
słowa historii kolorowych stworzonek i re-
agując śmiechem na wesołe zdarzenia. Były 
bardzo zainteresowane książką. W dalszej 
części uczniowie odpowiadali na pytania 

Głównym punktem wycieczki było 
Muzeum Ziemi Otwockiej. Lekcja 

muzealna przybliżyła uczniom postać Ire-
ny Sendlerowej (Krzyżanowskiej) z okresu 
dzieciństwa. W  Otwocku Irena spędziła 
dziewięć lat. Ojciec Stanisław Krzyżanow-
ski, młody lekarz, pracował w sanatorium 
przeciwgruźliczym. Przed wojną więk-
szość mieszkańców Otwocka stanowili Ży-
dzi. Być może fakt, że mała Irenka spędzi-
ła tam dzieciństwo, wpłynął na późniejszą 
jej działalność.

W Otwocku przebywali także inni znani 
ludzie kultury, m.in. Michał Elwiro Andriol-
li, Kornel Makuszyński, Władysław Stani-
sław Reymont. Oni również mają swoje miej-
sce w muzeum – tablice, zdjęcia, dokumenty.

DZIEŃ CZYTANIA

ŚLADAMI SENDLEROWEJ

Oprac. wychowawcy kl. I-III, biblioteka szkolna

Oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

dotyczące treści książki, a następnie wy-
konali prace plastyczne o dalszych przygo-
dach Słodziaków. Urządzono także Kon-
kurs Pięknego Czytania. Dzień zakończyli 
zabawami ze Słodziakami: Kim ja jestem 
– zgadywanka, Podaj dalej, Kto pierwszy, 
Krąg, itp. Łącznie w czytaniu wzięło udział 
84 uczestników.

PATRIOTYCZNE 
SUKCESY
Oprac. Dorota Czerwińska

28 października 2018 r. w  Centrum 
Kultury w Mrozach odbył się kon-

cert finałowy XI Powiatowego Przeglądu 
Patriotycznego, podczas którego wręczo-
no nagrody i  wyróżnienia w  3 katego-
riach. Wśród laureatów znaleźli się również 
uczniowie szkoły w  Jakubowie. W  kate-
gorii plastyka kl. I-III na drugim miejscu 
znalazła się Martyna Karłowska z  kl. II 
(op. Sławomira Rybak), zaś w kl. IV-VI na 
trzecim miejscu uplasowała się Maria Mu-
rzynowska z kl. Vc (op. Dorota Czerwiń-
ska). Wśród recytatorów Kinga Domańska 
z kl. VI otrzymała wyróżnienie (op. Ewa 
Charczuk), a w kategorii śpiew zespół Kło-
poty Doroty zajął trzecie miejsce (op. Doro-
ta Czerwińska).

11 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU NA DŁUGO POZOSTANIE W PAMIĘCI UCZESTNIKÓW WY-
CIECZKI DO MUZEUM ZIEMI OTWOCKIEJ I NADLEŚNICTWA W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
– UCZNIÓW KL. VIIA I CZŁONKÓW KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI.

Kolejnym punktem wycieczki była naj-
starsza sosna (360 lat) w Polsce – Wszebora, 
w lasach Nadleśnictwa Mińska Mazowiec-
kiego. Piękna pogoda zachęciła do space-
rów po lesie i podziwiania jesiennych pej-
zaży. Dużą atrakcją było zbieranie grzybów, 
które znajdą się na pewno na stole wigilij-
nym Koła Przyjaciół Biblioteki.Fo
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

ŚLUBOWANIA CZAS

SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ
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Ważnym wydarzeniem w  jędrze-
jowskiej szkole było pasowanie na 

ucznia pierwszoklasistów. Dzieci pod kie-
runkiem wychowawczyni Małgorzaty Po-
pławskiej przygotowały piękny program 
artystyczny. Do jego obejrzenia zaprosiły 
rodziców, dziadków, krewnych, nauczycie-
li oraz starszych i młodszych kolegów. Ich 
występ, z jesiennymi dekoracjami w tle, do-
starczył wszystkim wielu niezapomnianych 
wrażeń. Bohaterowie uroczystości z przeję-
ciem recytowali wiersze, tańczyli, śpiewali, 
rozwiązywali zagadki oraz pozowali do pa-
miątkowych zdjęć. Po wprowadzeniu sztan-
daru i odśpiewaniu hymnu złożyli ślubo-
wanie, po czym dyrektor szkoły dokonała 
ceremonii pasowania. Obecna na uroczysto-
ści wójt Hanna Wocial złożyła uczniom gra-

tulacje, życzyła im wielu sukcesów i radości 
w zdobywaniu wiedzy. Następnie wycho-
wawczyni wręczyła pierwszakom dyplomy, 
a rodzice medale oraz skromne upominki. 
Słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców zakończył całą uroczystość.

Uczniowie klas starszych wzięli udział 
w warsztatach edukacyjnych organi-

zowanych na terenie jędrzejowskiej szko-
ły. 10 i  11 października na zaproszenie 
Agaty Ornoch w placówce gościli pracow-
nicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. W ramach projektu „Niepodległość 
uskrzydla” przybliżyli uczniom dramatycz-
ne dzieje państwa polskiego, jego drogi do 
wolności oraz trudności w odbudowywa-
niu Polski po 123 latach zaborów. Uczest-
nicy warsztatów analizowali treść depeszy, 
poznawali dawne sposoby komunikowania 
się, uczyli się posługiwać alfabetem Mor-
se’a, samodzielnie nadawali nim wiado-
mość. Na zakończenie pod kierunkiem 
muzealnych edukatorów przygotowali in-
stalację w formie skrzydeł. Na różnokolo-
rowych piórach uczniowie zapisywali swoje 
marzenia dotyczące Polski, jej przyszłości, 
kierunków rozwoju itp. 

Natomiast najmłodsi uczniowie oraz 
przedszkolaki spotkania z  przeszłością 
kontynuowali poza szkołą. Wycieczkę zor-
ganizowała Patrycja Kaźmierczak. 11 paź-
dziernika dzieci pod opieką swoich wy-
chowawców wybrały się do Julianówki. 
W Zagrodzie Edukacyjnej, która tam się 
znajduje, uczniowie mieli okazję zobaczyć, 
jak to w Polsce „drzewiej bywało”. Gospo-
dyni opowiedziała im o dawnych zwycza-
jach, pokazała, że nie zawsze masło, śmieta-
nę i ser kupowało się w sklepie. Uczniowie 

ochoczo uczestniczyli w procesie domowej 
produkcji tych specjałów, a potem równie 
chętnie, z apetytem je zajadali. Przekonali 
się też, że można bardzo ciekawie opowia-
dać o… sianie i własnoręcznie robić z niego 
piękne rzeczy. Uczniowskie koguciki z sia-
na wyglądały bardzo pięknie. Potem dzieci 
były jeszcze w mini zoo, korzystając z prze-
pięknej pogody wesoło bawiły się na placu 
zabaw. Po powrocie dzieliły się wrażeniami 
ze starszym rodzeństwem oraz kolegami 
i koleżankami.
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OŚWIATA W MISTOWIE

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

PIERWSZE ŚLUBY
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W upamiętnienie 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 

zaangażowana została cała społeczność 
szkolna – wszyscy uczniowie wraz z na-
uczycielami oraz pracownikami obsługi. 
Przypominane dzieje naszej Ojczyzny, po-
cząwszy od okresu zaborów pełnego walki 
o wyzwolenie, aż po odzyskanie niepodle-
głości, przeplatały się z pieśniami, tańcami 
i wierszami. Klasy VII i VIII tanecznym 
krokiem poloneza wprowadziły obecnych 
w podniosły nastrój uroczystości. Grupa 
3- i 4-latków wykonała piosenkę „Przyby-
li ułani pod okienko”. 5-latki przepięknie 
wyrecytowały „Katechizm”. Trzecioklasi-
ści zaprezentowali niezwykle poruszający 
utwór „Uwięziony ptak nie śpiewa”. W hoł-
dzie bohaterom taniec góralski przygoto-

12 LISTOPADA W MISTOWSKIEJ SZKOLE ODBYŁA SIĘ WIECZORNICA PATRIOTYCZNA Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. W TYM DNIU UCZNIÓW ZASZCZYCILI SWOJĄ OBECNOŚCIĄ GOŚCIE: WÓJT HANNA WOCIAL, 
PRZEWODNICZĄCA KEIR W MISTOWIE ALINA PAROL, PREZES OSP W MISTOWIE RYSZARD PAROL, PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
KRZYSZTOF DOMAŃSKI, SOŁTYS WSI MISTÓW RENATA PODSIADŁY ORAZ TŁUMNIE ZGROMADZENI RODZICE I PRZYJACIELE SZKOŁY.

wała klasa I, natomiast klasa 0 – piosenkę 
z wierszykami. Klasa II wyśpiewała „Co to 
jest niepodległość?”. W zadumę wprowa-
dziły wiersze w wykonaniu Fatimy Gańko, 
Aleksandry Dębowskiej i Julii Kaszewskiej. 
Swoje talenty wokalne zaprezentowali także 
laureaci II Przeglądu Piosenki Żołnierskiej 
i  Patriotycznej „Piosenka w  Mundurze” 
– uczeń kl. V Jakub Laszkowski w piosen-
ce „Szumi dokoła las” (wyróżnienie) oraz 
uczennica kl. VIII Martyna Wocial w pio-
sence „Ojczyzno ma” (laureatka II stopnia 
). Piosenkę „Dziewczyna z granatem” w po-
dzięce bohaterom walk o  niepodległość 
wyśpiewały Weronka Ślusarczyk i  Maja 
Świętochowska z kl. VII, natomiast Maria 
Michalec z kl. V wystąpiła z piosenką „Hej 
chłopcy”. Łzy wzruszenia wywołał taniec 

kółka tanecznego przedstawiający alego-
rię rozbioru Polski. Tego dnia w całej szko-
le rozbrzmiewały słowa pieśni „Ułani, uła-
ni” w wykonaniu klasy IV, „Szara piechota” 
klasy V czy „Wojenko, wojenko” klasy VI. 
Uroczystość zakończył mazur wytańczony 
przez koło taneczne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie na uroczystość i wspólne wspo-
minanie bolesnej, lecz zwycięskiej drogi 
naszych przodków ku wolności.

12 października w poczet szkoły zo-
stali oficjalnie przyjęci pierw-

szoklasiści. W  części artystycznej klasa 
I udowodniła, że zasługuje na zaszczytne 
miano uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Mistowie wykonując wier-
sze, piosenki oraz tańce przygotowane wraz 
z wychowawczynią Manuelą Wajs. Po uro-
czystym pasowaniu przez dyrektor Lidię 
Domańską oraz ślubowaniu uczniowie kla-
sy I otrzymali od swoich starszych kolegów 
powitalne upominki, a  także, by zadość-
uczynić tradycji, posadzili na terenie szko-
ły drzewko upamiętniające ten doniosły 
dla nich dzień. Grono szkoły zasilili: Bar-
tłomiej Bartnicki, Agata Bohun, Paulina 
Brewczyńska, Zuzanna Gontarczyk, Seba-

stian Gruba, Bartosz Paluch, Natalia Sobo-
ta, Patrycja Włodarek, Iga Wocial.

Życzymy pierwszakom wielu sukcesów 
i  niezapomnianych chwil w  murach mi-
stowskiej szkoły.

ŚWIĘTO 
PATRONA
19 października szkoła podstawo-

wa w  Mistowie obchodziła swoje 
święto. Po Mszy św. w miejscowej kapli-
cy społeczność szkolna wraz z przybyłymi 
gośćmi uczestniczyła w części artystycznej 
przygotowanej przez uczniów klas IV-VIII 
pod kierunkiem Małgorzaty Kowalczyk 
i Anny Karpińskiej. Uroczystość obfitowała 
w wiersze i pieśni o tematyce religijnej po-
święcone patronowi szkoły Janowi Pawłowi 
II. Na zakończenie uczniowie klas IV-VIII 
zmierzyli się w konkursie wiedzy o patro-
nie, natomiast najmłodsi obejrzeli film o Ja-
nie Pawle II, papieżu z Polski. Przepiękne 
dekoracje wykonała Agnieszka Kościesza.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

Uroczyste obchody 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległo-

ści obejmują szereg wydarzeń, uroczysto-
ści i inicjatyw. Celem przybliżenia miejsc 
bezpośrednio związanych z wydarzeniami 
sprzed 100 lat odbyła się wycieczka do War-
szawy. 26 października uczniowie klas II-
-VIII pod opieką Wiolety Miller, Anny Gój-
skiej i Grzegorza Purgała udali się na lekcję 
historii do Muzeum Wojska Polskiego. Po 
spotkaniu z kustoszami zostali podziele-
ni na dwie grupy i rozpoczęli zwiedzanie 
zbiorów poświęconych historii Polski i woj-
skowości. Zgromadzone w gablotach eks-
ponaty: broń, mundury i przedmioty co-
dziennego użytku pozwoliły zwiedzającym 
zrozumieć i wyobrazić sobie realia tamtych 

WYCIECZKA Z HISTORIĄ
czasów oraz wysiłek żołnierzy włożony 
w walkę o niepodległość naszej ojczyzny.

Na zewnątrz uczniowie obejrzeli impo-
nującą kolekcję wozów bojowych, czołgów, 
armat, samolotów i śmigłowców. Następnie 
udali się na plac marszałka Józefa Piłsud-
skiego, odwiedzili Grób Nieznanego Żoł-
nierza, by w skupieniu obserwować zmianę 
warty, uczcić pamięć bezimiennych żołnie-
rzy poległych w walce o niepodległość oraz 
dokonać wpisu w księdze, upamiętniającej 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

W dalszej części wycieczki uczniowie 
obejrzeli pomnik marszałka Józefa Pił-
sudskiego, księcia Józefa Poniatowskiego 
przy Pałacu Prezydenckim. Młodzież mia-

Oprac. Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

ła również okazję zwiedzić Stare Miasto 
oraz plac Zamkowy z Kolumną Zygmun-
ta. Wszyscy uczniowie wraz z opiekunami 
świetnie się bawili i wiele się nauczyli.

Tegoroczna jesień obfitowała w trium-
fy na polu tenisa stołowego oraz bie-

gów przełajowych. Jak co roku uczniowie 
szkoły w Wiśniewie biorą udział w Powia-
towym Cyklu Turniejów w Tenisa Stoło-
wego o Puchar Starosty Mińskiego. Cieszy 
się on dużą popularnością wśród pingpon-
gistów w powiecie i za każdym razem bie-
rze w nim udział kilkudziesięciu kandyda-
tów do podium. Od początku września do 
końca listopada zawody odbyły się już trzy-
krotnie – 29.09, 27.10 i 17.11. Mamy powody 
do radości i dumy (szczególnie trener Grze-

WYDARZENIA SPORTOWE
gorz Purgał), gdyż w każdym z turniejów 
uczniowie zajmowali miejsca na podium 
w swoich kategoriach. Niepokonana oka-
zała się Madzia Kaczorek, która trzykrotnie 
stanęła na najwyższym stopniu, II miejsce 
dwa razy zdobyła Magda Puławska, a trze-
cie – Aneta Okrzeja (również dwukrotnie). 
W kategorii „Dzieci-rocznik 2009-2012” ze 
zmiennym szczęściem startował Kuba Wo-
cial, zajmując dwukrotnie miejsce II i raz 
III. 

Szkolne rezerwy tenisowe nie koń-
czą się na wymienionych wyżej triumfato-
rach. 10 listopada w hali sportowej GOSiR 
w  Mrozach z  okazji Narodowego Święta 
Niepodległości odbył się IV Turniej Tenisa 
Stołowego. W kategorii OPEN KOBIET II 
miejsce zajęła Wiktoria Szostek. 

6 i  7 października swoją szybkością 
i wytrzymałością popisywali się biegacze – 

Mateusz Bartnicki i Gabryś Żaczek. Obaj 
wzięli udział w I Biegu Powstańców War-
szawy organizowanym przez Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy w Mińsku Mazowieckim (6.10) oraz 
w ostatnim biegu z cyklu Jesienne Grand 
Prix Mińska Mazowieckiego w  Biegach 
Przełajowych (7.10). W obu reprezentanci 
szkoły zajęli w swoich kategoriach I (Mate-
usz Bartnicki) i III (Gabryś Żaczek) miejsca.

Oprac. Oprac. Anna Łaptiew-Pióro
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KULTURA

Nauka przez zabawę, czyli kodowanie 
z robotem Photon i grą Scottie Go! 

–  to nowy projekt biblioteki publicznej 
w Jakubowie. Biblioteka znalazła się w gro-
nie finalistów ogólnopolskiego konkursu 
„Kodowanie w  Bibliotece”, dzięki czemu 
otrzymała zestawy do nauki kodowania 
składające się z  robotów, tabletów i  gier 
edukacyjnych. 

Jakubowska biblioteka w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Kodowania przeprowa-
dziła cykl spotkań na temat kodowania we 
wszystkich placówkach szkolnych gminy. 
Dzieci z kl. I-III uczyły się programowania 
z pomocą gry Scottie Go! i robota Photon. 
Przy okazji wszyscy świetnie się bawili. Ko-
lejne warsztaty odbędą się już wkrótce w bi-
bliotece. Sądząc po zainteresowaniu tema-

11 października 2018 roku po raz ko-
lejny obchodzono Gminny Dzień 

Edukacji Narodowej. W tym roku uroczy-
stość odbyła się w Klubie Kulturalne Zaci-
sze „Kulturoteka” w Cegłowie. 

Uroczystość rozpoczęła się o  godz. 
14.00, kiedy to sala zapełniła się gośćmi 
związanymi z oświatą z terenu całej gminy 
Jakubów. Nie zabrakło także emerytowa-
nych pracowników szkół oraz gości spo-
za gminy. Po krótkim powitaniu nastąpił 
czas wręczania przez wójt Hannę Wocial 
oraz przewodniczącego RG Krzysztofa 
Domańskiego nagród i kwiatów dyrekto-
rom szkół za ich całoroczny trud i zaan-
gażowanie dla dobra swojej jednostki. Po-

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

KODOWANIE W BIBLIOTECE

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci –  stara się zobaczyć ich dusze.
 (B. Cage)

Oprac. Justyna Miłaczewska

Oprac. Daria Lisiecka

nadto podczas uroczystości zostały po raz 
pierwszy przyznane przez wójta podzięko-
wania dla nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych szkół, za wkład włożony 
w rozwój gminnej oświaty. Otrzymali je: 
nauczyciele – Renata Bartnicka, Elżbieta 
Wocial-Cudna, Sylwia Szatkowska i Ka-
tarzyna Wójcik oraz pracownicy niepe-
dagogiczni – Agnieszka Grochowska, Ire-
na Paluch, Elżbieta Gryz i Edyta Wocial. 
Następnie przekazano życzenia od wójta 
gminy Cegłów Marcina Uchmana, dyrek-
tor poradni psychologiczno-pedagogicznej 
w Mińsku – Edyty Ludwiniak oraz wice-
prezesa ZNP oddział Mińsk Maz. Roma-
na Jaguścika. Uroczystość uświetnił wspa-

niały występ Anny Cegiełki oraz Tadeusza 
Lempkowskiego – dyrektora Kulturoteki. 
Swoją bogatą twórczość zaprezentowa-
ła również niezawodna Krystyna Kupiec. 
Po części artystycznej zebrani mieli oka-
zję skosztować specjałów przygotowanych 
przez Włodzimierza Drozda, właściciela 
Pasja – Catering.

tyką, na pewno będzie dużo chętnych.
Powyższe działanie sprzyja promowa-

niu wizerunku biblioteki publicznej jako 
instytucji zapewniającej dostęp do twórczo 
realizowanej edukacji pozaformalnej, uzu-
pełniającej kompetencje zdobywane przez 
dzieci i młodzież w szkołach.

NEURONKI 
EKSPERYMENTUJĄ

Dlaczego niebo jest niebieskie? odkry-
wali 3 listopada w bibliotece uczest-

nicy warsztatów doświadczalnych klubu 
„Neuronki” pod okiem opiekunki Karoliny 
Laskowskiej-Macios.

Podczas zajęć powstały wspaniałe mo-
dele chemiczne cząsteczek powietrza z… 
plasteliny i wykałaczek. Dzieci dowiedzia-
ły się również, jak powstaje deszcz, chmu-
ra czy tornado. A wszystko poprzez świetną 
zabawę połączoną z nauką. 

Oprac. Daria Lisiecka

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 w

 W
iś

ni
ew

ie

Fo
t.:

 z
 a

rc
hi

w
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



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

Informator teleadresowy


