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INFORMACJA
Ogród dydaktyczny: „Z przyrodą na plus” 

przy Szkole Podstawowej w Mistowie im. Jana Pawła II, gm. Jakubów, 
dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
www.wfosigw.pl 

 w formie dotacji w kwocie 45 015,00 zł.

Mieszkańcy Gminy Jakubów!

Na czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy ciepłej 

atmosfery pojednania, 
wzajemnej życzliwości, 

uśmiechu przy rodzinnym stole, 
spokoju i radości ze wspólnie 

spędzonych chwil, 
a w nadchodzącym Nowym Roku 

wytrwałości na drodze 
do sukcesów.

WÓJT GMINY JAKUBÓW 
– Hanna Wocial

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JAKUBÓW 
– Krzysztof Domański

RADNI I PRACOWNICY URZĘDU GMINY JAKUBÓW
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INWESTYCJE

Oprac. Jacek Biaduń

W wydarzeniu tym uczestniczyła Jani-
na Ewa Orzełowska – członek Zarzą-

du Województwa Mazowieckiego oraz licz-
nie przybyli i zaproszeni goście. 

Wspomniana droga spełnia bardzo waż-
ną rolę o znaczeniu lokalnym dla mieszkań-
ców gmin Jakubów i Stanisławów.

W ramach złożonego w 2020 r. wniosku 
w dniu 7 lipca 2021 r. podpisano umowę na 
„Przebudowę drogi w  miejscowości Leon-
tyna, gmina Jakubów” o udzielenie dotacji 
pomiędzy Województwem Mazowieckim 
a gminą Jakubów.

Prace budowlane, polegające na wybudo-
waniu odcinka drogi o długości 500 mb o na-
wierzchni mineralno-bitumicznej, wykonała 

DROGA ZE WSPARCIEM

WOLA 
DROGOWA

firma ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowiec-
kiego, wyłoniona w  drodze postępowania 
przetargowego za łączną kwotę 381 772,57 zł, 
z czego 100 000,00 zł pochodzi z dotacji przy-
znanej przez Zarząd Województwa.

Ta uroczystość była również dobrą okazją, 
aby Janina Ewa Orzełowska wręczyła Kołu 
Gospodyń Wiejskich Mistów sprzęt AGD 

W PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2021 R. MIESZKAŃCY LEONTYNY I MISTOWA ZEBRALI SIĘ, ABY UCZESTNICZYĆ 
W UROCZYSTOŚCI OTWARCIA NOWO WYBUDOWANEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ W LEONTYNIE.

Oprac. Jacek Biaduń

W  uroczystościach otwarcia drogi 
uczestniczyli Teresa Wargocka i Da-

niel Milewski – posłowie na Sejm RP, Anna 
Kaszuba – kierownik Delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedl-
cach, Kinga Sosińska – wójt gminy Stanisła-
wów, radni, zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Drogę po otwarciu poświęcił ks. Krzysz-
tof Wesołowski oraz kapłan Zbigniew Nawa-
ra. Wspomniana droga spełnia bardzo waż-
ną rolę o znaczeniu lokalnym zarówno dla 

zakupiony w ramach projektu „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych”, „Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie”, za kwotę 5 000,00 zł.

Należy dodać, że w projekcie tym dofinan-
sowanie z Województwa Mazowieckiego otrzy-
mało siedem kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Jakubów na łączną kwotę 35 000,00 zł.

W OTOCZENIU PIĘKNYCH JESIENNYCH 
BARW LASÓW WOLI POLSKIEJ 
26 PAŹDZIERNIKA ZOSTAŁ OTWARTY 
NOWY ODCINEK DROGI GMINNEJ.

mieszkańców gminy Jakubów, jak i Stanisła-
wowa. Obecnie stanowi ona dogodny ciąg 
komunikacyjny i  jest uzupełnieniem inwe-
stycji przeprowadzonych w latach wcześniej-
szych – odcinek drogi o całkowitej długości 
5,847 km był przebudowywany etapowo w la-
tach 2010 i 2015-2017.

24 lipca 2020 r. złożony został wniosek 
do Wojewody Mazowieckiego o dofinanso-
wanie ostatniego odcinka drogi ze środków 
Państwowego Funduszu Celowego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ra-
mach których wybudowano nawierzchnię 
mineralno-bitumiczną na długości 818 mb 
przy 5 m szerokości drogi oraz obustronnie 

pobocza szerokości 1 m z kruszyw łamanych.
Koszt całkowity realizacji tego zada-

nia wyniósł 394 628,23 zł, z czego kwota 
276 239,76 zł pochodzi z dofinansowania.

Oddanie nowego odcinka drogi zapewni 
spójność dróg publicznych, zwiększy dostęp-
ność transportową jednostki administracyjnej, 
poprawi dostępność terenów inwestycyjnych 
nie tylko w obrębie Wiśniewa i Woli Polskiej, 
ale również terenów przyległych gmin. Jednak 
przede wszystkim w wyniku podwyższenia 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
drogi inwestycja w znacznym stopniu przyczy-
ni się do wzrostu komfortu jazdy i bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego.Fo
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INFORMACJE

1. Grunty:

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

1,00 zł

b) Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 5,17 zł

c) Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego.

0,54 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 2021r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącz-
nie 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.

3,40 zł

2. Budynki 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. 

23,00 zł

c) Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym.

12,04 zł

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

5,25 zł

e) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego.

8,68 zł

f) Od budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną 7,50 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 2022 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 za-
wieszeniem pneumatycznym 

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 – 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.

STAWKA PODATKU ROLNEGO
137,50 zł – od 1 ha przeliczeniowego. 
275,00 zł – od 1 ha fizycznego.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO
46,6972 zł – od 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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INFORMACJE

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 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

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 rol-
nego.
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 zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku 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

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.

NOWE DOWODY
Oprac. Agnieszka Gogol

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobi-
stego to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elek-

tronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych. 
Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dowodów nie 

trzeba będzie wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać 
do momentu utraty ich ważności.

Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europej-
skiej. Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków 
palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także 
uwidocznionemu podpisowi posiadacza. 

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, 
ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód 
będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Od dnia 8 listo-
pada 2021 roku po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski o dowód 
osobisty online będzie można składać wyłącznie w przypadku dokumentu 
dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Odciski palców pobierane podczas składania wniosku o dowód osobi-
sty nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie 
elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, 
pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.

W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania odcisków 
palców, dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy. Natomiast osoby 
z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków jest trwale niemoż-
liwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty za-
chowają ważność przez 10 lat. Z kolei brak możliwości złożenia podpisu nie 
wpłynie na termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie też możliwości 
otrzymania dokumentu bez odcisków palców czy podpisu na życzenie.

Nowością od dnia 8 listopada 2021 roku będzie mobilna stacja urzędnika. 
To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawno-
ścią, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Już od lat urzędnicy odwie-
dzają takich mieszkańców w miejscach ich pobytu – w domach, szpitalach czy 
ośrodkach opieki – gdzie przyjmują wnioski, a później przywożą gotowe do-
wody osobiste. Teraz otrzymają dodatkowe narzędzie, z pomocą którego będą 
mogli pobrać od tych osób odciski palców, a podczas wydania dowodu je zwe-
ryfikować. Przenośna stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną 
dokumentu, co obecnie jest możliwe tylko w urzędzie. Dla gminy Jakubów 
stacja mobilna urzędnika będzie się znajdować w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki nr tel. 
25 759 53 18. Tam będzie trzeba zgłaszać osoby, które osobiście nie będą mo-
gły udać się do urzędu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzy-
skać na stronie gov.pl

OD 8 LISTOPADA MOŻNA SKŁADAĆ 
WNIOSKI O DOWODY OSOBISTE  
Z DRUGĄ CECHĄ BIOMETRYCZNĄ.
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INFORMACJE

Oprac. Joanna Rosłońska

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
27 WRZEŚNIA 2021 R. 

1. Podziękowanie za współpracę wielo-
letnim kierownikom jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz powitanie nowych kie-
rowników tych jednostek.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ja-
kubów”,
d) nadania imienia Gminnemu Żłobkowi 
w Jędrzejowie Nowym,
e) zmiany Regulaminu określającego wyso-
kość oraz warunki wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 
oraz przyznawania nagród dla nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez gminę Jakubów,
f) przekazania nieruchomości w drodze da-
rowizny,
g) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Jakubów oraz przekazania go organowi re-
gulacyjnemu.

3. Informacja na temat dotacji celo-
wych, wprowadzonych w  okresie między 
sesjami.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
25 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2021-2032
b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Nr XX/131/2016 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 31 października 2016 
roku dotyczącej organizacji wspólnej obsłu-
gi finansowej, administracyjnej i organiza-
cyjnej dla jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Jakubów zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dopuszczenia zapłaty podatków 
i innych opłat, stanowiących dochody budże-
tu gminy Jakubów instrumentem płatniczym,
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ob-
liczenia podatku rolnego na terenie gminy Ja-
kubów oraz zwolnień w tym podatku na 2022 
rok, określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok, zgody na zniesie-
nie współwłasności nieruchomości,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz realizacji zadań z zakresu prze-
ciwdziałania narkomanii na terenie gminy 
Jakubów na 2022 rok,
f) utworzenia Związku powiatowo-gminne-
go „Powiatowo-gminny związek transportu 
publicznego Powiatu Mińskiego”,
g) przyjęcia Statutu związku powiatowo-
-gminnego „Powiatowo-gminny związek 
transportu publicznego Powiatu Mińskiego”.

2. Informacja na temat dotacji celowych, 
wprowadzonych w okresie między sesjami.

3. Informacja o stanie oświaty w gminie 
Jakubów za rok szkolny 2020/2021.

4. Informacja o złożonych oświadcze-
niach majątkowych.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
22 LISTOPADA 2021 R.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jakubowie,
b) przystąpienia Gminy Jakubów do Stowa-
rzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
29 LISTOPADA 2021 R.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
c) zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie utwo-
rzenia wydzielonych rachunków w jednost-
kach oświatowych prowadzonych przez Gmi-
nę Jakubów, wykazu tych jednostek, ustalenia 
źródeł dochodów i ich przeznaczenia, sposo-
bu i trybu sporządzenia planu finansowego 
dochodów i wydatków, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ich zatwierdzania,
d) ustalenia wynagrodzenia za pracę dla wój-
ta gminy Jakubów,
e) uchwalenia „Rocznego programu współ-
pracy gminy Jakubów z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2021”,
f) przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czysto-
ści i Porządku na terenie gminy Jakubów,
g) szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Jakubów i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie gminy Jaku-
bów w celu przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu.

2. Informacja o  dotacjach celowych 
wprowadzonych w okresie między sesjami.

RADA GMINY INFORMUJE
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INFORMACJE

ŚMIECI NA NOWOPRACE 
SPÓŁKI WODNEJ W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY PRZETARG NA ODBIÓR 

I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022 OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAKUBÓW. 

Oprac. Albina Wolszczak

W wyniku przetargu usługę odbierania od-
padów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, od dnia 1 stycz-
nia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. będzie świad-
czyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. 07-100 Węgrów ul. Gdańska 69.

Każdy właściciel nieruchomości zamiesz-
kałej ma obowiązek oddawać odpady komunal-
ne w ramach Zorganizowanego Systemu Odbio-
ru Odpadów.

W zamian za odbiór i zagospodarowanie od-
padów mieszkańcy wnosić będą opłatę w wyso-
kości ustalonej w uchwale Rady Gminy Jakubów 
z dnia 25 października 2021 roku w sprawie meto-
dy ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w czę-
ści z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kom-
postujących bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym na terenie 
gminy Jakubów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od 1 grudnia 2021 roku uzależniona jest 
od liczby mieszkańców (tj. liczby osób faktycznie 
zamieszkujących daną nieruchomość) oraz spo-
sobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość w wysokości: 22,00 zł 
miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkujące-
go na terenie gminy Jakubów. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostuje bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne w kompostowniku przydomowym, 

wówczas przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości 2,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbiera-
nymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Wprowadzone zostały również zmiany 
w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porząd-
ku na terenie Gminy Jakubów oraz w  uchwa-
le w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpada komunalnymi polegające na tym, 
że odpady z terenu nieruchomości odbierane będą 
z częstotliwością:
a) raz w miesiącu – niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne, 
b) raz w miesiącu – tworzywa sztuczne, szkło, pa-
pier, metale, odpady wielomateriałowe i odpady tek-
styliów i odzieży,
c) raz w miesiącu dostarczane we własnym za-
kresie do wyznaczonego punktu (tj. dawne składo-
wisko odpadów w Moczydłach) – dpady ulegające 
biodegradacji, bioodpady, odpady zielone, popiół, 
meble i  inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – 
maksymalna liczba 10 opon z gospodarstwa (z wy-
łączeniem opon przemysłowych, tj. rolniczych i cię-
żarowych) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne – w ilości do 2 m3 
(przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia 
gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropia-
nu i odpadów).
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Moczydłach (dawne składo-
wisko odpadów) będzie otwarty w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 12.00.
Przy oddawaniu odpadów w punkcie należy po-
siadać do okazania dokument potwierdzający 
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.

Oprac. Zbigniew Marusa

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Jaku-
bów informuje, że wartość wykona-

nych robót do dnia 30.11.2021 roku wy-
niosła 53 739,93 zł. W  ramach tej kwoty 
wykonano: konserwację rowów za kwotę 
9 066,33 zł; koszenie mechaniczne i ręczne 
800 metrów rowów w Jędrzejowie Nowym; 
koszenie mechaniczne, odmulanie 80 me-
trów rowów wraz z rozplantowaniem urobku 
w Jakubowie; koszenie mechaniczne, odmu-
lanie 255 metrów rowów wraz z rozplantowa-
niem urobku, wycinka zakrzaczeń na odcin-
ku 110 m w Leontynie; usuwanie awarii sieci 
melioracyjnej za kwotę 44 673,6 zł.

Usunięto 14 zgłoszonych awarii urządzeń 
melioracyjnych w miejscowościach: Mistów, 
Anielinek, Jakubów i Jędrzejów Nowy.

Oprócz środków ze składek członkow-
skich Zarząd Gminnej Spółki Jakubów pozy-
skał 16 689,00 zł dotacji:
– ze starostwo powiatowego – 2 000,00 zł;
– ze środków rezerwy celowej budżetu pań-
stwa – 13 189,00 zł;
– z dotacji podmiotowej z budżetu państwa 
– 1500,00 zł.

Obecnie aktualizowana jest baza danych 
właścicieli zmeliorowanych terenów. Przyj-
mowane są zgłoszenia awarii sieci drenarskiej.

Druk zgłoszenia awarii jest dostępny na 
stronie internetowej: www.jakubow.pl za-
kładka – Gminna Spółka Wodna Jakubów.

Adres do korespondencji: Gminna Spół-
ka Wodna Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 
Jakubów. Adres e-mail: gswjakubow@wp.pl

Osoba do kontaktu: Zbigniew Marusa, 
tel. 25 757 91 50 w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Jakubów.Fo
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INWESTYCJE

Oprac. Katarzyna Kwiatkowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Jakubowie informuje, iż w  wyniku 

nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 r. zmie-
niają się zasady w zakresie obsługi programu 
„Rodzina 500 plus”, którą stopniowo będzie 
przejmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenia, które są obecnie wypłaca-
ne przez samorządy, będą kontynuowane do 
końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli 
do końca maja 2022 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia wycho-
wawczego 500+ na nowo urodzone dzieci od 
1 stycznia 2022 r. należy składać do ZUS. 

Od 1 lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych rozpocznie nabór wniosków na 
nowy okres zasiłkowy – 2022/2023 (kontynu-
acja świadczenia od 1 czerwca 2022 r.). 

Wnioski do ZUS będzie można składać 
jedynie w formie elektronicznej, a wypłata 
świadczeń będzie się odbywać wyłącznie bez-
gotówkowo na wskazany przez wnioskodaw-
cę numer rachunku bankowego.

500+ 
ZE ZMIANAMI

Oprac. Marzena Rek

W pierwszym etapie wybudowanych zostanie około 5 km sie-
ci gazowej przebiegającej od Starej Niedziałki do Jakubo-

wa. W imieniu inwestora, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa, umo-
wę podpisał dyrektor Oddziału Gazowniczego w Warszawie Błażej 
Wojnicz, a w imieniu Zakładu Instalacyjno-Budowlanego w Łu-
kowie prezes Eugeniusz Zalewski. Umowę podpisano w obecności 
Marii Koc, Senator RP oraz Daniela Milewskiego, Posła na Sejm RP, 
którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w realizacji 
tego jakże ważnego dla rozwoju naszej gminy przedsięwzięcia.

GMINA JAKUBÓW Z GAZEM

KUMIŃSKA ŚWIETLICA

W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW NASTĄPIŁO UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY NA DOPROWADZENIE GAZU DO JAKUBOWA, KTÓRA 
ROZPOCZYNA PROCES GAZYFIKACJI GMINY. WYDARZENIE MIAŁO MIEJSCE 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDACH 
KUMIŃSKICH ZOSTAŁ ODNOWIONY – OCIEPLONO ŚCIANY, WYKONANO ELEWACJĘ 
ZEWNĘTRZNĄ I WYREMONTOWANO DACH.

Oprac. Marta Krusiewicz

Projekt zrealizowano w ramach dobro-
sąsiedzkiego programu „WzMOCnij 

swoje otoczenie”, organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Gmi-
na Jakubów na działania otrzymała grant 
w wysokości 20 000 zł.

Po remoncie budynek stał się doskona-
łym miejscem na organizację imprez rekre-
acyjnych, kulturalnych, warsztatów i spotkań 
okolicznościowych mieszkańców oraz Rady 
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Bu-
dach Kumińskich i innych organizacji spo-
łecznych, bez względu na porę roku i tempe-
raturę na zewnątrz. Świetlica zyskała nowy, 
odświeżony wygląd.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
wspiera lokalne inicjatywy związane z akty-
wizacją społeczną, rozwojem wspólnej prze-
strzeni publicznej, poprawą jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej in-
formacji o działalności Polskich Sieci Elek- Fo
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troenergetycznych i programie „WzMOCnij 
swoje otoczenie” przeczytać można na stro-
nach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijo-
toczenie.pl.
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CHODNIKI Z MIAS MIAS  2021

Oprac. Marta Krusiewicz

Realizacja zadań była możliwa dzięki 
współfinansowaniu ze środków Samo-

rządu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw Mazowsze 2021.

Całkowity koszt zrealizowanych zadań 
wyniósł 125 862,21 zł, w tej kwocie były środ-
ki pochodzące z dofinansowania MIAS 2021 
w łącznej wysokości 50 000,00 zł.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na tere-

GMINA JAKUBÓW ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PIĘCIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
MAJĄCYCH NA CELU ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNO-KULTURALNYCH 
MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY JAKUBÓW. 

nie gminy zrealizowano następujące zadania: 
budowa chodnika w  Anielinku, gm. Jaku-
bów; budowa chodnika w Woli Polskiej, gm. 
Jakubów; wykonanie chodnika w Przedew-
siu, gm. Jakubów; remont budynku świetlicy 
wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jaku-
bów; budowa wiaty rekreacyjnej dla społecz-
ności lokalnej w  Jędrzejowie Starym, gmi-
na Jakubów.

Serdecznie dziękujemy władzom Woje-
wództwa Mazowieckiego za przyznane dofi-

nansowanie, które przyczyniło się do popra-
wy bezpieczeństwa oraz wszechstronnego 
rozwoju zarówno zaangażowanych w instru-
mencie sołectw, jak i całej gminy Jakubów. 
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KANALIZACJA Z ŁADU
Oprac. Marzena Rek

W pierwszym rozdaniu środków z pro-
gramu Polski Ład gmina Jakubów 

otrzymała wsparcie w kwocie 7 220 000 zł 
na budowę kanalizacji w Jakubowie, Moczy-
dłach i Aleksandrowie. Dnia 26 październi-
ka odebraliśmy symboliczne promesy. W ra-
mach inwestycji wybudowane zostaną nowe 
odcinki kanalizacji sanitarnej: kanał grawi-
tacyjny – 7365,5 m, kanał tłoczny – 2020 m, 
pompownia ścieków – 4 komplety. Budowa 
kanalizacji ma na celu polepszenie warunków 
socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu 
poprzez stworzenie możliwości podłączenia 
nieruchomości do systemu kanalizacji zbior-
czej i likwidacji istniejących szamb.
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WYDARZENIA

Oprac. Grażyna Muszelik

Stało się już zatem tradycją naszej gmi-
ny, że co roku spotykamy się, aby uczcić 

Gminny Dzień Seniora. Uroczystość jest 
okazją, aby podziękować naszym wspaniałym 
seniorom za to, że dzięki nim nie pokryły się 
kurzem nasze obyczaje, że to z ich ust młode 
pokolenie dowiaduje się o minionym czasie, 
za to, że ich serca i ręce sprawiły, że rodzin-
ne domy stały się bezpieczną przystanią dla 
dzieci i wnuków. Nasi seniorzy mają ogromną 
wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie 
sytuacji. Są strażnikami tradycji patriotycz-
nych, rodzinnych, kultywują kulturę naszego 
regionu i naszej miejscowości. 

W  tym roku obchody Gminnego Dnia 
Seniora odbyły się 24 października 2021 roku 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mi-
stowie, której gospodarzem jest dyrektor Lidia 
Domańska. O godzinie 16.00 sala zapełniła 
się zaproszonymi gośćmi, których uroczyście 
powitała Hanna Wocial – wójt gminy Jaku-
bów. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Do-
mański – przewodniczący Rady Gminy Jaku-
bów; przewodniczące kół gospodyń wiejskich 
z  terenu gminy Jakubów: Wanda Dąbroś 
z Ludwinowa, Alina Parol z Mistowa, Maria 
Rudnicka z Jakubowa, Honorata Gąsior z Wi-
śniewa oraz Barbara Wojdyga z  Jędrzejowa 
Nowego i Starego wraz z delegacjami.

Nie zabrakło podziękowań, kwiatów, 

JAK ZA DAWNYCH LAT…
W KALENDARZU POJAWIA SIĘ CORAZ WIĘCEJ DNI, KTÓRE SĄ OKAZJĄ DO CELEBROWANIA DOJRZAŁEGO WIEKU. TE ŚWIĘTA MAJĄ 
WSPÓLNY CEL – KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO SPOŁECZNEGO POSTRZEGANIA SENIORÓW ORAZ ZAPEWNIENIE IM GODNEGO ŻYCIA. 

upominków, przemówień i przepięknych ży-
czeń, które popłynęły z  ust Hanny Wocial 
– organizatora uroczystości. Wspaniałe ży-
czenia seniorom złożyli również: Janina Ewa 
Orzełowska oraz Weronika Wąsowska z Ję-
drzejowa Nowego. 

Specjalnie z okazji obchodów Gminnego 
Dnia Seniora wójt Hanna Wocial wystąpiła 
do marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika o uhonorowanie dyplomem 
uznania najstarszych seniorów z poszczegól-
nych kół gospodyń wiejskich, którzy wzięli 
udział w projekcie Seniorzy w Centrum Uwa-
gi oraz osób szczególnie związanych z gminą. 
Pamiątkowe dyplomy dostały osoby aktywnie 
działające na rzecz naszej gminny. Są one do-
wodem wdzięczności za to, że pracowali oni 
całe życie na to, co mamy dziś. 

Dyplomy uznania oraz upominki ufun-
dowane przez Urząd Marszałkowski w War-
szawie wręczyła Janina Ewa Orzełowska. 
Otrzymały je następujące osoby: ks. prof. dr 
hab. Roman Bartnicki – urodzony w gmi-
nie Jakubów i emocjonalnie z nią związany; 
Hanna i  Krzysztof Jerzy Kunachowiczo-
wie – związani emocjonalnie z gminą Jaku-
bów; Janina Eulalia Gręziak – członek Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jędrzejowie Nowym; 
Weronika Wąsowska – członek Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Jędrzejowie Nowym; Joanna 
Czekaj – członek Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mistowie; Janina Perzanowska – członek 
Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie; Ja-

nusz Boruc – członek Koła Gospodyń Wiej-
skich w Jakubowie; Eugeniusz Malko – czło-
nek Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie.

Następnie wręczone zostały odznaczenia 
za zasługi na rzecz Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, o które wystąpiła Wan-
da Dąbroś – przewodnicząca Koła Emery-
tów i Rencistów w Ludwinowie. Odznaczenia 
otrzymali: Celina Lichniak, Janina Zagórska, 
Zdzisława Michta oraz świętej pamięci Janina 
Brewczyńska, w imieniu której odznakę ode-
brała synowa Anna Brewczyńska.

Uroczystość Gminnego Dnia Seniora 
uświetnił koncert „Powróćmy jak za daw-
nych lat”, który był częścią projektu Seniorzy 
w Centrum Uwagi, w wykonaniu Anny i Ro-
mualda Spychalskich. Przez muzyczne wy-
darzenie pięknie przeprowadził zebranych 
Ryszard Nowaczewski. Przedsięwzięcie było 
w całości sfinansowane ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego i zrealizowa-
ne przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Jakubów. Wspaniałą ucztę kulturalną zakoń-
czył poczęstunek przygotowany przez panie 
z KGW, których specjały zwyciężyły w Do-
żynkowym Konkursie na Najlepsze Bułeczki 
w gminie Jakubów, Wiśniew i Nart oraz Ilo-
nę Ankersztajn.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie, wspólne świętowanie, a naszym se-
niorom jeszcze raz składamy najserdeczniej-
sze życzenia z okazji ich święta i do zobacze-
nia za rok. Fo
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Jednym z  patronów roku 2021 jest 
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński. 

Dokładnie w  dniu jego sto dwudziestych 
urodzin Gminna Biblioteka Publiczna w Ja-
kubowie zaprezentowała plenerową wysta-
wę. Na dziewięciu planszach oglądać można 
ponad 45 zdjęć Prymasa z różnych okresów 
Jego życia, zdjęcia rodzinne, prywatne, z ofi-
cjalnych uroczystości oraz z  okresu inter-
nowania. Ostatnie zdjęcie wystawy przed-
stawia bezkresne morze wiernych podczas 
pogrzebu Kardynała w 1981 roku. Podczas 

odsłonięcia wystawy na parkanie Szkoły 
Podstawowej w Jakubowie poseł Daniel Mi-
lewski wspomniał osiągniecia duszpaster-
skie i zasługi tego wielkiego człowieka dla 
ojczyzny. – Powstaniec Warszawski, kapłan, 
biskup, mentor i nauczyciel oraz świetny po-
lityk umiejący, ryzykując własne dobro i wol-
ność, twardo dawać opór komunistycznym 
bandytom – dodał Milewski.
Wystawa na początku września trafiła do 
Mistowa, gdzie można było ją oglądać na 
szkolnym placu zabaw oraz na ogrodzeniu 

kościoła. W  dniu beatyfikacji 13 września 
plansze z wystawą mogli oglądać uczestni-
cy uroczystości w Stojadłach oraz uczniowie 
tamtejszej szkoły. W październiku pojechała 
do Wiśniewa, by cieszyć oko mieszkańców 
przechodzących koło parkanu szkoły. Na po-
czątku listopada zakończyła objazd po gmi-
nie w Jędrzejowie Nowym. 
Patronami wystawy byli: wójt Hanna Wocial 
i poseł Daniel G. Milewski, który współfinan-
sował projekt. Pomysł, scenariusz oraz wy-
bór tekstów i zdjęć – Piotr Siła.

Jakubów Mistów Wiśniew
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NIEPODLEGŁOŚĆ W ZADUMIE

Oprac. Paulina Piotrowska

Uroczystość odbyła się w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Jakubowie, 

gdzie na wstępie głos zabrali wójt Hanna 
Wocial, dyrektor szkoły Maria Prószyńska 
i  przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Domański, ciepło witając gości i wprowa-
dzając wszystkich w tematykę obchodów. 
Obecni mogli obejrzeć nagranie recytują-
cej najstarszej mieszkanki Jakubowa Kry-
styny Cieślik, przedszkolaków mówiących 
o wolności oraz występ taneczny uczennic 
ze szkoły w Jakubowie. Do grona występują-
cych przyłączyli się laureaci konkursu recyta-
torskiego „O Polsce” zorganizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Jakubowie: 

Moja Ojczyzna, moja Polska,
Moja Ojczyzna to mój dom,
Którego strzeże Ojciec, Matka
I wiara od lat

(Uwierz Polsko – fragment, M. Brewczak)

RADUJĄC SIĘ Z WOLNOŚCI NASZEJ OJCZYZNY, W PODNIOSŁEJ I WYJĄTKOWEJ ATMOSFERZE ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ 11 LISTOPADA 
W GMINIE JAKUBÓW. SPECJALNIE NA TĘ OKAZJĘ ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY KONCERT „W LISTOPADOWEJ ZADUMIE” SFINANSOWANY 
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Hania Gromulska, Nikola Sadło (obie ze 
szkoły filialnej w Jędrzejowie Nowym), Mi-
chalina Ciąćka i Julia Kunka (obie ze szkoły 
w Jakubowie).

Po występach uczniów przyszedł czas na 
niezwykły koncert opiewający piękno naszej 
historii i powody do dumy narodowej słowa-
mi licznych pieśni i piosenek niepodległościo-
wych, wśród których zabrzmiała w wykona-
niu wszystkich obecnych uczestników „Rota”. 
Koncert poprowadził Ryszard Nowaczewski, 
wśród wykonawców usłyszeliśmy Annę Po-
tyrę-Listwon, Andrzeja Wiśniewskiego, Ro-
berta Szpregiela, Andrzeja Wojdę, Małgorza-
tę Piszek na fortepianie, Tadeusza Melona na 
skrzypcach oraz Jarosława Wójcickiego na 
trąbce. W trakcie koncertu rozbrzmiały nuty 
i słowa m.in. „Pieśni o wodzu miłym”, „Sza-
rej piechoty” czy „W suterenie daleko za mia-
stem”. Na zakończenie koncertu serca zgro-
madzonych poruszył utwór „Uwierz Polsko” 
przepięknymi słowami:

Uwierz, Polsko!
Naszej wiary nie zabraknie nam!
Żaden wróg
Nie zwycięży Boga w nas!
Z Bogiem zawsze
Pokonamy każde zło
Dopomóż Boże nam,
Dopomóż nam.

W  koncert włączyła się także Gminna 
Orkiestra Dęta, występująca pierwszy raz 
pod batutą Mirosława Piłata. Na zakończe-
nie spotkania wręczono nagrody wszystkim 

P A R T N E R

laureatom konkursu recytatorskiego oraz go-
rące podziękowania za obecność wszystkim 
gościom uroczystości, wśród których znala-
zła się reprezentacja Związku Piłsudczyków 
z Mińska Mazowieckiego z prezesem Igna-
cym Wieczorkiem na czele. Przyznał on Me-
dal Związku Piłsudczyków RP z okazji 100. 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej „Cudu nad 
Wisłą” Szkole Podstawowej im. Orła Białe-
go w Jakubowie za patriotyczne kształcenie 
i wychowanie dzieci i młodzieży. Przez całą 
uroczystość przeprowadziła zebranych Rena-
ta Bartnicka.

Niepodległość to dar naszych przodków, 
o którym pamiętamy i czcimy go, oddając hołd 
tym, którzy za nią walczyli. Nie może zabrak-
nąć w naszych sercach pamięci o tym, skąd 
przyszliśmy, jakimi doświadczeniami tworzo-
na była nasza historia. Upamiętniając cenne 
ścieżki naszej wolności, staramy się nieść du-
cha patriotyzmu poprzez takie wydarzenia jak 
miniony koncert w gminie Jakubów. 
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ORKIESTRA WYRÓŻNIONA

Oprac. Ewa Klepacka

Gminna Orkiestra Dęta z  Jakubowa 
pod przewodnictwem Janusza Sa-

docha wzięła udział w VII Konkursie na 
Najlepszą Orkiestrę Dętą KSOW w Woje-
wództwie Mazowieckim. Wniosek złożył 
wójt gminy Jakubów.

W dniu 26 września 2021 roku dźwięki 
jakubowskiej orkiestry rozbrzmiały w Ma-

szewie Dużym, w gminie Stara Biała. Jury 
konkursowe przyznało gminnej orkiestrze 
dętej z Jakubowa wyróżnienie, nagrody rze-
czowe oraz 1000 zł nagrody finansowej.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia 
i gratulujemy wszystkim zaangażowanym.

Od listopada 2021 roku nowym kapelmi-
strzem jest Mirosław Piłat. Gratulujemy oraz 
liczymy na owocną współpracę.

Oprac. Marta Krusiewicz 

Na spotkaniu, które odbyło się 29 listo-
pada 2021 roku, gościliśmy: Janinę Ewę 

Orzełowską – członka Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Hannę Wocial – wójta 
gminy Jakubów, Krzysztofa Domańskiego 
– przewodniczącego rady gminy Jakubów, 
Lidię Domańską – dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Mistowie, Gra-
żynę Borowiec – byłą dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 
przyjaciela naszej gminy, Krzysztofa Gałąz-
kę oraz Chór Gminny SERENADA, uczest-
ników projektu z pięciu grup: z Jakubowa na 
czele z przewodniczącą KGW Marią Rudnic-
ką; z Ludwinowa na czele z przewodniczącą 
KGW Wandą Dąbroś; z Jędrzejowa Nowe-
go na czele z przewodniczącą KGW Barbarą 
Wojdygą; z Mistowa na czele z przewodni-
czącą KGW Aliną Parol; z Wiśniewa na cze-
le z przewodniczącą KGW Honoratą Gąsior.

Spotkanie było podsumowaniem pro-

SENIORZY W CENTRUM
W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 
REALIZACJĘ PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW PROJEKTU PN. „SENIORZY W CENTRUM UWAGI”. 

jektu pn. „Seniorzy w centrum uwagi” reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Jakubów w ramach otwartego kon-
kursu ofert na realizację w latach 2021-2023 
niektórych zadań publicznych Wojewódz-
twa Mazowieckiego w obszarze „Działalność 
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” w formie powierzenia realizacji 
zadań, m.in. w obszarze „Działania na rzecz 
seniorów w zakresie zwiększania samodziel-
ności i przeciwdziałania zagrożeniu margi-
nalizacją społeczną”. Na realizację projektu 
Stowarzyszenie otrzymało 100% dofinanso-
wania ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 29 708,00 zł.

Projekt „Seniorzy w  centrum uwagi”, 
który realizowany był od 1 lipca 2021 roku, 
obejmował stworzenie oferty kulturalnej, ar-
tystycznej i edukacyjnej dla seniorów z tere-
nu gminy Jakubów. W ramach zadania zre-
alizowany został szereg działań na rzecz 50 

 Zadanie sfinansowane ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego

seniorów w wieku 55+, zwiększających sa-
modzielność i przeciwdziałanie zagrożeniu 
marginalizacją społeczną, a w szczególności: 
spotkanie z dzielnicowym, spotkanie z reha-
bilitantem, spotkanie z dietety-kiem, aerobik, 
warsztaty rękodzielnicze, warsztaty, wyjazd 
do Teatru Capitol, koncert mu-zyczny „Po-
wróćmy jak za dawnych lat” oraz spotkanie 
podsumowujące. Zajęcia te, ze wzglę-du na 
panującą sytuację pandemiczną w kraju, od-
były się w  5 dziesięcioosobowych grupach 
w Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Ludwino-
wie, Mistowie i Wiśniewie. 

Spotkanie podsumowujące uświetniły 
występy: Chóru Gminnego SERENADA pod 
przewodnictwem Krzysztofa Gałązki oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Mistowie. 

Nie zabrakło gorących podziękowań dla 
Janiny Ewy Orzełowskiej – członka Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego, Hanny 
Wocial – wójta gminy Jakubów oraz Mar-
ty Krusiewicz – koordynatora projektu za 
możliwość pozyskania dofinansowania oraz 
wspólną organizację projektu.

Serdeczne słowa uznania za wszelką po-
moc organizacyjną przy realizacji projektu 
skierowane zostały też w stronę szefowych 
pięciu grup uczestników – Wandy Dąbroś, 
Aliny Parol, Marii Rudnickiej, Barbary Woj-
dygi oraz Honoraty Gąsior. Fo
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BIAŁOSTOCKA
SOLJANKA
Oprac. Agnieszka Gogol

Fundacja Hagia Marina z Białegostoku 
wraz z  jej szefem Patrykiem Panasia-

kiem zaprosili przedstawicieli kół gospodyń 
wiejskich z  gminy Jakubów na warsztaty 
gotowania zupy kresowej soljanka. Zajęcia 
miały miejsce 23 października 2021 roku.

Był to bardzo miły i praktycznie spędzony 
czas, który również uświetnił występ muzycz-
ny Kuby i Filipa Laszkowskich.

NOWY ZARZĄD OSP

Dwunasty Zjazd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Jakubowie odbył się 2 października 2021 
roku w OSP Ludwinowie. Na swoim pierw-
szym posiedzeniu ukonstytuował się w nastę-
pującym składzie:
Prezes – Damian Domański
Wiceprezes – Artur Sobótka
Wiceprezes – Dariusz Kopczyński
Komendant gminny – Rafał Królak
Sekretarz – Robert Karczewski
Skarbnik – Kamil Konca
Członek prezydium – Mieczysław Sikorski
Członek prezydium – Hanna Wocial

CO PIĘĆ LAT W JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ODBYWAJĄ SIĘ 
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE, MAJĄCE NA CELU WYBÓR NOWYCH WŁADZ. 

Członek zarządu – Tomasz Cudny
Członek zarządu – Włodzimierz Czyż 
Członek zarządu – Krzysztof Domański
Członek zarządu – Grzegorz Domański
Członek zarządu – Artur Muszelik
Członek zarządu – Sebastian Rek
Członek zarządu – Marian Starzyński
Członek zarządu – Wojciech Wąsowski
Członek zarządu – Dariusz Kopciński
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Jakubowie:
Przewodniczący – Tomasz Biegalski
Sekretarz – Dariusz Gąsior
Członek – Krzysztof Kaczmarek

DOBRE 
K I S Z O N K I

Oprac. Ewa Klepacka

W gminie Jakubów odbyły się warszta-
ty kulinarne. Wydarzenie pn. „Mazo-

wieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – 
kiszonki warzywne” zostało zorganizowane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie przy współpra-
cy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. 

Zajęcia adresowane były do kół gospodyń 
wiejskich z terenu gminy Jakubów. Zadanie 
w całości sfinansowano ze środków z budże-
tu województwa mazowieckiego. 
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W BIBLIOTECE

TEATR W JAKUBOWIE

KREATYWNE POPOŁUDNIA

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

NOC BIBLIOTEK

Nasza biblioteka po raz kolejny przy-
stąpiła do ogólnopolskiej kampanii 

„Mała książka – wielki człowiek”. Akcja 
ma zachęcić do odwiedzania bibliotek i co-
dziennego czytania. Kampania dedykowana 
jest dzieciom w wieku od 3 do 6 lat (roczni-
ki 2015-2018). Każde dziecko we wskazanym 
wieku, które założy konto czytelnika w na-
szej bibliotece, otrzyma w prezencie książkę Fo
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WE WRZEŚNIU MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ OGLĄDAĆ SPEKTAKLE TEATRALNE 
W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINNYCH: WIŚNIEWIE, JAKUBOWIE, MISTOWIE 
I JĘDRZEJOWIE NOWYM.

Spektakl „Staromodna komedia” Alek-
sieja Arbuzowa to historia późnej mi-

łości kuracjuszki i  lekarza w  sanatorium 
w  Rydze. Niepozbawiana humoru, ciepła 
i wzruszająca opowieść przypadła do gu-
stu publiczności podczas wszystkich przed-
stawień. W spektaklu wystąpili Katarzyna 
Jaworska i Jarosław Ostrowski. Za reżyserię 
odpowiadali Ryszard Jakubisiak i Patryk Ko-
złowski. Aktorzy bardzo dobrze wcielili się 
w swoje role, oddając charakter granych po-

staci. Publiczność gromkimi brawami nagro-
dziła artystów, dzięki którym przeniosła się 
do malowniczej Rygi. Był to ósmy cykl wy-
stępów Teatru Parabuch w gminie Jakubów.

Biblioteka w  Jakubowie wprowadziła 
do swej oferty cykl warsztatów arty-

stycznych dedykowany wszystkim chętnym 
mieszkańcom gminy. Zajęcia będą odbywać 
w podziale na różne grupy wiekowe, zarów-
no dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jako pierw-
sze odbyły się zajęcia, podczas których dzieci 
tworzyły duszki czy lampiony dyniowe ze sło-
iczków. Kolejne zajęcia poświęcone były tech-
nice zdobienia decoupage, gdzie w ramach 
podstaw uczestnicy postawili pierwsze kroki 

Oferując dzieciom i  młodzieży możli-
wość wykorzystania interesujących 

zajęć upowszechniających czytelnictwo bi-
blioteka w Jakubowie przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji Noc bibliotek. W ramach dzia-
łań zdalnych 8 października uczestnicy mogli 
wykorzystać udostępniony link do gry online 

przygotowanej w  ramach akcji. Na miejscu 
w bibliotece odbyły się gry i zabawy dla dzie-
ci z wykorzystaniem książek, tytułów i posta-
ci z literatury. Były również zabawy ruchowe 
oraz projekcja filmu familijnego „Operacja 
Człowiek w czerni” w reżyserii Grethe Bøe-
-Waal (ekranizacja popularnej serii książek 
dla dzieci o parze młodych detektywów „Biu-
ro Detektywistyczne nr 2”). Chętni widzowie, 
którzy nie mogli przyjść do biblioteki, mogli 
otrzymać link do obejrzenia filmu w domu.

w rękodziele, wykorzystując motywy z ser-
wetek do ozdobienia m.in. zakładek do ksią-
żek. Kolejne warsztaty przed nami. Zaprasza-
my i zachęcamy do śledzenia oferty biblioteki.

„Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małe-
go Czytelnika. W prezencie znajdą coś dla 
siebie także rodzice. „Książką połączeni, czy-
li o roli czytania w życiu dziecka” to broszu-
ra informacyjna, przypominająca o korzy-
ściach wynikających z czytania dzieciom. Do 
akcji przystąpiło już ponad pięćdziesięcioro 
dzieci, których obecność w bibliotece bar-
dzo cieszy.
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W JĘDRZEJOWSKIM ŻŁOBKU

Dzień Odzyskania Niepodległości 
11  listopada to bardzo ważna data 

dla nas Polaków. W naszym żłobku stara-
my się zasiać w dzieciach już od najmłod-
szych lat miłość i  przywiązanie do kraju 
ojczystego, jego kultury i tradycji. Przygo-
towania trwały u nas cały tydzień. W tym 
czasie żłobkowicze poznali mapę Polski, 
nasze godło oraz z dumną postawą odsłu-
chały hymn narodowy. Dzieci codziennie 
wykonywały piękne prace plastyczne, które 
zdobiły korytarz naszej placówki. Jesteśmy 
dumni z naszych pociech. 

Dzieci z Gminnego Żłobka w Jędrzejowie 
Nowym 11 października uczestniczyły 

w teatrzyku kukiełkowym pt. „Kruszynka”. 
Teatrzyk wraz z aktorami przyjechał do nas 
aż z Nowego Sącza. Dzieci z uwagą oglądały 
przedstawienie, które opowiadało o Kruszyn-
ce – cyrkowej słonicy. Nasza Kruszynka nie 
lubi pomagać innym, jest samolubna i myśli 
tylko o sobie. Zwierzątka muszą jej pomagać. 
W końcu słonica odkrywa, że prawdziwy se-
kret przyjaźni polega na wzajemnej pomocy 
i akceptacji samego siebie i innych. Przedsta-
wienie edukacyjne w sposób bajkowy pokazu-
je wartości przyjaźni, zrozumienia, akceptacji 
i pomocy potrzebującym. 

Dnia 6 października gościliśmy w na-
szym żłobeczku wójt Hannę Wocial 

oraz Czerwonego Kapturka, w rolę które-
go wcieliła się wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Jędrzejowie Nowym Maria Su-
liborska. Miło spędziliśmy razem czas przy 
wspólnym czytaniu bajeczek. Dzieci z  za-
ciekawieniem obserwowały przybyłych go-
ści, słuchały czytanych utworów. Serdecznie 
dziękujemy przybyłym gościom za wizytę.

DZIEŃ POLAKÓW

BAJKOWE SPOTKANIA

KRUSZYNKA 
W JĘDRZEJOWIE
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W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem 
gości przez wychowawcę panią Kata-

rzynę Dąbrowską, a następnie dzieci z grupy 
„Zuchy” zaprezentowały wierszyki, piosen-
ki oraz tańce. Dla większości był to pierwszy 
bardzo ważny występ. Po części artystycznej 
nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ra-
mienia każdego dziecka, wielkim ołówkiem 

ZIEMNIACZANY PIKNIK BEZPIECZNIEJ 
Z POLICJĄ

ŚLUBOWANIA CZAS

Wicedyrektor Maria Suliborska przy-
witała przybyłych gości: wójt Hannę 

Wocial, dyrektor Marię Pruszyńską, wicedy-
rektor Agnieszkę Kunkę, panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Jędrzejowa wraz z przewod-
niczącą Barbarą Wojdygą, przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich z Jakubowa Marię 
Rudnicką, które przygotowały słodki poczę-
stunek, rodziców, dzieci oraz wychowawców, 
życząc wszystkim wspaniałej zabawy.

Zabawę rozpoczęliśmy wspólnym tań-
cem. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział 
w  konkursie na najlepszą potrawę z  ziem-
niaków. Okazało się, że były tak smaczne, że 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA TO WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 
5 LISTOPADA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE FILIALNEJ W JĘDRZEJOWIE NOWYM.

przez wicedyrektor Marię Suliborską. Dzie-
ci na pamiątkę otrzymały dyplom przygoto-
wany przez wychowawczynię oraz książeczki 
zakupione przez Radę Rodziców. Zerówko-
wicze wraz ze swoją wychowawczynią Agatą 
Drabarek, przygotowali niespodziankę dla 
młodszych kolegów i koleżanek – taniec z pa-
rasolkami. Dla przedszkolaków było to wiel-

kie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy 
i zadowolenia ze swoich pociech. Na zakoń-
czenie wszyscy zostali zaproszeni na słod-
ki poczęstunek.

JESIEŃ TO CZAS ZBIORÓW ZIEMNIAKÓW, A PRZY TYM DOSKONAŁA OKAZJA 
DO ŚWIETNEJ ZABAWY I LEPSZEGO POZNANIA TEGO WARZYWA. Z TEJ OKAZJI 
8 PAŹDZIERNIKA W SZKOLE FILIALNEJ W JĘDRZEJOWIE NOWYM ODBYŁO SIĘ 
ŚWIĘTO ZIEMNIAKA. 

każda została nagrodzona przez wójt Hannę 
Wocial. Wszyscy wspaniale się bawili, biorąc 
udział w licznych konkursach sprawnościo-
wych oraz delektując się pysznymi plackami 
ziemniaczanymi. Czas umilały nam alpaki. 
Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje, 
gdyż ziemniaki upieczone w ognisku smako-
wały jak z najlepszej kuchni świata.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spę-
dzony czas, który dostarczył nam mnóstwa 
radości. Ten jesienny dzień wszyscy będą dłu-
go pamiętać. Fo
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Dzieci z  naszej szkoły 20 październi-
ka odwiedził młodszy aspirant Kamil 

Dąbrowski z Wydziału Prewencji oraz sier-
żant sztabowy Kamila Cyran z Wydziału 
Wykroczeń Nieletnich i Patologii.

Obejrzeliśmy wspólnie film o  bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym, miejscu za-
mieszkania i domu. Policjanci omówili, jak 
ważne jest bezpieczeństwo w  życiu każde-
go człowieka. Pokazali, jakie przedmioty są 
niezbędne w  ich pracy, dzieci mogły przy-
mierzyć kamizelkę, obejrzeć kajdanki, pałkę 
oraz tarczę. Policjantka pozwoliła, żeby każde 
dziecko na kartce odbiło swoje linie papilar-
ne. Dzieci obejrzały również radiowóz, mo-
gły wejść do środka, aby zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. Najwięcej emocji i radości wzbudziło 
włączenie sygnałów dźwiękowych. Na zakoń-
czenie dzieci zaśpiewały piosenkę „Halo pa-
nie policjancie”, a dyrektor podziękowała za 
miłe i pouczające spotkanie. 
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

Opr. Marzanna Lipińska

Na uroczystość przybyli zaproszeni go-
ście: wójt gminy Jakubów Hanna Wo-

cial, dyrektor szkoły Maria Pruszyńska, 
wicedyrektor Agnieszka Kunka, przewod-
nicząca rady rodziców Anna Nowak wraz 
z zastępcą Adrianem Bakułą oraz rodzice.

Wszystkich zebranych pięknie przywitał 
konferansjer Kacper Domański, uczeń kla-
sy IVb.

Pierwszoklasiści wspaniale prezento-
wali się w  strojach galowych i kolorowych 
biretach. Dzieci przedstawiły program arty-
styczny, składający się z wierszy i piosenek. 
Przygotowały go dzieci pod kierunkiem swo-
ich wychowawczyń: Ia – Marzanna Lipińska, 
Ib – Karolina Bartnicka.

Doniosłym momentem uroczystości było 
ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. 
Aktu pasowania biało-czerwonym ołówkiem 

Był to pierwszy ważny debiut najmłodszych przedszko-
laków z grypy Biedronki, które w tym roku szkolnym 

rozpoczęły swoją przygodę z naszym przedszkolem. Były 
bardzo dumne z tego, że mogą wystąpić przed swoimi rodzi-
cami i pokazać im to, czego do tej pory się nauczyły.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych go-
ści. Następnie grupa zaprezentowała przygotowany program 
artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. 
Na zakończenie wicedyrektor Agnieszka Kunka dokonała 
aktu pasowania zaczarowanym ołówkiem położonym na 
ramieniu każdego dziecka, a następnie odbyło się wręcza-
nie dyplomów, książeczek oraz słodkich upominków. Tym 
sposobem maluszki zostały przyjęte do grona prawdzi-
wych przedszkolaków.

PASY PRZEDSZKOLAKÓW

EMOCJE PIERWSZAKÓW

TRADYCJĄ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W JAKUBOWIE JEST UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, KTÓRA W TYM 
ROKU ODBYŁA SIĘ 28 PAŹDZIERNIKA.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH TO BARDZO WAŻNE WYDARZENIE NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW, ALE RÓWNIEŻ DLA 
ICH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW. W NASZEJ SZKOLE MIAŁO ONO MIEJSCE 21 PAŹDZIERNIKA.

dokonała dyrektor Maria Pruszyńska. Tym 
samym najmłodsi zostali włączeni do spo-
łeczności uczniowskiej szkoły.

Dzieci otrzymały także wiele pięknych 
prezentów: ilustrowane słowniki ortograficz-
ne, rożki obfitości, kolorowe zakładki i pla-
ny lekcji.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim uczniom klas Ia i Ib oraz ich 
rodzicom gratulujemy i życzymy owocnego 
roku szkolnego. Niech czas spędzony w szko-
le będzie dla was piękną przygodą!Fo
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

ODSŁONY NIEPODLEGŁOŚCI

MIRAŻE NA KRAŃCU EUROPY
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE MIAŁO W TYM ROKU, MIMO STACJONARNEGO NAUCZANIA, NIETYPOWY 
PRZEBIEG. ODBYŁO SIĘ W KILKU ODSŁONACH.

Swoją obecnością zaszczyciły nas wójt 
Hanna Wocial  oraz koordynator pro-

gramu wyjazdu naszych uczniów do Hisz-
panii – Paulina Gójska. I od podsumowania 
tego wydarzenia zaczęło się nasze spotkanie. 
Uczestnicy przedstawili prezentacje przygoto-
wane z wykorzystaniem zdjęć z pobytu w Se-
willi, a następnie wójt i koordynator opowie-
działy, jak doszło do tego, że nasi uczniowie 
mogli zagościć w tym hiszpańskim mieście.

Po tej części uroczystości nastąpiła krót-
ka przerwa. W  tym czasie uczniowie klas 
0-III odśpiewali przy udziale sztandaru szko-
ły hymn państwowy. Świadkami tego wyda-
rzenia byli oczywiście nasi goście.

Następnie na sali gimnastycznej rozpo-
częła się kolejna część uroczystości. Uczniowie 
klas IV-V, którzy wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim O Polsce zaprezen-
towali przygotowane utwory. Po wprowadze-
niu sztandaru i  odśpiewaniu hymnu szko-
ły uczeń klasy szóstej odczytał informację 

o tym, jak doszło do rozbiorów i do odzyska-
nia niepodległości przez nasz kraj. Punktual-
nie o 11.11 odśpiewaliśmy hymn państwowy 
i wykonane zostało wspólne zdjęcie. 

Kolejny punkt programu był zaskocze-
niem dla wszystkich,  szczególnie dla Anny 
Gójskiej. Wójt Hanna Wocial odznaczyła ją 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Do-
ceniona została również praca Anny Łaptiew 
–  otrzymała dyplom uznania,  przyznany 
przez marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. Ostatnim punktem obchodów był kon-
kurs wiedzy o  odzyskaniu niepodległo-
ści przygotowany przez Grzegorza Purgała.

Uczniowie klas VI-VIII wraz z opieku-
nami uczestniczyli w przedsięwzięciu 

Wiśniewskie miraże. W dniach 12-19 paź-
dziernika wybrali się bardzo daleko, bo aż do 
stolicy hiszpańskiej Andaluzji Sewilli. Uczest-
niczyli w zajęciach w tamtejszej szkole, gdzie 
wspólnie z hiszpańskimi kolegami doskona-
lili znajomość języka angielskiego, śpiewali 
piosenki, tańczyli flamenco. W czasie wolnym 
byli na najbardziej wysuniętej na południe 
części Gibraltaru. Zobaczyli m.in. pomnik 
poświęcony generałowi Władysławowi Sikor-
skiemu. Podziwiali widoczne stamtąd brzegi 
Afryki, potem plażowali i kąpali się w Morzu 
Śródziemnym. To była cudowna przygoda!
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

PASOWANIE Z DRZEWKIEM

PAPIESKIE WSPOMNIENIA

MISTÓW DO HYMNU

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Mistowie miała miejsce waż-

na uroczystość. Oto 13 października 2021 r. 
13 uczniów zostało przyjętych do braci 
uczniowskiej. W grupie pasowanych pierw-
szaków znaleźli się: Zuzia Bakuła, Michał 
Bartnicki, Krzyś Brzezik, Bartek Drzazga, 
Patrycja Jurek, Szymon Jurek, Natan Kac-
prowicz, Wiktoria Komuda, Hania Krupa, 
Hania Litwa, Julek Sadoch, Karolinka Sądej 
i Kamil Wójcicki.

Z okazji święta naszej szkoły, które od-
było się 22 października, przygotowali-

śmy apel, którego hasłem przewodnim sta-
ły się słowa naszego patrona Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się!”. Uroczystość tanecznym 
krokiem poloneza rozpoczęli uczniowie klas 
VIII i VI, zaś cały apel poprowadziło koło te-
atralne dziewcząt z klasy VII.

Tego dnia w szczególny sposób wspomi-
naliśmy sylwetkę patrona, jego pielgrzym-

Nasza szkoła wzięła udział w  akcji 
„Szkoła do hymnu”. 10 listopada o go-

dzinie 11.11 cała społeczność szkolna od-
śpiewała hymn państwowy, dając początek 
uroczystemu apelowi z okazji 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia koło teatral-
ne dziewcząt z klasy VII przygotowało apel. 
W  wierszach o  tematyce niepodległościo-
wej i patriotycznej zaprezentowali się Maciej 
Michalski, Karolina Wiak, Pola Konopka 

Zanim jednak nastąpił ten ważny w ży-
ciu każdego pierwszaka moment, ucznio-
wie z klasy I przedstawili swoje umiejętności 
w programie artystycznym, przygotowanym 
przez wychowawczynię Manuelę Wajs. Za-
prezentowali w nim swoje umiejętności wo-
kalne i  recytatorskie. Swoją postawą udo-
wodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego 
ślubowania. Po złożeniu ślubowania dyrektor 
szkoły Lidia Domańska dokonała symbolicz-
nego pasowania na ucznia. Po zakończeniu 

uroczystości rodzice wraz z dziećmi zasadzi-
li przed szkołą pamiątkowe drzewko. Rodzi-
com gratulujemy wspaniałych pociech, zaś 
pierwszakom życzymy wielu sukcesów! 

ki, przemówienia, głoszenie Ewangelii. Apel 
uświetniły występy taneczne klasy I oraz kra-
kowiak w wykonaniu koła tanecznego pod 
opieką Wiktorii Patoki. Nie zabrakło wierszy 
oraz pieśni, które wprowadziły nas w nastrój 
powagi i  nostalgii. Dziękujemy wszystkim 
za zaangażowanie w przygotowanie uroczy-
stości. Pamiętajmy o słowach Ojca Świętego, 
jego miłości, nauce, niech pozostanie dla nas 
drogowskazem naszego życia.

i Zuzanna Dobrowolska. Klasa I wraz z wy-
chowawczynią Manuelą Wajs przygotowała 
piosenkę z flagami. Pieśni legionowe odśpie-
wał chór chłopców z klas IV-VII, przepięk-
ny nastrojowy taniec wykonały dziewczęta 
z koła tanecznego po opieką Wiktorii Pato-
ki, natomiast honorową wartę przy krzyżu 
powstańczym pełniły harcerki z klasy V. De-
koracje wykonała Agnieszka Kościesza. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie w przygotowanie uroczystości. O
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Urząd Gminy Jakubów
05-306 Jakubów, ul. Mińska 15
czynny w godz.: pn. – pt.. 800 – 1600

czwartek – dzień wewnętrzny
tel./fax: 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
https://jakubow.pl/

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

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

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

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

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

tel. 25 757 91 90, 693 130 103

Radny Rady Powiatu Mińskiego – Dariusz Przybyłko
tel. 505 024 285, e-mail: d.przybylko@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: 25 757 91 64
e-mail: gops@jakubow.pl

Gminna Spółka Wodna Jakubów
kontakt: Zbigniew Marusa
e-mail: gswjakubow@wp.pl
tel. 25 757 91 50 (wt., czw. godz. 1600 – 1800)

Leśniczy Lasów Państwowych – Andrzej Perzanowski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter): czw. godz.: 900 – 1100

tel. 693 891 330

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

tel. 25 757 93 36

Zgłaszanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych 
lub kanalizacyjnych:
Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym,
tel. 514 098 850
Oczyszczalnia ścieków w Leontynie i Rządzy, tel. 503 061 114
Marzena Rek, tel. 730 101 690 (sieć kanalizacyjna i wodociągowa)
Edward Antoszczak, tel. 602 592 402 (sieć wodociągowa)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. 25 757 93 28, czynna w godz. pn. – pt. 800 – 1600

e-mail: biblioteka@jakubow.pl, http://biblioteka.jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. 25 757 92 14, e-mail: filiaw@jakubow.pl
czynna w godz. czw.: 1530 – 1800, sob: 830 – 1430

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

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl, www.spmistow.com.pl/mistow/

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

Szkoła Filialna w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. 25 757 97 80
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Gminny Żłobek w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30 tel. 530 020 469 
e-mail: zlobekjedrzejow@jakubow.pl, www.jakubow.pl

Parafie: 
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w  Jakubowie,  
pl. św. Jakuba Apostoła 1, tel. 25 757 91 93
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Fatimskiej  
w Mistowie, ul. Kościelna 4, tel. 25 757 95 91
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Wiśniewie, 
Wiśniew 75, tel. 25 757 95 12
• Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy  
Przenajświętszej w Wiśniewie, Wiśniew 65, tel. 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie, ul. Mińska 15, tel. 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
czynny w godz. pn. : 800 – 1630, wt. – pt.: 800 – 1330

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINNY”
ul. Mińska 9, tel. 25 757 91 97

Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. 47 724 98 90, fax: 47 724 98 85
Dzielnicowy Gminy Jakubów – Krzysztof Krajewski
tel. 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl 

Informator teleadresowy


