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BEZPŁATNY KWARTALNIK

NASZA GMINA

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

				

ks. Jan Twardowski

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
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Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego 8 października 2019 r. przyjął uchwałę nr 1423/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Zadanie publiczne pn. „Gmina Jakubów przyjazna pszczołom”, realizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów znalazło się na liście ofert dofinansowanych z kwotą dotacji w wysokości 5 500,00 zł. Umowa na realizację zadania publicznego podpisana została 25 października 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania dostępne będą w komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl.

treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności
za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wyko-

rzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody
Wydawcy – zabronione.
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Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl

INWESTYCJE

KANALIZACJA GOTOWA SUW NA NOWO
Oprac. Zbigniew Marusa

Oprac. Marzena Rek

W

listopadzie 2019 roku zakończyła się, prowadzona od marca 2019
roku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Jakubów na ul. Spokojnej, ul. Siedleckiej i części
ul. Mińskiej. W ramach tej inwestycji wybudowano 2005 m kanalizacji grawitacyjnej
oraz 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
Całkowita wartość robót budowlanych
wyniosła 1 691 558,68 zł brutto, z czego
część zadania w kwocie 1 320 000,00 zł została sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DROGA W LUDWINOWIE
Oprac. Jacek Biaduń

W

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

listopadzie 2019 roku rozliczono
przebudowę (modernizację) drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów. Inwestycja planowana pierwotnie na 2016 r. ze względów
formalnoprawnych została przesunięta
w czasie. W grudniu 2018 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację ww.
zadania został złożony jako drugi w kolej-

ności (priorytet ul. Ogrodowa i Żwirowa
w Mistowie) wniosek oraz pisemna prośba
o przyznanie dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie. Po pisemnej
odpowiedzi Zarządu Województwa Mazowieckiego stwierdzającej, iż nie przewiduje się podjęcia kolejnych uchwał mających
na celu rozdysponowanie środków budżetu województwa mazowieckiego, gmina
przystąpiła do realizacji inwestycji we własnym zakresie.
Przeprowadzone prace polegały na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna
długości 0,470 km i szer. 4,5 m (2115 m2),
grubość po zagęszczeniu 4 cm, roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) 142,500 m3,
podbudowa z kruszyw łamanych warstwa
dolna grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm – 470 m2, podbudowa z kruszyw
łamanych warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm – 1380 m2, skropienie

W

2019 roku gmina Jakubów przystąpiła do opracowywania dokumentacji niezbędnej do przebudowy
i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w Mistowie oraz budowy studni głębinowej SW-3 w Leontynie. Projekt inwestycji
przygotowuje Biuro Projektów i Realizacji
Inwestycji „Projektor” z Siedlec. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie
polegać będzie m.in. na rozbudowie istniejącego budynku SUW, wymianie istniejących sieci i instalacji technologicznych,
budowie żelbetowego zbiornika na wodę
uzdatnioną, wymianie instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej pracą stacji.
Zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna do zasilania obiektu w energię elektryczną. Do końca br. roku przewiduje się
wywiercenie studni SW-3 w Leontynie.

nawierzchni asfaltem 2162,00 m2 (470 m
x 4,6 m), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym – średnio 75 kg/m2
(gr. 3 cm) – (0,075 x 470 m x 4,6 = 162,15 t),
oznaczona na mapie ewidencyjnej w miejscowości Ludwinów jako dz. nr 202/2.
Wykonawcą prac było wyłonione
w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które wykonało prace związane z przebudową przedmiotowej
drogi za łączną kwotę 179 038,19 zł brutto.
Nowo wybudowany odcinek drogi pozwolił na dogodne połączenie dróg: na „Olechowie” oraz drogi mineralno-bitumicznej
łączącej się z drogą powiatową nr 2224W.
Nr 1 (20) 2020
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INFORMACJE
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK

Oprac. Ewelina Bankiewicz, Albina Wolszczak

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.

0,93 zł

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

4,80 zł

c) • Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych.

0,45 zł

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

0,50 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 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 odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3,15 zł
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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 kwalifikowanym materiałem siewnym.

11,18 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.

4,87 zł

e) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków w tym:
– budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych

8,05 zł

– budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną

7,00 zł

– od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

8,05 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 DZIENNEJ OPŁATY TARGOWEJ

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy w wysokości:
a) na powierzchni do 2 m2 – 45,00 zł dziennie,
b) na powierzchni powyżej 2 m2 do 5 m2 – 65,00 zł dziennie,
c) na powierzchni powyżej 5 m2 – 115,00 zł dziennie.

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.

STAWKA PODATKU ROLNEGO
125,00 zł – od 1 ha przeliczeniowego.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

250,00 zł – od 1 ha fizycznego.
42,7328 zł – od 1 ha fizycznego.

Opłata za 1 m wody czerpanej z komunalnych urządzeń Wodociągowych
Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym wynosi 2,20 zł netto + podatek VAT.

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

Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 3,60 zł netto + podatek VAT.
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Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku 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

3

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

Dopuszczalna masa
całkowita

INFORMACJE
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

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 12 t – 1 650,00 zł.		
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 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 pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku 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

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 t do poniżej 12 t – 650,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
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 pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku 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

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.

RADA GMINY INFORMUJE
POSIEDZENIE RADY GMINY
JAKUBÓW Z 28.10.2019 R.
1. Informacja z wykonania budżetu
gminy Jakubów za I półrocze 2019 roku.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 20192029,
b) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c) wyboru ławnika na kadencję 20202023,
d) przedłużenia umowy najmu lokalu
użytkowego w trybie bezprzetargowym,
e) wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny na cel publiczny
na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Jakubowie nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy
Jakubów,
f) rozpatrzenia skargi na działalność sołectwa Turek,
g) zarządzenia uzupełniających wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Turek.
3. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
4. Informacja o stanie oświaty w gminie
Jakubów za rok szkolny 2018/2019.

POSIEDZENIE RADY GMINY
JAKUBÓW Z 22.11.2019 R.
1. Omówienie przez dyrektora funkcjonowania SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.
2. Wręczenie podziękowań wyróżnionym w konkursach.
3. Wręczenie nagród sportowych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia gminy Jakubów do
Związku Gmin Wiejskich RP,
b) uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Jakubów na
2020 rok,
c) przyjęcia „Rocznego programu
współpracy gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020”,
d) zmiany uchwały Nr XII/65/2019
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w sprawie zmian w budżecie gminy na
2019 rok,
e) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
f) obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień
w tym podatku na 2020 rok,
g) wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa,
h) określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2020 rok,
i) przyjęcia Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie gminy
Jakubów,
j) metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Jakubów,
k) ustalenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
m) szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości,
o) uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców sołectwa Moczydła, dotyczącego wykonania projektu kanalizacji.

NASZA GMINA JAKUBÓW
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NAGRODZONE SERY TRANSPORT
Oprac. Marta Krusiewicz

K

onkurs skierowany był do mieszkańców Mazowsza – producentów serów
podpuszczkowych i zrealizowany został
w trzech kategoriach serów uzyskiwanych
przy pomocy podpuszczki: sery świeże,
sery dojrzewające i sery pleśniowe.
W kategorii sery świeże II miejsce zajął Krzysztof Michalczuk z Rządzy (osada
Witkowizna) za Kozią Ricottę. W tej samej
kategorii III miejsce zajęła Hanna Rudnicka z Moczydeł za Ser Moczydłowski z koziego mleka. Laureaci otrzymali z rąk Adama Struzika – marszałka Województwa
Mazowieckiego oraz Radosława Rybickiego – dyrektora Departamentu Rolnictwa

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

POMOC DLA OSP
Oprac. Agnieszka Gogol

7

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Jakubów otrzymało środki finansowe w ramach „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych” w 2019 roku realizowanego
przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna z Jakubowa otrzymała w drugim
naborze kwotę 2 100 zł w wyżej wymienionym programie. Łączna pula przyznanych
środków to 37 100 zł.
Uroczyste wręczenie druhom promesy
na te środki odbyło się 9 października 2019
roku w starostwie w Węgrowie. Przekazali ją: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc,
wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dą-
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browski, zastępca mazowieckiego komendanta PSP bryg. Artur Gonera oraz starosta
węgrowski Ewa Besztak.

ZE WSPARCIEM

Oprac. Jacek Biaduń

G

mina Jakubów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w zakresie transportu publicznego, przyznane
na podstawie ustawy o funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r.
Podpisanie umowy o dopłatę z wicewojewodą mazowieckim Arturem Standowiczem
nastąpiło 28 października br. w siedzibie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w gminie Jakubów w okresie od 2 września
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w ramach zawartej umowy prowadzi firma BAGS Sadoch&Gąsior spółka jawna z Dobrego. Dowóz odbywa się w dniach nauki szkolnej
i polega na przewozie pasażerów na trasie:
Kamionka – Strzebula – Nart – Turek –
Wiśniew – Rządza – Szczytnik – Jakubów
oraz powrót.
Długość trasy ośmiu kursów po terenie
gminy Jakubów w ciągu dnia wynosi ok.
128 km w następujących godzinach:
1. Godziny odjazdu z Kamionki do
Mińska Mazowieckiego: 04:45, 06:55, 10:30,
16:20, 17:50.
2. Godziny odjazdu z Mińska Mazowieckiego do Kamionki: 14:00, 17:05, 18:30.
Obecnie ogłoszono zapytanie ofertowe na usługi przewozowe prowadzone
w roku 2020 (okres od 2 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r.). W tej sprawie zostanie
również złożony w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie ww. kursu. Termin składania wniosku
upływa 29 listopada 2019 r.

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

3 PAŹDZIERNIKA W SIEDZIBIE PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA
MAZOWSZE W OTRĘBUSACH, PODCZAS II MAZOWIECKIEGO KONGRESU AKTYWIZACJI
SOŁECTW ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
W IV EDYCJI MAZOWIECKIEGO KONKURSU SERÓW ZAGRODOWYCH.

UROCZYSTOŚCI

ROZŚPIEWANE GOSPODYNIE
23 WRZEŚNIA W REMIZIE OSP W LUDWINOWIE ODBYŁ SIĘ PRZEGLĄD PIOSENKI LUDOWEJ. KONKURS ZORGANIZOWANO W RAMACH PROJEKTU „JAKUBÓW Z KULTURĄ
LUDOWĄ NA TAK!”, REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY
JAKUBÓW Z DOFINANSOWANIEM Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH
PROGRAMU ETNOPOLSKA 2019. PRZEPROWADZONO GO PRZY WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIU GMINY JAKUBÓW NA CZELE Z WÓJT HANNĄ WOCIAL, OSP W LUDWINOWIE NA CZELE Z PREZESEM ROBERTEM KARCZEWSKIM ORAZ KOŁA GOSPODYŃ
WIEJSKICH W LUDWINOWIE NA CZELE Z PRZEWODNICZĄCĄ WANDĄ DĄBROŚ.
Oprac. Marta Krusiewicz

P

rzegląd był finałem warsztatów wokalnych, służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, które
odbyły się w ramach projektu „Jakubów
z kulturą ludową na tak!” w okresie 19
sierpnia – 8 września 2019 roku. W warsztatach wzięło udział 100 uczestników –
członków kół gospodyń (KGW w: Aleksandrowie, Ludwinowie, Mistowie, Łaziskach,
Wiśniewie, Narcie, Kamionce, Jędrzejowie
Nowym, Moczydłach, Strzebuli) i chóru
gminnego Serenada, w podziale na grupy.

Każda z grup uczestniczyła w 6 godzinach
zajęć. Trenerem warsztatów był Mariusz
Szeląg. Na warsztatach każda z grup, poza
częścią teoretyczną, nauczyła się wykonania jednego utworu ludowego, uprzednio
wylosowanego przez liderów poszczególnych zespołów.
W jury zasiedli członkowie kapeli ludowej Mazowszaki: Zygmunt Parzyszek,
Tadeusz Wiącek, Mirosław Niedźwiedzki.
Po omówieniu zasad przebiegu przeglądu
i wylosowaniu kolejności wystąpień, zespoły przystąpiły do prezentacji piosenek. Jury
przy ocenie wzięło pod uwagę: interpretację utworu, staranność wykonania i ogólny
wyraz artystyczny. Każdy z jurorów miał
do dyspozycji po 5 pkt za każde kryterium.
Po burzliwych naradach wyłoniono
laureatów. Na pierwszym miejscu znalazło
się KGW w Aleksandrowie z piosenką „Cyganeczka Zosia”. Na drugim uplasowało się
KGW w Wiśniewie oraz KGW w Narcie

z piosenką „Szła dzieweczka”, a na trzecim
– KGW w Kamionce z piosenką „Na morzu
burza hula”.
Pozostałe koła gospodyń oraz chór
gminny Serenada zajęły równorzędne
IV miejsce.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym zespołom wręczono dyplomy
oraz pamiątkowe nagrody pocieszenia. Ponadto każdy uczestnik otrzymał certyfikat
udziału w warsztatach wokalnych. Wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na wyjazd do
siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach
na widowisko „Pielgrzym”, które odbyło się
27 października 2019.
Na zakończenie uczestnicy oraz goście
zostali zaproszeni na występ kapeli ludowej
Mazowszaki oraz na wspólny poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy zespołom za udział i propagowanie kultury ludowej.

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

DOFINANSOWANIE NA ODPADY ROLNICZE

W

ójt gminy Jakubów informuje, że
w związku z możliwością uzyskania
przez gminę 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” została przeprowadzona
inwentaryzacja folii na terenie gminy Jaku-

bów na podstawie złożonych oświadczeń
przez rolników. Program dotyczy usuwania folii rolniczych, siatki i sznurków do
owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big-Bag.
Ponadto informujemy, że zgodnie
z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 6
września 2019 r. ww. odpady nie stanowią

odpadów komunalnych, w związku z czym
rolnicy pozbywają się tych odpadów we
własnym zakresie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilość zadeklarowanych odpadów, różnicę regulują
rolnicy, rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadu.
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W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ
Oprac. Daria Lisiecka

N

prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przy
pomniku bohaterów poległych w walkach
o niepodległość ojczyzny w latach 19181920 oraz tablicy odsłoniętej w ubiegłym
roku z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Podczas przemarszu
odsłonięto również tablicę upamiętniającą
80-lecie wybuchu II wojny światowej.
W samo południe wspólnie odśpiewano hymn w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Dalszą część
obchodów wypełnił występ artystyczny
w wykonaniu uczniów jakubowskiej szkoły, orkiestry gminnej oraz chóru Serenada.
Uroczystości towarzyszyła wystawa „Wojna
na pierwszej stronie – wrzesień 1939” zorganizowana we współpracy Stowarzyszenia
Wolnego Słowa i Muzeum Ziemi Mińskiej.
Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości niewątpliwie były okazją do zadumy nad historią naszej ojczyzny i radości
z bycia Polakami.

Fot. Dawid Ewiak

arodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada
dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku. W tym roku mija sto
jeden lat, od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość.
W Jakubowie uroczyste obchody tego
szczególnego dnia rozpoczęły się nabożeństwem w kościele pw. św. Anny. Następnie
odbył się przemarsz niepodległościowy
ulicami Jakubowa oraz część artystyczna
w hali sportowej szkoły podstawowej w Jakubowie. Uroczystość zorganizowali wójt
gminy Jakubów, szkoła podstawowa w Jakubowie oraz biblioteka gminna. Uczestniczyli w niej licznie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy gminy.
Złożono kwiaty pod głazem z tablicą upamiętniającą postać Teofila Zawadzkiego –
dawnego kierownika szkoły, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., tablicą pamięci
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KU CZCI POLEGŁYCH

10 LISTOPADA W LUDWINOWIE ODBYŁY SIĘ, ZORGANIZOWANE PO RAZ PIERWSZY
W HISTORII SOŁECTWA, UROCZYSTE LOKALNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, ZORGANIZOWANE PRZEZ SOŁTYSA, RADNĄ SOŁECTWA, RADĘ SOŁECKĄ, OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W LUDWINOWIE, KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW
ORAZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W LUDWINOWIE.
Oprac. Marta Krusiewicz

W

niedzielne popołudnie mieszkańcy i zaproszeni goście zebrali się na
skwerze przed remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ludwinowie, przy pomniku
poświęconemu pamięci poległych za ojczyznę odsłoniętym w 20. rocznicę odzyskania niepodległości tj. w 1938 roku.
Obchody rozpoczęły się uroczystym
odśpiewaniem hymnu narodowego, przy
akompaniamencie akordeonowym Zofii
Kowalskiej. Następnie sołtyska podkreśliła
doniosłą rolę Narodowego Święta Niepodległości dla Polaków i przekazała głos wójt
Hannie Wocial.
Hanna Wocial podziękowała za zorga-

nizowanie lokalnej uroczystości oraz podkreśliła, że na terenie gminy istnieją tylko
dwa pomniki – miejsca pamięci narodowej – w Jakubowie i właśnie w Ludwinowie. Doceniła organizację obchodów, jako
święta patriotycznego po raz pierwszy zorganizowanego przez sołectwo. Następnie
podkreśliła znaczenie wielkiego poświęcenia minionych pokoleń, abyśmy mogli teraz wspólnie świętować i złożyła wszystkim
okolicznościowe życzenia.
Podczas uroczystości głos zabrali także: Celina Lichniak z własnym wierszem
„A oni ginęli…”; Krystyna Kupiec z wierszem Leona Pasternaka „Do Polski”; Jan

MUZYCZNA PODRÓŻ

Oprac. Ewa Klepacka

Fot.: Dawid Ewiak, z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

U

roczystości związane z obchodami
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Jakubów rozpoczęły się 9 listopada 2019 roku w hali
sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Jakubowie. Uczcił je koncert
„Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej”.
Wydarzenie zorganizowała Gmina Jaku-

bów oraz Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie z dyrektor Iwoną Wujastyk
na czele, a honorowym patronatem objął je
marszałek Adam Struzik.
W sobotni wieczór hala wypełnia się
po brzegi mieszkańcami gminy Jakubów
oraz gośćmi z sąsiednich gmin. Koncert
rozpoczął się powitaniem przez wójt Hannę Wocial oraz dyrektorkę Marię Pruszyń-

Kupiec, który zapoznał zebranych z postacią Walentego Domańskiego i zaprezentował jego utwory z opracowanego
zbiorku. Powtórnie głos zabrała Krystyna
Kupiec i wygłosiła „Odę do sołtysa”, którą
sama skomponowała, a która stanowi wyraz wdzięczności dla pracy, jaką wykonuje
obecny sołtys. Następnie dokonano symbolicznego złożenia kwiatów pod pomnikiem.
Kolejnym punktem uroczystości był
występ zespołu Ludwinianki, pod przewodnictwem Wandy Dąbroś oraz z akompaniamentem Zofii Kowalskiej.
Na zakończenie części oficjalnej radna
Wanda Dąbroś podziękowała wszystkim za
przybycie oraz udział w uroczystości i zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek do
remizy w Ludwinowie. Nie zabrakło wspólnych patriotycznych śpiewów i życzeń.
ską. Podczas uroczystego koncertu artyści zabrali gości w podróż po wolnej, silnej
i niepodległej Polsce, poprzez najbardziej
charakterystyczne utwory polskiej literatury muzycznej ostatnich 100 lat. Ze sceny
zabrzmiały piosenki legionowe i lwowskie
szlagiery, a także przeboje międzywojnia. Można było również usłyszeć utwory
z okresu powojennego, aż do lat 90. Te popularne, lubiane utwory pozwoliły wszystkim na miłe wspomnienia, dobrą zabawę, a także wspólne śpiewanie. Doskonałą
atmosferę i wspaniały przekaz zapewnili
artyści: Tomasz Gęsikowski – prowadzący wydarzenie oraz Laura Raab, Stanisław
Górka, Arkadiusz Głogowski, Artur Gotz –
wykonawcy utworów.
Publiczność była zachwycona występami artystów, dziękując im gromkimi
brawami i kwiatami, ciesząc się, że mogli
uczestniczyć w tej niezwykłej, patriotycznej
lekcji historii.
Nr 1 (20) 2020
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2018 rok”.

NAJAKTYWNIEJSZA LIDERKA
Oprac. Marta Krusiewicz

K

onkurs został zorganizowany w celu
rozbudzenia aktywności społecznej
w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych
formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Organizatorem konkursu jest Biuro Regionalne
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa mazowieckiego.
Konkurs adresowany był do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych,
lokalnych grup działania etc.). Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie
był fakt zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane było, by zgłaszana
działalność z lat 2017-2018 była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Formularze zgłoszeniowe
wraz z dodatkowymi dokumentami należało wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do 30 sierpnia 2019 roku.
W finale konkursu wzięło udział 17
z 18 zgłoszonych liderek w swoich lokalnych społecznościach, aktywistek, działaczek społecznych, sołtysek i szefowych kół
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gospodyń wiejskich. Na ocenę konkursową
składały się: test wiedzy o Mazowszu i Unii
Europejskiej, rozmowa oceniająca i analiza nadesłanych materiałów konkursowych.
Komisja dokonała takowej oceny, przeprowadziła test i rozmowy ze wszystkimi
17 kandydatkami. Wśród laureatek znalazła się Marta Krusiewicz z gminy Jakubów,
która zajęła III miejsce, zdobywając 4000
zł, w tym 500 zł nagrody indywidualnej.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie symbolicznych czeków nastąpiło 3 października 2019 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
Mazowsze w Otrębusach, podczas II Mazowieckiego Kongresu Aktywizacji Sołectw. Laureatka nagrodę otrzymała z rąk
marszałka Adama Struzika oraz Radosława Rybickiego – dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.
Marta Krusiewicz – mieszkanka Ludwinowa – działa społecznie w wielu organizacjach. Jest sołtyską wsi, założycielką
i członkinią lokalnego KGW, druhną miejscowej OSP, członkinią Zespołu Ludowego
Ludwinianki, przewodniczącą komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Jakubów, a także wolontariuszką Stowa-

rzyszenia Na Rzecz Dzieci i Społeczności
Wiejskiej „JĘDREK” z Jędrzejowa Nowego. Liderka wykazała się m.in. aktywnym
uczestnictwem w wielu projektach inwestycyjnych i społecznych, tj. warsztatach
kulinarnych czy wokalnych, budowie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej; brała
udział w turnieju sołectw, w spotkaniach
wigilijnych, świętach ludowych, kulturalnych, strażackich i patriotycznych; organizowała akcję sprzątania świata czy przegląd
piosenki ludowej. Ponadto skutecznie pozyskała mnóstwo dotacji i dofinansowań zewnętrznych dla zadań realizowanych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych działań
i zamierzeń.

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

19 WRZEŚNIA W SIEDZIBIE DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE ODBYŁ SIĘ FINAŁ KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZA LIDERKA WIEJSKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM”.

NOWE ZASADY

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRUDNIU 2019 R.
6 WRZEŚNIA 2019 ROKU WESZŁA W ŻYCIE ZNOWELIZOWANA USTAWA
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów,

24 października 2019 r. przeprowadzono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok
2020 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów. Do przetargu stanęło 4 wykonawców, tj. EkoTeam Sp. z o.o. z Wierzbna – cena oferty brutto
1 195 560,00 zł, MPK PURE HOME Sp. z o.o. z Ostrołęki – cena oferty brutto 1 130 494,97 zł, EKO-SAM BIS
Sp. z o.o. z Jakubowa – cena oferty brutto 1 186 704,00 zł
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z Węgrowa – cena oferty brutto 876 744,00 zł. Wybrano
ofertę PGK, która świadczyć będzie usługi od 1 stycznia
do 31 grudnia 2020 r.
Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej ma obowiązek oddawać odpady komunalne w ramach Zorganizowanego Systemu Odbioru Odpadów. W zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
mieszkańcy wnosić będą opłatę w wysokości ustalonej
w uchwale Rady Gminy Jakubów z 22 listopada 2019
roku. Przyjęto, że wysokość opłaty od 1 stycznia 2020
roku będzie zależała od liczby mieszkańców (tj. liczby
osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość)
oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość w wysokości: 16,40 zł miesięcznie, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-

pełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, w wysokości 50,00 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, naliczona na podstawie decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu tego faktu przez firmę zbierającą odpady.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym wówczas przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł
od stawki obowiązującej. Prowadzenie kompostownika
należy zgłosić do urzędu w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie odpadów jest zwolniony z posiadania pojemnika lub worka na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim
odpadów, nie posiada tego kompostownika lub nie kompostuje w nim odpadów lub uniemożliwia wójtowi dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji
zgodności danych podanych w deklaracji ze stanem faktycznym traci prawo do zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa
do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca,
w którym wystąpiły powyższe okoliczności. Ponowne
skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej

niż po upływie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zwolnienia. Kompostownik na terenie nieruchomości powinien być usytuowany w odległości co najmniej 2 m od
granicy działki oraz 5 m od okien i drzwi zewnętrznych
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w zacienionym i osłoniętym od działania wiatru miejscu. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb.
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy dokonać z góry, do 20. dnia każdego miesiąca, bez wezwania. Dostępne są 3 metody płatności:
• przelewem na nr konta UG Jakubów:
71 9226 0005 0050 0294 2000 0800,
• gotówką w banku,
• kartą płatniczą w kasie urzędu gminy.
W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości tej opłaty
i nie będzie miał obowiązku ponownego składania
deklaracji, z wyjątkiem osób, które kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.
TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:
Pierwsza deklaracja w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaistnienia
zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej
nieruchomości (tj. zmiana właściciela, zmiana liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość np. z powodu
urodzenia, śmierci).
Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany odebrać od właściciela nieruchomości każdą
zebraną ilość odpadów. Częstotliwość odbioru oraz
sposób segregacji określono w harmonogramach zbiórki

odpadów (kalendarz). W grudniu 2019 r. pierwszy

kalendarz dostarczy sołtys wsi, następnie kalendarze będą dostępne w urzędzie gminy i na
stronie internetowej gminy.

Selektywnie zebrane odpady właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawić przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku zabudowy kolonijnej oraz
gdy niemożliwy jest dojazd do nieruchomości (śnieg,
grząska droga, droga prywatna, zbyt wąska droga itp.),
właściciel zobowiązany jest dostarczyć odpady do drogi
głównej publicznej przebiegającej przez miejscowość.

Odpady należy wystawiać w dniu zbiórki
do godz. 7.00. Powinny być one umieszczone w workach oznaczonych napisem U.G.J.
W przypadku braku worków do segregacji odpadów,
nowe można uzyskać u sołtysów poszczególnych sołectw
lub w urzędzie gminy Jakubów pok. nr 6.
ODBIERANE
ODPADÓW:

BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE

FRAKCJE

• WOREK NIEBIESKI – OZNACZONY
NAPISEM „PAPIER”, w skład którego wchodzą
odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

• WOREK ZIELONY – OZNACZONY NAPISEM „SZKŁO”, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

• WOREK ŻÓŁTY – OZNACZONY NAPISEM „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
w skład którego wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
w tym styropian ze sprzętu RTV, AGD;

• WOREK BRĄZOWY – OZNACZONY
NAPISEM „BIO”, w skład którego wchodzą odpady
ulegające biodegradacji (bioodpady), odpady zielone;

• WOREK CZARNY – OZNACZONY
NAPISEM „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”, w skład którego wchodzą odpady
komunalne-bytowe, których nie można poddać dalszej segregacji;

• WOREK BEZBARWNY LUB SZARY – OZNACZONY NAPISEM „POPIÓŁ”,
w skład którego wchodzi popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony maksymalnie 10 opon z gospodarstwa
z wyłączeniem opon przemysłowych tj. rolniczych
i ciężarowych.
ODPADY KOMUNALNE OBIERANE BĘDĄ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ:
• raz w miesiącu w okresie od listopada do marca – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów;
• dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych;
• raz w miesiącu – tworzywa sztuczne, szkło, papier,
metale i odpady wielomateriałowe, odpady tekstyliów
i odzieży;
• raz w miesiącu w okresie od października do
kwietnia – popiół;
• raz w roku – meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie gminy Jaku-

bów (plac gospodarczy) ul. Szkolna 4, można dostarczać
wszystkie frakcje ww. odpadów komunalnych z wyjątkiem bioodpadów, odpadów zielonych i popiołu, a także
przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie, chemikalia, zużyte akumulatory oraz odpady niebezpieczne, odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych stanowiące odpady
komunalne w ilości do 2 m3 rocznie. PSZOK świadczyć
będzie usługi od poniedziałku do piątku w godz. 9.0015.00. Do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.
Odpady przyjmowane będą po okazaniu dokumentu
potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.
Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych należy przekazywać do pojemników zlokalizowanych w urzędzie gminy i Ośrodku
Zdrowia w Jakubowie, natomiast zużyte baterie do pojemników zlokalizowanych w urzędzie gminy i szkołach.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości należy zgłaszać od urzędu
gminy Jakubów:
• pisemnie na adres Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
• telefonicznie na nr tel. 25 757 91 90
• w formie elektronicznej na adres: sekretariat@jakubow.pl, ewidencja@jakubow.pl lub a.wolszczak@jakubow.pl
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne
(właściciele działek letniskowych, właściciele lokali
użytkowych, w których prowadzona jest działalność

gospodarcza, właściciele lokali użyteczności publicznej) nie są objęci Zorganizowanym Systemem Odbioru
Odpadów przez gminę. Podmioty te są zobowiązane do
zawarcia umowy z dowolnie wybranym przedsiębiorcą
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez wójta gminy Jakubów i pozbywania
się tych odpadów na swój koszt w ramach zawartej umowy. Właściciele ci mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur za odebrane odpady i okazania ich na żądanie służb i osób upoważnionych przez wójta gminy.
Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie
bip.jakubow.pl w zakładce czystość i porządek – rejestr
działalności regulowanej.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dostępna jest w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu bip.jakubow.pl
w zakładce czystość i porządek. Informacje są także dostępne w treści Uchwał Rady Gminy Jakubów podjętych
na sesji 22 listopada 2019 r na stronie internetowej urzędu bip.jakubow.pl w zakładce menu podmiotowe – Rada
Gminy Jakubów – Uchwały Rady Gminy.
Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do

pracownika Albiny Wolszczak insp.ds. porządku i czystości, gospodarki odpadami i zamówień publicznych tel.
25 757 91 90, e-mail: ewidencja@jakubow.pl, a.wolszczak@jakubow.pl.

Urząd Gminy Jakubów informuje, iż obecnie zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych na terenie
gminy Jakubów posiada:
1. Firma „ALANDA” – nieczystości płynne
Dobosz Krzysztof, Karolina, ul. Główna 108,
05-300 Mińsk Maz., tel. 25 758 11 55
2. Firma „OLMAT”, Marcin Laszkowski, Mistów 13B,
05-306 Jakubów, tel. 502 34 44 33, 25 757 90 24
3. SPM TRANS Przemysław Piechoski, Karolina,
ul. Główna 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 511 016 502
4. AB SERWIS Artur Bartnicki, Łaziska 42, 05-306 Jakubów, tel. 506 080 545
5. WC SERWIS Sp. z o.o.; Sp.K., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel. 602 178 102

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

UROCZYSTOŚCI

CZEK ZA AKTYWNOŚĆ

MISTRZOWIE AGRO

3 PAŹDZIERNIKA W SIEDZIBIE PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA
MAZOWSZE W OTRĘBUSACH, PODCZAS II MAZOWIECKIEGO KONGRESU AKTYWIZACJI
SOŁECTW ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
W KONKURSIE „NAJLEPSZA INICJATYWA ZREALIZOWANA W RAMACH MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019”.
Oprac. Marta Krusiewicz

M

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

azowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która rozpoczęła się w 2018
roku. W tegorocznej edycji projekt objął
265 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W związku z tym, że teraz każda gmina
mogła złożyć 5 wniosków, pomocą objęto
1192 sołectwa. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła
prawie 11,5 miliona zł, a łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w ramach
MIAS wyniosła ponad 28 mln zł.
W tym roku zgłoszenia w konkursie
na najlepsze inicjatywy MIAS mogły być
nadsyłane w następujących kategoriach:
Bezpieczne i przyjazne sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Odnowione Mazowsze, MIAS
folklorystycznie, Doposażone sołectwo,
MIAS Innowacyjnie. Dodatkowo spośród
wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja
konkursowa przyznała nagrodę specjalną
– tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt
zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców. Łączna pula nagród
w tym roku wyniosła aż 55 000 zł.
W kategorii MIAS rekreacyjnie (projekty dot. budowy i wyposażenia placów

zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan
i wiat ogrodowych) wyróżnienie i nagrodę
w wysokości 1000 zł zdobyło sołectwo Mistów za budowę wiaty rekreacyjnej. Symboliczny czek, z przeznaczeniem na potrzeby
sołectwa, z rąk marszałka Adama Struzika oraz Radosława Rybickiego – dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odebrały:
wójt Hanna Wocial oraz Lidia Domańska
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Mistowie.
W ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, gm. Jakubów” wybudowano wiatę rekreacyjną, jako ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę
rekreacyjną. Uporządkowano i oczyszczono teren, zakupiono materiały i usługi niezbędne do wykonania wiaty drewnianej
o wymiarach 14x7 m z dachem blaszanym,
zakupiono i ułożono posadzkę (o pow. ok.
140 m2) z kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Cała społeczność włączyła się
w prace związane z budową wiaty. W szczególności druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice dzieci uczęszczających

Oprac. Agnieszka Gogol

W

piątek 15 listopada 2019 roku
w Narodowym Instytucie Kultury
i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła
się uroczysta gala plebiscytu Mistrzowie
Agro 2019 etapu powiatowego i wojewódzkiego.
Powiat miński reprezentowała miejscowość Aleksandrów z gminy Jakubów i to
oni zwyciężyli w powiecie w trzech kategoriach: Gospodyni Roku 2019 – Sylwia Kuśmierczyk z Aleksandrowa, Sołtys Roku
2019 – Michał Sap – sołtys sołectwa Aleksandrów, Koło Gospodyń Wiejskich 2019
– KGW Aleksandrów.
Laureaci słowa podziękowania kierują do osób, które ich zgłosiły do plebiscytu
Mistrzowie Agro 2019. Sama nominacja do
tego konkursu była dla nich ogromnym zaskoczeniem, wyróżnieniem i niesamowitą
niespodzianką. Ponadto dziękują również
wszystkim, którzy wsparli ich swoimi głosami poprzez wysłanie smsa.
do szkoły m.in. uporządkowali i oczyścili
teren pod wiatę, udostępnili sprzęt do obróbki drewna, oczyścili, pocięli i przygotowali gotowe elementy wiaty, malowali wiatę
w celu ochrony i konserwacji itp.
Całkowita wartość projektu wyniosła
23 987,97 zł, z czego z wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu
sołectwo otrzymało dotację w wysokości
10 000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych inicjatyw.
Nr 1 (20) 2020
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ZŁOTKA I DIAMENTY 24

DZIEŃ PAPIESKI

Oprac. Elżbieta Domańska

Oprac. Agnieszka Gogol

M

ałżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. To dowód, że można wspólnie
pokonać wszelkie trudności i iść razem
przez życie z radością w sercu. Tegoroczni
jubilaci doczekali się drugiego wesela, zamiast obrączek były medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Niecodzienna uroczystość miała miejsce w czwartek 14 listopada 2019 r. o godz.
14.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mistowie. Pary małżeńskie obchodziły
Złote Gody – okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego oraz Diamentowe Gody – sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego.
Na początku uroczystości wójt Hanna
Wocial przywitała zebranych oraz zwróciła się do par małżeńskich z gratulacjami.
W swoim wystąpieniu podkreślała, że piękny jubileusz jest najlepszym świadectwem

dochowania przysięgi małżeńskiej oraz dowodem na szczególne uczucie, a także wzajemny szacunek.
Słowa uznania pod adresem jubilatów
i podziękowania za piękny przykład dla
młodszych pokoleń przekazali oraz aktu
uhonorowania dokonali wójt Hanna Wocial wraz z Krzysztofem Domańskim –
przewodniczącym Rady Gminy Jakubów.
Ponadto każda z par otrzymała bukiet
kwiatów, dyplom oraz wspaniałe życzenia.
Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas na
występ artystyczny wykonany przez Mistowianki pt. „Swaty”. Nie zabrakło również weselnego tortu oraz toastu za zdrowie
i pomyślność zacnych gości, wzniesionego
lampką szampana.

Złote Gody: Zuzanna i Stanisław Gutowie z Mistowa, Marta i Eugeniusz Kuśmierczykowie
z Mistowa, Krystyna Teresa i Mirosław Sadochowie z Mistowa, Halina i Tadeusz Tkaczowie
z Jędrzejowa Nowego oraz Zofia i Zbigniew Noiszewscy z Wiciejowa – przyjaciele
gminy Jakubów,
Diamentowe Gody: Daniela i Stanisław Cabajowie z Jędrzejowa Nowego,
Emilia i Jan Łobodowie z Tymoteuszewa, Jadwiga i Eugeniusz Popiółowie z Jędrzejowa
Starego, Halina i Janusz Quandt z Tymoteuszewa.

12

NASZA GMINA JAKUBÓW

Nr 1 (20) 2020

października w SP nr 3 im. Jana
Pawła II w Mińsku odbyła się uroczysta gala podsumowująca Powiatowy
Dzień Papieski 2019. Z tej okazji zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży,
w tym Powiatowy Konkurs na Lapbooka
„Papieskie Pielgrzymowanie” dla uczniów
klas I-VIII. Szkołę w Jakubowa reprezentowały trzy uczennice pod opieką Elżbiety Domańskiej: Zuzanna Mazur z kl. III
a, Paulina Kujawska i Natalia Rastawicka
z kl. V a. Najlepsze prace zostały nagrodzone wyróżnieniem. Wśród nich znalazły
się także prace naszych uczennic: Zuzanny
Mazur w kategorii klas I-IV i Pauliny Kujawskiej w kategorii klas V-VIII.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy oraz
wszyscy opiekunowie także nie wyszli z pustymi rękami – każdy otrzymał dyplom
i drobny upominek. Podczas gali można
było również obejrzeć występy zespołów
teatralnych, które zwyciężyły w Przeglądzie Teatralnym „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Spotkanie zakończyło
się poczęstunkiem, na którym tradycyjnie
nie zabrakło papieskich kremówek. Organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału
w kolejnym Powiatowym Dniu Papieskim
w 2020 r.

Fot.: Przemysław Piątkowski i z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

50 I 60 LAT WSPÓLNEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO TO JUBILEUSZ SZCZEGÓLNY. TO
NIEZWYKLE MIŁA I WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ, W KTÓREJ DOSTOJNYM JUBILATOM
TOWARZYSZĄ NAJBLIŻSI CZŁONKOWIE RODZINY.

UROCZYSTOŚCI

ŚWIĘTO SENIORÓW

27 PAŹDZIERNIKA, W SŁONECZNE NIEDZIELNIE POPOŁUDNIE, ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY
GMINNY DZIEŃ SENIORA. TRADYCJĄ JUŻ JEST, ŻE CO ROKU JEDEN DZIEŃ W PAŹDZIERNIKU JEST ŚWIĘTEM SENIORÓW Z TERENU GMINY JAKUBÓW, JAK RÓWNIEŻ ZAPRZYJAŹNIONYCH SENIORÓW Z GMIN SĄSIEDNICH.
Oprac. Aleksandra Woźniak

W

Fot. Dawid Ewiak

tym roku święto było obchodzone
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.
O godzinie 12.00 sala spotkania zapełniła się zaproszonymi gośćmi, których uroczyście powitała wójt Hanna Wocial. Swoją obecnością zaszczycili wszystkich m.in.:
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, delegacja
Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim
wraz z przewodniczącą Wandą Rońdą oraz
byłym wieloletnim przewodniczącym Stefanem Karwowskim; Krzysztof Domański
– przewodniczący Rady Gminy Jakubów;
Bogusław Dziedzic – zastępca wójta gminy Jakubów; przewodniczące kół seniorów
z terenu gminy Jakubów: Wanda Dąbroś
z Ludwinowa, Alina Parol z Mistowa, Lucyna Kunka z Jakubowa, Wojciech Nowak
z Wiśniewa oraz Barbara Wojdyga z Jędrzejowa Nowego i Starego wraz z delegacjami
oraz zaprzyjaźnione przewodniczące z sąsiednich gmin: Teresa Michalik ze Stanisławowa, Barbara Szuba z Mrozów oraz Czesława Kaim z Pustelnika.

Nie zabrakło podziękowań, wręczenia
kwiatów i słodkości, przemówień i przepięknych życzeń, w których przodowała
wójt Hanna Wocial. Tradycją stało się również wręczanie odznaczeń i podziękowań.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w uznaniu wybitnych zasług dla
związku przyznał Złotą Odznakę Honorową dla Ryszarda Parola, Renaty Podsiadły,
Teresy Biegalskiej i Zofii Fortuny.
Wójt Hanna Wocial wręczyła Stefanowi Karwowskiemu pamiątkową statuetkę
i życzenia w podziękowaniu za wieloletnia pracę w Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, jednocześnie podkreślając nieocenioną dobroć i pomoc, na jaką seniorzy
mogli liczyć o każdej porze.
Janina Ewa Orzełowska złożyła życzenia wszystkim seniorom i podziękowania
za zaproszenie na tę piękną uroczystość,
a na ręce Aliny Parol i wójt gminy Jakubów
wręczyła upominki.
Wójt podziękowała również Lidii Domańskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mistowie, za pomoc
w organizacji Jakubowskiego Gminnego

Dnia Seniora, za udostępnienie przepięknego obiektu, jakim jest hala sportowa, aby
nasi seniorzy mogli się spotkać i celebrować
swoje święto.
W związku z tym, że Dzień Seniora jest
świętem radosnym, podczas uroczystości
towarzyszył gościom kabaret Exportowy
Wytwór Gminny, który rozbawił wszystkich do łez i zachęcił do wspólnej zabawy.
Następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.
Wiele pięknych, ciepłych słów popłynęło w stronę seniorów, wiele życzeń, a przede
wszystkim bardzo dużo zdrowia, bo gdy
będą zdrowi, to z energią, zapałem i chęcią
do działania, mogą jeszcze góry przenosić.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólne świętowanie. Do zobaczenia
za rok.
Nr 1 (20) 2020
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

PASOWANE PIERWSZAKI
T

egoroczna uroczystość ślubowania
i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie
odbyła się 18 października. Choć ta tradycja obecna jest od wielu, wielu lat, to pierwszoklasiści nie wiedzieli, skąd się wywodzi.
Z pomocą przyszła klasa II a (wych. Hanna
Stanisławek), która przedstawiła inscenizację „Jak to z pasowaniem było…”. Dzięki drugoklasistom wszyscy przenieśli się do
średniowiecza, czasów rycerzy i królów, aby
zdobyć wiedzę na temat pochodzenia zwyczaju pasowania. Podczas przedstawienia
odbył się turniej, a zwycięskiego woja król
pasował na rycerza. Ten zaś obiecał strzec
honoru swego pana, wyróżniać się męstwem i odwagą.
Po takiej porcji wiedzy, świadomi zna-

czenia tradycji pasowania, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i obiecali być „rycerskimi strażnikami” dobrego imienia klasy,
szkoły, Ojczyzny. Następnie dyrektor szkoły – Maria Pruszyńska dokonała aktu pasowania i wręczyła uczniom legitymacje. Dalej przyszedł czas na upominki i życzenia
od: sekretarza gminy – Justyny Miłaczewskiej, rodziców i przedstawicieli samorządu
uczniowskiego.
Szczęśliwe i obdarowane pierwszaki
były gotowe na świętowanie i wspólną zabawę. Uczniowie klasy I a (wych. Sylwia
Korzeniewska), tańcząc z parasolkami pokazały, że nawet podczas deszczu można świetnie się bawić. Uczniowie klasy I b
(wych. Anna Szklarek), tańcząc z szarfami
do piosenki „Rodzinny kraj” zachwalały

ŚLADAMI PATRONA
Oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

D

wudniowa wycieczka Koła Przyjaciół Biblioteki do Kielc „Śladami
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – patrona roku 2019” odbyła się 30 września
i 1 października. Pierwszą miejscowością
związaną z patronem był Suchedniów (tu
rodzina Grudzińskich posiadała majątek
składający się z domu, młyna i stawu). „Stary Młyn” to dziś hotel i restauracja, a o pisarzu przypomina tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców Suchedniowa,
która znajduje się przy bramie wjazdowej
do starego majątku Grudzińskich.
Bodzentyn to kolejny punkt wycieczki.
Tam na cmentarzu żydowskim pochowana
została matka pisarza. To urocze miasteczko przyciąga również ruinami zamku z XIV
w. i pięknymi kamieniczkami na rynku
głównym. Po krótkim spacerze w Świętokrzyskim Parku Narodowym do kapliczki
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i źródełka św. Franciszka uczestnicy dotarli do miejsca noclegowego. Kolejny dzień
poświęcili na Kielce i Oblęgorek. Wizyta
w Muzeum Zabawek i Zabawy uświadomiła wszystkim, jak zmieniały się zabawki na
przestrzeni wieków, a Manufaktura Słodyczy „Magia Karmelu” pozwoliła na „słodką
przerwę” w zwiedzaniu. Oblęgorek przywitał wycieczkowiczów piękną, słoneczną
pogodą. Multimedialne Muzeum Henryka
Sienkiewicza zachwyciło wszystkich. Wielu z uczestników wycieczki obiecało wrócić
w te miejsca ponownie.

piękno naszej ojczyzny. Na koniec stuprocentowi uczniowie wspólnie wykonali piosenkę „Witam was, oto ja”, śpiewając, że
„razem łatwiej będzie poznać cały świat”,
czego wszyscy im życzymy.

GŁOŚNE CZYTANIE

Oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

O

gólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września.
Data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Został on ogłoszony przez Polską Izbę
Książki. Dzień ten jest świetną okazją, by
uświadomić uczniom, tym starszym i tym
młodszym, jakie korzyści przynosi głośne
czytanie i dlaczego warto czytać.
Wśród zalet głośnego czytania należy wspomnieć choćby kilka: rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia
pamięć i koncentrację, a przede wszystkim
wprowadza w ciekawy świat literatury.
Z tej okazji w szkolnej bibliotece odbyły
się zajęcia animacyjno-czytelnicze, podczas
których uczniowie klas I-III i oddz. 6-latków poznały wiersze i opowiadania Janiny
Porazińskiej. Podczas spotkania dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, a na zakończenie mogły
wypożyczyć książkę, która ich zaciekawiła.

Fot. z archiwum Szkoły w Jakubowie

Oprac. Sylwia Korzeniewska

W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

ZE SZKOLNEGO KALENDARZA
Oprac. Ewa Borys

W

Fot. z archiwum Szkoły w Jędrzejowie Nowym

Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym,
jak co roku, nie brakuje okazji do spotkań
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
10 października wspólnie obchodzono
Dzień Nauczyciela. Uczniowie przygotowali uroczystą akademię. Mali artyści uczcili
to święto pięknym programem artystycznym. Nie zabrakło też podziękowań i symbolicznej czerwonej róży. Następnie dyrektor Edyta Karczewska-Brzost w obecności
uczniów złożyła swoim pracownikom najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, zdrowia,
satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania
w oczach wychowanków i ich rodziców.
15 października 2019 roku odbyło się
spotkanie przedszkolaków z policjantkami z Powiatowej Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim. Sierżant sztabowa Magdalena Tchórzewska oraz młodszy aspirant
Anna Thor wygłosiły pogadankę na temat
podstawowych zasad bezpieczeństwa na
drodze. Przypominały o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy
samochodem oraz o konieczności noszenia
na ubraniach i obuwiu elementów odblaskowych. Przedszkolaki miały też okazję
zobaczyć radiowóz policyjny oraz niezbędne w pracy policjanta wyposażenie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było bardzo pouczające.
17 października 2019 roku odbyło się

pasowanie na czytelnika uczniów klasy
drugiej. Licznie przybyli na nie zaproszeni rodzice i dziadkowie. Oprócz pięknych
wierszy i piosenek poświęconych książce i jej roli w życiu człowieka były też różne konkursy. Pamiątkowe zdjęcie i wpis
w kronice szkolnej, a potem skromny poczęstunek przygotowany przez mamy drugoklasistów zakończyły uroczystość. Mamy
nadzieję, że przyczyni się ona do promocji
czytelnictwa i zachęci wszystkich (dorosłych i dzieci, nie tylko tych z II klasy) do
częstego sięgania po książkę.
Uroczyście obchodzono również
Święto Niepodległości. Uczniowie starszych klas przypomnieli młodszym dzieciom burzliwą przeszłość naszej ojczyzny.
Krótko przedstawili czasy zaborów, okupione śmiercią wielu Polaków – patriotów
próby odzyskania wolności oraz trudne
lata odbudowywania państwowości po 123
latach niewoli. Z zapartym tchem oglądano taniec w wykonaniu uczennic, które te

tragiczne momenty historii przedstawiły za
pomocą specjalnego układu choreograficznego, strojów i rekwizytów. Na zakończenie
wszyscy wysłuchali pięknej piosenki opowiadającej o polskich miastach w wykonaniu Magdaleny Kropielnickiej z klasy II.
Wielkimi krokami zbliża się grudzień.
Święty Mikołaj ogłosił rozpoczęcie sezonu świątecznego, więc przygotowania do
następnych szkolnych uroczystości czas
zacząć!
Nr 1 (20) 2020

NASZA GMINA JAKUBÓW

15

W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

15 PAŹDZIERNIKA W WIŚNIEWSKIEJ PODSTAWÓWCE OBCHODZONO DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ. Z TEJ OKAZJI UCZNIOWIE POD KIERUNKIEM KATARZYNY BUDZYŃSKIEJ, EWELINY RADZIO I ZOFII KOWALSKIEJ PRZYGOTOWALI UROCZYSTĄ AKADEMIĘ,
NA KTÓRĄ ZOSTALI ZAPROSZENI WSZYSCY NAUCZYCIELE I PRACOWNICY UCZĄCY
W SZKOLE OBECNIE I W PRZESZŁOŚCI. GMINNE WŁADZE REPREZENTOWAŁA SEKRETARZ GMINY JUSTYNA MIŁACZEWSKA.

P

rzedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitali wszystkich
zgromadzonych i złożyli honorowym gościom ciepłe życzenia: – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w podziękowaniu za trudną
pracę i wskazanie właściwej drogi, dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych i uśmiechu
każdego dnia życzymy w imieniu uczniów
wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Niech każdego dnia towarzyszy Wam
pogoda ducha, niech wdzięczność uczniów
wynagradza wam trudy niełatwej pracy,
a pamięć wychowanków sprzed lat stanowi
dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście
w ich życiu – mówili uczniowie. Następnie
oddali głos artystom, którzy piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy w roku szkolnym dzień. Do życzeń przyłączyli się również rodzice, którzy wręczyli świętującym
kwiaty i ugościli słodkim poczęstunkiem.

Był to pierwszy Dzień Edukacji nowej
dyrektor Ewy Charczuk, która zabrała głos
na zakończenie całej uroczystości. Podziękowała wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy w tym wyjątkowym
zawodzie. Szczególnie ciepło zwróciła się
do nauczycieli emerytowanych, których
kiedyś była uczennicą. Każdemu z nich
wręczyła piękną różę. Symboliczny kwiat
otrzymała również jedna z nauczycielek,
Renata Kus-Gąsior wraz z życzeniami dla
całego grona pedagogicznego.

J

ak co roku Gminne Centrum Kultury w Mrozach zorganizowało Powiatowy Przegląd Patriotyczny. Uczestnictwo
w tym przedsięwzięciu powoli staje się tradycją szkoły z Wiśniewa. Temat tegorocznego przeglądu odnosił się do 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Konkurs odbywał się w trzech obszarach (recytacja, śpiew i praca plastyczna) i w pięciu
kategoriach wiekowych. Wiśniewska szkoła była reprezentowana w kategorii klas
VII-VIII, w dwu obszarach: śpiew i praca
plastyczna. Pieśni patriotyczne zaśpiewały: Hanna Gójska (klasa VIII) – „Uwierz
Polsko”, Magdalena Kaczorek (kl. VIII)
– „Dziewczyna z granatem” oraz Małgorzata Gąsior (kl. VII) – „Taki kraj”. Praca plastyczna polegała na zaprojektowaniu
okrągłej przypinki nawiązującej do tematu
przeglądu. Z tym zadaniem zmierzyła się
Hanna Gójska i odniosła sukces. Jej praca została wyróżniona. Komisja konkursowa doceniła ciekawą kompozycję i kolorystykę. Autorka otrzymała pamiątkowy
dyplom i kartę prezentową do Empiku na
kwotę 50 zł.

W

piątek 20 września 2019 na boisku
przy szkole podstawowej w Cygance rozegrano drugą edycję Otwartego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim oraz szkoła podstawowa w Cygance. W piątkowych
zmaganiach udział wzięło 14 zespołów reprezentujących szkoły podstawowe z terenu
powiatu mińskiego.
Szkołę w Wiśniewie reprezentowały
dwa: drużyna z klas IV-VI (Paweł Rybiński,
Kamil Wąsowski, Bartek Rybiński, Gabryś
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Żaczek, Kuba Wocial, Artur Puławski, Filip Wocial) i drużyna z klas VII-VIII (Mateusz Bartnicki, Michał Rybiński, Sebastian
Abelski, Bartek Gąsior, Bartek Abramowski, Adrian Szatkowski).
Drużynie startującej w kategorii klas
IV-VI nie udało się zająć miejsca na podium
– uplasowali się ostatecznie na miejscu 5.
i otrzymali pamiątkowe medale za udział
w Turnieju. Gracze startujący w kategorii klas VII-VIII wybiegli na murawę jako
ostatni. Emocji nie brakowało. O wynikach
części spotkań często decydowały ostatnie

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

PIŁKARSKIE ZŁOTO
minuty. Reprezentanci szkoły z Wiśniewa
wywalczyli złoto. Drużyna otrzymała dyplom i puchar, a zawodnicy zostali nagrodzeni złotymi medalami. Mateusza Bartnickiego uznano za najlepszego zawodnika
i z rąk organizatorów odebrał on pamiątkową statuetkę.

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

RÓŻE WDZIĘCZNOŚCI

MOJA
OJCZYZNA

W MISTOWSKIEJ SZKOLE

ŚWIĘTY W ROCZNICĘ
19

Oprac. Anna Karpińska

Fot. Dawid Ewiak i z archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

października szkoła podstawowa
w Mistowie obchodziła jubileusz
110-lecia istnienia. Była to także okazja do
poświęcenia pomnika patrona Jana Pawła
II, który stanął tuż przy murach szkoły oraz
drewnianej altany. Mistowska szkoła już od
1909 roku zaprasza w swoje progi gości, rodziców oraz uczniów, ukazując z każdym
kolejnym rokiem większe, nowocześniejsze
oblicze. To już nie tylko klasy pełne szkolnych ławek z korytarzami wypełnionymi
spacerującymi uczniami. Dziś to nowoczesna, przyjazna szkoła z w pełni wyposażo-

ną halą sportową, placami zabaw, siłownią
oraz pięknie zagospodarowanym terenem
zieleni, dzięki któremu można się wyciszyć
i zrelaksować.
Korzystając z okazji jubileuszu, dyrektor Lidia Domańska wręczyła wszystkim
zasłużonym przyjaciołom szkoły dyplomy
i statuetki. Podziękowania popłynęły do
fundatorów pomnika Jana Pawła II, który
od 2007 roku patronuje szkole oraz twórców drewnianej altany, którą wykonali
w czynie społecznym.
Po części oficjalnej nadszedł czas na
występy przygotowane przez uczniów
i Małgorzatę Kowalczyk, Annę Karpińską, Wiktorię Patokę oraz grupy mażoretek
pod opieką Honoraty Grudzień. W uroczysty nastrój wprowadził obecnych taneczny
krok poloneza. Nie zabrakło wspomnień
o patronie i wzruszających pieśni, a nawią-

PIERWSZE PASY
11

października odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów klasy pierwszej.
W tym dniu odświętnie ubrane pierwszaki wraz z wychowawczynią Marią Szubą
przygotowały przedstawienie artystyczne,
w którym wykazały się recytacją, śpiewem oraz tańcem. Po występach dyrektor
szkoły Lidia Domańska, w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów,
dokonała aktu pasowania. Najmłodszych,
symbolicznym upominkiem i słowami
otuchy, powitali najstarsi – uczniowie klasy VIII.
Społeczność Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Mistowie z radością wita
w swoim gronie nowych uczniów, którymi
są: Mikołaj Bazyl, Zuzanna Dobrowolska,
Maja Gromadowska, Natalia Jurek, Julian

zaniem do tradycji ludowych był krakowiak
w wykonaniu kółka tanecznego. Piękną dekorację wykonała Agnieszka Kościesza. Życzymy jubilatce kolejnych 100 lat!

TANECZNA
NIEPODLEGŁA

A

pel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczniowie mistowskiej szkoły obchodzili
8 listopada. W tym dniu cała społeczność
z biało-czerwonymi kotylionami wspólnie
odśpiewała hymn Polski. Była to również
okazja do przypomnienia kart historii naszej ojczyzny i podziękowania bohaterom za
męstwo i wywalczoną wolność. W podniosły nastrój wprowadziły wszystkich wspólnie odśpiewane piosenki żołnierskie, a łezkę
w oku wywołał taniec w wykonaniu kółka tanecznego pod opieką Wiktorii Patoki.
Dziękujemy dziewczynkom z kółka teatralnego: Karolinie, Emilii, Oliwii, Zuzannie,
Julii, Aleksandrze, Julii oraz Annie Karpińskiej za przygotowanie tej uroczystości.

Konopka, Filip Laszkowski, Julian Litwa,
Emilia Nakielska, Oliwia Piotrzkowicz,
Oskar Rozbicki, Lena Saganowska, Amelia
Ślusarczyk, Emilia Wójcicka. Życzymy sukcesów w nauce i wielu miłych chwil spędzonych w murach mistowskiej szkoły.
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KULTURA

POWOŁANIA DAR

…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,
mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były,
ale czym one chcą i mogą być.

Janusz Korczak

10 PAŹDZIERNIKA PO RAZ KOLEJNY ODBYŁ SIĘ GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W TYM
ROKU UROCZYSTOŚĆ MIAŁA MIEJSCE W MISTOWIE. O GODZ. 15.00 SALA ZAPEŁNIŁA SIĘ GOŚĆMI ZWIĄZANYMI Z OŚWIATĄ Z TERENU CAŁEJ GMINY. NIE ZABRAKŁO TAKŻE EMERYTOWANYCH
PRACOWNIKÓW SZKÓŁ ORAZ GOŚCI SPOZA GMINY. PO KRÓTKIM POWITANIU ORAZ ZŁOŻENIU
ŻYCZEŃ I PODZIĘKOWAŃ PRZEZ WŁODARZY GMINY, CZYLI WÓJTA HANNĘ WOCIAL I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KRZYSZTOFA DOMAŃSKIEGO, NASTĄPIŁ CZAS WRĘCZANIA NAGRÓD
I ODZNACZEŃ.

N

ajwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal
Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenia dokonali Daniel Milewski – poseł na
Sejm RP oraz wójt Hanna Wocial. Odznaczenia otrzymały Maria Pruszyńska,
Lidia Domańska oraz Karolina Pląsek.
Edyta Karczewska-Brzost takie odznaczenie otrzymała już w 2004 roku. Następnie
wręczono nagrody i kwiaty dyrektorom
szkół za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swojej jednostki. Ponadto
podczas uroczystości po raz drugi wójt podziękowała nauczycielom i pracownikom

niepedagogicznym szkół za wkład włożony
w rozwój gminnej oświaty. Otrzymali je:
nauczyciele – Anna Szklarek, Agnieszka
Kościesza, Aneta Wojtyńska i Ewa Borys
oraz pracownicy niepedagogiczni – Barbara Zawadka, Marta Krepowicz, Marzanna
Kosieradzka i Barbara Materka. Zebranym życzenia złożyli również poseł Daniel
Milewski, Wojciech Rastawicki – radny
powiatu mińskiego, Monika Florowska-Uchman – wiceprezes ZNP oddział Mińsk
Maz. Życzenia przekazał również prof. dr
hab. ksiądz Roman Bartnicki oraz wygłosił
krótki wykład o sławnym rodaku księdzu
Aleksandrze Wóycickim, który żył w la-

Z KULTURĄ NA TAK!

27 PAŹDZIERNIKA 100-OSOBOWA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „JAKUBÓW Z KULTURĄ LUDOWĄ NA TAK!”, REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW, WZIĘŁA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE DO SIEDZIBY PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO
PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO W KAROLINIE-OTRĘBUSACH.
Oprac. Marta Krusiewicz

C

złonkowie kół gospodyń wiejskich,
działających na terenie gminy Jakubów, oraz członkowie chóru gminnego
Serenada, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej – uczestnicy projektu – obejrzeli przepiękne widowisko pt.
„Pielgrzym” w reżyserii Zbigniewa Kułagowskiego w wykonaniu aktorów, solistów,
chóru, baletu i orkiestry PZLPiT Mazowsze pod batutą maestro Jacka Bonieckiego,
dyrektora PZPLiT Mazowsze. Opowieść
zbudowana została na wybranych utworach
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Adama Mickiewicza, a dopełniona odkrywaną na nowo, niezwykłą muzyką sceniczną
i kantatową Stanisława Moniuszki.
Udział w widowisku był dla uczestników ogromną ucztą duchową i zapewnił
niezapomniane przeżycia. Ponadto, podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję obejrzeć siedzibę zespołu – Matecznik Mazowsze w Karolinie-Otrębusach.

tach 1878-1954. Był to polski ksiądz katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (1919-1937), profesor i rektor
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
(1937-1939). Po części oficjalnej uroczystość
uświetnił wspaniały występ artysty włoskiego z programem „Ciao Amore” Najpiękniejsze Włoskie Przeboje.
Natomiast po części artystycznej zebrani mieli okazję skosztować smacznych specjałów. Na zakończenie wójt podziękowała
wszystkim za możliwość wspólnego celebrowania Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

BIBLIOTECZNE
NOWOŚCI
Oprac. Daria Lisiecka

G

minna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zakupiła książki w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków
życia społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy. Program składa
się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1
– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych jest Biblioteka Narodowa.
Zapraszamy wszystkich do lektury nowych, ciekawych pozycji! Katalog on-line
dostępny jest na stronie: http://katalog.jakubow.e-bp.eu/

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oprac. Justyna Miłaczewska

KULTURA

WYDAWNICZY SUKCES
Oprac. Daria Lisiecka

W

dniach 21-22 września w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów XXVI Ogólnopolskiego
Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.
W konkursie na pamiętniki, wspomnie-

nia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”
sukces odnieśli autorzy z gminy Jakubów.
Pierwszą nagrodę za album „Jędrzejów Nowy i Stary. Historia. Szkoła. OSP”
otrzymali autorzy: Wojciech Wąsowski,
Stanisław Czajka, Andrzej Nowik, Urszula Grabowska, Edyta Karczewska-Brzost.
Trzecią nagrodę otrzymała kronikarka Lidia Domańska za publikację „100 lat OSP
w Mistowie 1918-2018”, którą współtworzy-

KULTURA NA 20-LECIE

W DNIACH 8-9 LISTOPADA W HALI SPORTOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.
POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA ZIEMI MIŃSKIEJ ZORGANIZOWAŁA SPOTKANIE „KULTURA ZIEMI MIŃSKIEJ W 20-LECIE POWIATU MIŃSKIEGO”.
Oprac. Ewa Klepacka

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

W

ydarzenie miało na celu skupienie
przedstawicieli branży promującej
dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego, obiekty agroturystyczne, muzea, izby
pamięci, działalność kół gospodyń wiejskich. W imprezie udział wzięły panie z kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy Jakubów. Pierwszego dnia odwiedzający mieli
okazję degustować lokalne przysmaki tj. ser
kozi z Jakubowa Anny Michalczuk, słodkie
przysmaki, takie jak pączki, ciasta, rogaliki, przygotowane przez KGW w Jędrzejowie Nowym oraz potrawy na gorąco, chleb
ze smalcem i ogórkiem przygotowane przez
KGW w Kamionce. Można było również
zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne przygotowane przez Jadwigę Gałązkę z Wiśniewa. Podczas wystawy odbyło się również
VII Powiatowe Forum Kultury w Mińsku
Mazowieckim. Kolejnego dnia swoje dzieła i przysmaki zaoferowały: Aniela Rudnic-

ka z własnoręcznie wykonanymi ozdobami
bożonarodzeniowymi, Hanna Rudnicka
z serkiem kozim, KGW z Nartu ze swojskimi napojami.
W trakcie spotkania na scenie zaprezentowali się lokalni artyści oraz aktorzy
z serialu „Ranczo”.

li również Janusz Kuligowski i ojciec Marcin Borządek.
Obie publikacje zostały wydane przez
wydawnictwo Fotopia Diany i Przemysława Piątkowskich.

KONKURS
NA LOGO
GMINY
JAKUBÓW

W

ójt gminy Jakubów ogłasza przedłużenie terminu konkursu na
opracowanie projektu graficznego logo
gminy Jakubów do 31 stycznia 2020 r.
Logo będzie przeznaczone do popularyzacji, reklamy oraz korespondencji
gminnej. Powinno budzić pozytywne
skojarzenia oraz podkreślać charakter
i specyfikę gminy Jakubów. Konkurs ma
charakter otwarty i skierowany jest do
osób fizycznych i prawnych. Mogą wziąć
w nim udział zarówno artyści, graficy,
plastycy, specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, architekci, a także pasjonaci, studenci czy też
uczniowie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych
wyrażona na karcie zgłoszenia. Prace
mogą być składane indywidualnie lub
zespołowo. Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie na stronie www.
jakubow.pl.
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 800 – 1700 , wt. – czw. 800 – 1600,
pt. 800 – 1500, czwartek – dzień wewnętrzny

Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
e-mail: h.wocial@jakubow.pl
Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
e-mail: b.dziedzic@jakubow.pl
Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100
e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-mail: ksiegowosc@jakubow.pl
Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy: czw. godz.: 900 – 1200
tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: +48 25 757 91 64
e-mail: gopsjakubow@list.pl
Leśniczy Lasów Państwowych
Andrzej Perzanowski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900 – 1100, tel. +48 693 891 330
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Mińsku Mazowieckim
Jolanta Sadoch-Krusiewicz
dyżur w Urzędzie Gminy: pn.: 730 – 1530
tel. +48 25 757 93 36
Szkoła Podstawowa w Jakubowie
ul. Szkolna 10, tel. +48 25 757 95 44
tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@jakubow.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000 – 1800
czw. – pt.: 800 – 1600, sob: 900 – 1300
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000 – 1500
e-mail: filiaw@jakubow.pl
Parafie:
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1,
tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4,
tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka,
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka,
tel. +48 25 757 95 29
Bank Spółdzielczy
w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97
Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. +48 22 604 98 90,
fax +48 22 604 98 95
Dzielnicow y Gminy Jakubów
– Kamil Gągol
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

INFORMACJA

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest” dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w formie
dotacji w kwocie 16.482,51 zł.

INFORMACJA
o obowiązku zgłaszania
zmiany danych objętych ewidencją
gruntów i budynków
Wójt Gminy Jakubów przypomina, że zgodnie z art.
22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 725) Właściciele/władający nieruchomościami mają obowiązek
zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie
30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
Obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych
orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych,
aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów
w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

INFORMACJA
o projekcie dotyczącym
Odnawialnych Źródeł Energii
Wójt gminy Jakubów informuje, że w ramach realizacji projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła
energii (OZE) zgodnie z umową o dofinansowanie
z 28 stycznia 2019 r. zostaną zrealizowane 23 instalacje OZE, w tym 21 u osób fizycznych i 2 na budynkach użyteczności publicznej (SUW Mistów i OSP
Jakubów). Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast
wkład własny konieczny do wniesienia stanowi
30% oraz podatek VAT. Ogłoszenie o przetargu
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu zostało opublikowane
w DUUE dnia 26.11.2019 r.

