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Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość,
a z nut świątecznych zapachów 

powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii spełni marzenia...

Niech te nadchodzące Święta 
przyniosą Państwu wiele szczęścia, 

wiary i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was
 przez każdy dzień Nowego Roku!

Hanna Wocial
Wójt Gminy Jakubów
wraz z pracownikami 

oraz Przewodniczącym 
i Radnymi Rady Gminy Jakubów

Inauguracja Roku Jubileuszowego z okazji 550-lecia powstania parafii i miejsco-
wości Jakubów odbędzie się 10 lutego 2023 roku podczas uroczystej sesji Rady Gmi-
ny Jakubów. Przez cały 2023 rok wspólnie będziemy obchodzić ten wyjątkowy jubileusz, 
na którego wydarzenia serdecznie Państwa zapraszamy! Szczegóły na: www.jakubow.pl

JUBILEUSZOWY ROK
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INWESTYCJE

Oprac. Marta Krusiewicz

5 października 2022 roku w  urzędzie 
gminy Jakubów, w  wyniku rozstrzy-

gnięcia postępowania o udzielenie zamó-
wienia klasycznego w trybie podstawowym 
na „Budowę drogi gminnej w miejscowo-
ści Kamionka, gmina Jakubów w formu-
le zaprojektuj i wybuduj”, zawarta została 
umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. 
z o.o. z Węgrowa na wykonanie dokumenta-

cji projektowej oraz realizację robót budow-
lanych objętych inwestycją. 

Na realizację ww. zadania gmina Jaku-
bów otrzymała 95% dofinansowania w dru-
giej edycji Programu Inwestycji Strate-
gicznych w  ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład.

Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 
2 423 371,83 zł brutto, a zadanie zrealizowane 
zostanie w terminie 14 miesięcy od daty pod-
pisania umowy.

Oprac. Marta Krusiewicz

W  urzędzie gminy Jakubów miało 
miejsce wręczanie promes dla gmin 

z  terenu powiatu mińskiego, które otrzy-
mały dofinansowanie w trzeciej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład, dedyko-
wanej gminom, na obszarze których funk-
cjonowały zlikwidowane państwowe przed-
siębiorstwa gospodarki rolnej. Uroczystość 
odbyła się 18 lipca 2022 roku.

Wśród gmin, które otrzymały dofinanso-
wanie w ramach ww. programu, nie zabrakło 
również gminy Jakubów. Symboliczny czek 
na dofinansowanie inwestycji z  rąk parla-
mentarzystów: senator RP Marii Koc i posła 
na Sejm RP Daniela Milewskiego odebrała 
Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów wraz 
z pracownikami urzędu oraz przedstawicielką 
lokalnej społeczności miejscowości Rządza. 

Z otrzymanego dofinansowania w kwo-
cie 2 000 000 zł Gmina Jakubów zrealizuje 

UMOWA NA DROGĘ

PROMESY NA INWESTYCJE

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, 
gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybu-
duj – etap I”. 

Serdecznie dziękujemy za przyznane do-
finansowanie!

Oprac. Marta Krusiewicz

W sali konferencyjnej urzędu gminy Ja-
kubów odbyło się spotkanie robocze 

w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie 
gminy Jakubów. Miało ono miejsce 23 listo-
pada 2022 roku. 

W spotkaniu udział wzięli: Daniel Milew-
ski – poseł na Sejm RP, Czesław Mazek – dy-
rektor Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, 
Paweł Włodarczak – kierownik Działu Roz-
woju Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 
Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów, przed-
stawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz pa-
rafii w Mistowie i Jakubowie.

Podczas tego konstruktywnego spotka-
nia podsumowany został I etap budowy sie-
ci gazowej w  Jakubowie, a  także przedsta-

GAZ CORAZ BLIŻEJ

wione zostały kolejne rozważane przez PSG 
Sp. z o.o. odcinki rozbudowy sieci gazowej 
na terenie gminy Jakubów. 
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INWESTYCJE

STRZEBULA Z DROGĄ
Oprac. Jacek Biaduń

Nowy odcinek drogi gminnej w Strzebu-
li został uroczyście oddany do użytku 

26 września 2021 r. Trasa o długości 4 332 mb. 
jest częścią dogodnego dla mieszkańców gmi-
ny Jakubów dojazdu do Wiśniewa, Jakubowa 
i Mińska Mazowieckiego. 

W roku 2011 ze środków własnych w wy-
sokości 124 779,56 zł wybudowany został od-
cinek drogi o długości 620 mb., tj. od pętli au-
tobusowej w Narcie do skrzyżowania z drogą 
gminną na Kamionkę.

Następnie w 2017 r. oddano do użytkowa-
nia 950-metrowy odcinek drogi wybudowa-

ny w ramach przyznanych ze współfinanso-
wania 50/50 środków budżetu województwa 
mazowieckiego. Koszt ogólny wykonania 
wyniósł 203 949,99 zł (dofinansowanie urzę-
du marszałkowskiego – 101 000,00 zł). 

W 2022 r. po raz drugi gmina Jakubów 
otrzymała dofinansowanie z urzędu marszał-
kowskiego na budowę kolejnego, 500-metro-
wego, odcinka drogi w Strzebuli.

Koszt tej pracy wyniósł 302 180,25 zł, 
z czego kwota 149 000,00 zł pochodzi z do-
tacji przyznanej przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Dodatkowo gmina z własnych środków 
wykonała odcinek drogi o długości 265 m 
za kwotę 151 000,00 zł.

Wykonawcą obu odcinków była fir-
ma „FEDRO” Sp. zo.o. z Osiecka, wyłonio-
na w wyniku postępowania przetargowego 
w zamówieniu publicznym dotyczącym wy-
żej wymienionej inwestycji.

Łącznie podczas tych trzech etapów prac 
wybudowano drogę o długości 2 325 m.

NOWA DROGA LUDWINÓW – PORĄB
Oprac. Marta Krusiewicz

Uroczyste otwarcie i  poświęcenie 
450-metrowego odcinka drogi Lu-

dwinów – Porąb w ciągu drogi powiatowej 
Stara Niedziałka-Mistów-Libertów miało 
miejsce 4 października 2022 roku.

Na tym odcinku w 2021 roku wykonana 
została wspólnie przez gminy Jakubów i Stani-
sławów stabilizacja betonowa, zaś Zarząd Dróg 
Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w bie-
żącym roku wykonał nakładkę asfaltową.

Wykonana inwestycja stanowi kolejny 

przykład owocnej współpracy władz powia-
tu mińskiego z samorządami gmin Jakubów 
i  Stanisławów. Droga ta stanowi dogodne 
połączenie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
gminami, skraca czas dojazdu mieszkańcom 
i służbom ratunkowym. Wykonana nakład-
ka asfaltowa zwiększa również bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników drogi. Fo
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INWESTYCJE

ROZSTRZYGNIĘCIE KSOW

GRANTY DLA GMINY
Oprac. Marta Krusiewicz

Gmina Jakubów na realizację przed-
sięwzięcia grantowego pn. „Poprawa 

dostępności usług publicznych osobom ze 
szczególnymi potrzebami w gminie Jaku-
bów” otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 198 727,49 zł w ramach projektu gran-
towego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny sa-
morząd – granty” finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dofinansowanie pozyskane zostało 
na poprawę dostępności usług publicznych 
osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym 
osobom niepełnosprawnym i o obniżonym 

poziomie sprawności z powodu choroby czy 
wieku. Przedsięwzięcie grantowe realizowane 
będzie w podziale na dostępność architekto-
niczną i komunikacyjno-informacyjną. 

Likwidacja barier architektonicznych 
oraz zapewnienie dostępności komunika-
cyjno-informacyjnej zrealizowane zostaną 
poprzez: częściową rozbiórkę i przebudowę 
istniejących schodów wejściowych wraz z bu-
dową pochylni nr 2, zakup i montaż 3 szt. 
drzwi wejściowych, zakup i montaż 2 domo-
fonów, zakup i montaż planów tyflograficz-

nych, instalację pętli indukcyjnej mobilnej, 
oznaczenie pomieszczeń za pomocą czarno-
druku/piktogramu oraz alfabetu Braille’a, 
wykonanie nakładek na poręcze z alfabetem 
Braille’a, kontrastowe oznaczenie schodów 
za pomocą nakładek kontrastowych i anty-
poślizgowych, zakup maty ewakuacyjnej, za-
stosowanie pola uwagi oraz oznaczenie prze-
szkleń za pomocą taśmy kontrastowej. 

Całkowita wartość projektu wyno-
si 248 838,84 zł, planowany okres realizacji 
przedsięwzięcia – do 30 czerwca 2023 roku.

Oprac. Marta Krusiewicz

Podczas uroczystej Mazowieckiej Gali 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2022, 

która odbyła się 16 listopada 2022 roku 
w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni Tańca Mazowsze w Otrębusach, 
rozstrzygnięte zostały konkursy organi-
zowane przez Biuro Regionalne Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem 
Adama Struzika – marszałka województwa 
mazowieckiego. 

Wśród laureatów konkursów znaleźli się 
reprezentanci gminy Jakubów – lokalni spo-
łecznicy, organizacje społeczne oraz pasjona-
ci serowarstwa: 

1. W  konkursie „Najaktywniejsza Li-
derka Wiejska w województwie mazowiec-
kim” II miejsce, nagrodę pieniężną w kwocie 
4 000 zł oraz nagrodę rzeczową o wartości 
750 zł zdobyła Alina Parol – przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Mistowie.

2. W konkursie „Koła Gospodyń Wiej-
skich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” 
wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie 
1200 zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Strzebuli.

3. W  konkursie „Najlepsza inicjatywa 
zrealizowana w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” 
w  kategorii „Mazowsze dla sołectw rekre-
acyjnie (dla projektów dot. budowy i wypo-
sażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, 
boisk, altan i wiat ogrodowych)” III miejsce 

i nagrodę pieniężną w kwocie 2500 zł zdobyło 
sołectwo Izabelin za zadanie: „Budowa świe-
tlicy wiejskiej w Izabelinie, gm. Jakubów”.

4. W Mazowieckim Konkursie Serów Za-
grodowych – Edycja VI, w kategorii serów 
dojrzewających za ser kozi wędzony krótko 
dojrzewający wyróżnienie oraz nagrodę rze-
czową zdobyła Hanna Rudnicka z Moczydeł.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 
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INFORMACJA
Ścieżka edukacyjna: „Ekosystem wodny 

i nadwodny” przy stawie w miejscowości 
Jakubów, gm. Jakubów dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.

wfosigw.pl w formie dotacji 
w kwocie 49.687,00 zł.

Oprac. Anna Czyżewska

W  Jakubowie została otwarta ścież-
ka edukacyjna. Jej uroczyste otwar-

cie miało miejsce 29 września 2022 roku, 
a uczestniczyli w nim: Kamila Mokrzycka – 
zastępca prezesa WFOŚiGW w Warszawie, 
przedstawiciele mieszkańców oraz społecz-
ność szkolna.

W dniu 7 marca gmina Jakubów zło-
żyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie 
o dofinansowanie w formie dotacji na za-
dania z zakresu edukacji ekologicznej pn. 
„Ścieżka edukacyjna: Ekosystem wodny 
i nadwodny” przy stawie w miejscowości 
Jakubów, gm. Jakubów”. 

EKOLOGICZNA ŚCIEŻKA
Ścieżka to dodatkowe narzędzie do pro-

wadzenia przez nauczycieli zajęć z edukacji 
ekologicznej i zakupione w ramach zadania 
pomoce edukacyjne w postaci gier edukacyj-
nych to doskonałe i ciekawe uzupełnienie za-
plecza dydaktycznego.

W  dniu 11 lipca 2022 roku zawar-
to umowę na dofinansowanie w  wyso-
kości 75% kosztu kwalifikowanego brut-
to – 66.250,00 zł. Gmina otrzymała dotację 
w wysokości 49.687,00 zł na zadanie, pozosta-
łą kwotę w wysokości 16.563,00 zł pokryto ze 
środków własnych. W ramach zadania Firma 
Open the Green Helena Janowska-Kryszczuk 
z Karczewa wybudowała ścieżkę edukacyj-

INFORMACJA
 „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, 

w kwocie 35.000,00 zł.

INFORMACJA
Modernizacja oświetlenia w Jędrzejowie Nowym, gmina Jakubów 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

www.wfosigw.pl w formie dotacji w kwocie 82 360,80 zł.
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i zamontowano 10 szt. pomocy edukacyjnych 
oraz zorganizowano piknik edukacyjny dla 
mieszkańców. W ramach pikniku przepro-
wadzono warsztaty dla uczniów klas IV-V ze 
Szkoły Podstawowej w Jakubowie. 
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Oprac. Marta Krusiewicz

Zarząd Województwa Mazowieckie-
go w  dniu 6 września 2022 r. podjął 

uchwałę nr 1401/347/22 w  sprawie aktu-
alizacji listy operacji informującej o kolej-
ności przysługiwania pomocy na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z  tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” w ra-
mach działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, dla naboru przeprowa-
dzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.

Wniosek złożony przez gminę Jakubów 
dla inwestycji pn. „Budowa i  przebudowa 
gminnej oczyszczalni ścieków w Leontynie, 
gmina Jakubów wraz z budową sieci wodo-

ciągowej w  miejscowości Jakubów, gmina 
Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj” 
na przedmiotowej liście uplasował się na 27 
miejscu zdobywając 22,5 punktów, z przy-
znaną kwotą dofinansowania 4 237 060 zł. 

POD BIAŁO-CZERWONĄ

UMOWY NA WSPARCIE PODPISANE

Oprac. Paulina Piotrowska

Dzięki poparciu mieszkańców gmina Ja-
kubów otrzymała dotację w wysokości 

7 000 zł na zakup oraz montaż masztu i fla-
gi w ramach projektu „Pod Biało-czerwo-
ną” pod honorowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Na placu św. Jakuba w Jakubowie wznie-
siony został maszt wraz z  f lagą, którego 

otwarcie nastąpiło 11 listopada o godz. 12.00. 
Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt zaku-
piony w ramach projektu „Pod Biało-czer-
woną” dokonane zostało przez poczet flago-
wy OSP Łaziska przy wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego uczestników ceremonii 
przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry 
Dętej w Jakubowie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Uroczyste podpisanie umowy o dofinan-
sowanie w obecności przedstawicieli urzę-
du marszałkowskiego, członkiń Zarządu 
Województwa Mazowieckiego: Janiny Ewy 
Orzełowskiej i Elżbiety Lanc odbyło się 26 
września 2022 roku w „Kulturalnej Stodole” 
w miejscowości Stawek, gmina Latowicz.

Celem realizacji inwestycji jest rozwią-
zanie problemu gospodarki ściekowej i stwo-
rzenie warunków dla rozwoju systemu kana-
lizacji sanitarnej na obszarze gminy Jakubów 
poprzez budowę i  przebudowę gminnej 
oczyszczalni ścieków w Leontynie, gmina Ja-
kubów, a także poprawę jakości świadczenia 
usług zaopatrzenia w wodę poprzez budowę 
odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Jakubów, gmina Jakubów. Całkowita war-
tość inwestycji wynosi 5 457 887,61 zł. Reali-
zacja zadania odbędzie się do końca grudnia 
2024 roku.
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1. Grunty:

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

1,10 zł

b) Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 5,79 zł

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

0,61 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.

3,81 zł

2. Budynki lub ich części:

a) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. 0,40 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. 

25,00 zł

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

13,47 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.

5,87 zł

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

8,00 zł

f) Od budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną 9,71 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 2023 ROK

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 825,00 zł,   
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 880,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t – 1 320,00 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 15 t 

od 15 t 
1 320,00
1 320,00

1 485,00
1 650,00

3 osie
od 12 t do poniżej 17 t

od 17 t
1 320,00
1 980,00

1 485,00
2 145,00

4 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 25 t
od 25 t do poniżej 29 t

od 29 t

1 320,00
1 980,00
1 980,00

1 485,00
2 145,00
2 970,00

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 – 55,00 zł dziennie,
b) na powierzchni powyżej 2 m2 do 5 m2 – 75,00 zł dziennie,
c) na powierzchni powyżej 5 m2 – 125,00 zł dziennie.

STAWKA PODATKU ROLNEGO
150,00 zł – od 1 ha przeliczeniowego. 
300,00 zł – od 1 ha fizycznego.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO
71,0996 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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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 – 1 815,00 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 25 t 

od 25 t 
 880,00

1 540,00
 935,00

1 705,00

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

880,00
1 320,00
1 540,00
1 540,00

935,00
1 375,00
1 705,00
2 145,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 38 t
od 38 t

1 320,00
1 540,00

1 375,00
1 705,00

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 31 t

od 31 t
 1 980,00
2 178,00

2 145,00
2 343,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 40 t
od 40 t

1 980,00
2 695,00

2 255,00
2 981,00

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 – 715,00 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.

7. Od autobusów w  zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:    
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 595,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 145,00 zł.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transpor-
towe służące do ochrony przeciwpożarowej.
 
Pobór podatku od środków transportowych odbywać się będzie bez 
wezwania przez dokonanie wpłaty na rachunek bieżący Urzędu Gminy.

GOPS INFORMUJE
Dodatek węglowy

Na dzień 23 listopada 2022 r. złożonych zostało 1516 wniosków 
o wypłatę dodatków węglowych. Rozpatrzonych pozytywnie zosta-
ło 1120 wniosków. 

Wypłacono dodatki węglowe na ogólna kwotę 3 306 000,00 zł.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 

dnia 30 listopada 2022 r. 
Dodatek na niektóre źródła ciepła: 

pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy
Na dzień 23 listopada 2022 r. złożonych zostało 223 wniosków 

o wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła. Rozpatrzone pozy-
tywnie zostały 172 wnioski. 

Wypłacono dodatki na ogólna kwotę 369 900,00 zł.
Wnioski o wypłatę dodatku na niektóre źródła ciepła można 

było składać do dnia 30 listopada 2022 r.
Dodatek osłonowy

W dniu 31 października 2022 r. upłynął termin składania wniosków 
na wypłatę dodatku osłonowego. Od 1 stycznia 2022 r. do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie wpłynęło 826 takich wnio-
sków, wszystkie zostały rozpatrzone.

Wypłacono dodatki osłonowe na ogólną kwotę 567 540,84 zł. 
Dodatek elektryczny

W  celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku ener-
gii, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 
2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony 
został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy ener-
gii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 
13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektrycz-
ną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym 
dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub 
wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa 
w art. 27 ust. 1 ustawy, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamiesz-
kania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 
1500 zł. Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się do GOPS w Jakubo-
wie w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Dodatek 
elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
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RADA GMINY JAKUBÓW INFORMUJE
SESJA NADZWYCZAJNA NR XLVI/2022 

16 SIERPNIA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2022 rok.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia.

SESJA NR XLVII/2022 
28 WRZEŚNIA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
c) odwołania Skarbnika Gminy Jakubów,
d) powołania Skarbnika Gminy Jakubów,
e) przekazania skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie,
f) zarządzenia uzupełniających wyborów soł-
tysa w sołectwie Anielinek.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

SESJA NR XLVIII/2022 
24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

Gminy Jakubów z dnia 31 października 2016 
roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
finansowej, administracyjnej i organizacyj-
nej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ja-
kubów zaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych,
d. określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych oraz zwolnień 
w tym podatku,
e. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obli-
czenia podatku rolnego na terenie gminy Jaku-
bów oraz zwolnień w tym podatku na 2023 rok,
f. określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2023 rok,
g. wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
jej wysokości oraz zarządzenia poboru tej 
opłaty w drodze inkasa,
h. wyznaczenia miejsca do prowadzenia han-
dlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników oraz wprowadzenia regulaminu 
tego handlu,
i. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, 
położonej w Leontynie, gmina Jakubów,
j. uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz realizacji zadań z zakresu prze-
ciwdziałania narkomanii, na terenie gminy 
Jakubów na 2023 rok,
k. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
w budynku przy ulicy Mińskiej 9 w Jakubo-
wie, w trybie bezprzetargowym,
l. 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 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na rok 2023”.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Oprac. Joanna Rosłońska

a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
b. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
c. zmiany Regulaminu określającego wyso-
kość oraz warunki wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegóło-
we warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 
przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrud-
nionych w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Gminę Jakubów,
d. uchwalenia Wieloletniego Programu Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Jakubów na lata 2023-2028 oraz zasad 
wynajmowania tych lokali
e. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 
najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
w budynku przy ulicy Mińskiej 9, w trybie 
bezprzetargowym.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu bu-
dżetu za I półrocze 2022 roku.
7. Informacja o stanie oświaty w Gminie Ja-
kubów za rok szkolny 2021/2022.
8. Informacja o  złożonych oświadczeniach 
majątkowych.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
11. Zamknięcie posiedzenia. 

SESJA NR XLIX/2022 
24 LISTOPADA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
b. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
c. zmiany Uchwały Nr XIX/131/2016 Rady Fo
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WYDARZENIA

OTWARCIE SUW W MISTOWIE

Oprac. Marta Krusiewicz

Podczas spotkania gościliśmy: Janinę 
Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc – człon-

kinie Zarządu Województwa Mazowieckie-
go, Kamila Nalewkę – reprezentującego mar-
szałka województwa mazowieckiego Adama 
Struzika, Antoniego Jana Tarczyńskiego 
– starostę powiatu mińskiego, Krzysztofa Ar-
cimowicza – naczelnika Wydziału Architek-
tury i Budownictwa starostwa powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim, o. Marcin Borząd-
ka – proboszcza parafii rzymskokatolic-
kiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie 
wraz z siostrą Urszulą, radnych Rady Gmi-
ny Jakubów, radnych Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki, pracowników Urzędu Gminy 
Jakubów, konserwatorów SUW Mistów, pro-
jektantów, wykonawcę inwestycji, inspek-
torów nadzoru, wójtów gminy Jakubów po-
przednich kadencji, przedstawicieli szkoły 
w Mistowie, sołtysów, druhów reprezentują-
cych OSP z obu gmin, przedstawicielki KGW 
w Mistowie oraz sąsiadów inwestycji.

Tuż po powitaniu gości Marta Krusie-
wicz przybliżyła historię stacji od roku 1996, 
następnie przekazała głos Hannie Wocial 

– wójtowi gminy Jakubów. Podkreśliła ona, 
że modernizacja SUW w Mistowie wykona-
na została w ramach zadania „Przebudowa 
i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Mistów wraz z budową studni głę-
binowej SW-3 w  Leontynie, gmina Jaku-
bów” dofinansowanego ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego w  ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa ma-
zowieckiego. Następnie przedstawiła szcze-
gółowy budżet zadania oraz zakres wykona-
nych prac w ramach inwestycji. Podziękowała 
obecnym na uroczystości członkiniom Za-
rządu Województwa Mazowieckiego: Janinie 
Ewie Orzełowskiej i Elżbiecie Lanc za uru-
chomienie instrumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego i  przyznanie środków 
na realizację inwestycji. Swoje podziękowa-
nia skierowała również do Antoniego Janu-
sza Piechoskiego – wójta gminy Mińsk Ma-
zowiecki, Antoniego Jana Tarczyńskiego 
– starosty powiatu mińskiego, Rady Gminy 
Jakubów, projektanta, inspektorów nadzoru, 

wykonawców, Edwarda Antoszczaka – kon-
serwatora SUW, a także pracowników urzędu 
gminy Jakubów. 

Uroczystego otwarcia SUW, poprzez 
symboliczny akt przecięcia wstęgi, dokonali: 
Janina Ewa Orzełowska, Elżbieta Lanc, Anto-
ni Jan Tarczyński, Hanna Wocial, Antoni Ja-
nusz Piechoski oraz Karol Brodowski.

Po uroczystym otwarciu nastąpiła modli-
twa błogosławieństwa oraz poświęcenie in-
westycji, której dokonał ojciec Marcin Borzą-
dek z asystą muzyczną siostry Urszuli. 

W trakcie uroczystości głos zabrali: Ja-
nina Ewa Orzełowska, Elżbieta Lanc, Antoni 
Jan Tarczyński, Antoni Janusz Piechoski. Ka-
mil Nalewka wręczył gospodarzom list gratu-
lacyjny od marszałka Adama Struzika.

Uroczystość była również doskonałym 
momentem, aby wójt podziękowała pracow-
nikom urzędu gminy Jakubów: Bogusławowi 
Dziedzicowi – zastępcy wójta, Grażynie Pyt-
kowskiej – zastępcy skarbnika, Marzenie Rek 
– kierownikowi Referatu Inwestycji, Marcie 
Krusiewicz – inspektorowi urzędu, Zbignie-
wowi Marusie – inspektorowi urzędu, za za-
angażowanie na każdym etapie trwania in-
westycji i wręczyła nagrody pieniężne. 

Wszyscy zebrani zaproszeni zostali do 
wspólnego zdjęcia oraz do zwiedzania zmo-
dernizowanej stacji.

W MISTOWIE W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU MIAŁO MIEJSCE UROCZYSTE 
OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ I ROZBUDOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY. 
ORGANIZATORAMI UROCZYSTOŚCI BYLI HANNA WOCIAL – WÓJT GMINY JAKUBÓW 
ORAZ ANTONI JANUSZ PIECHOSKI – WÓJT GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. 
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WYDARZENIA

POŁĄCZENI RAJDEM
Oprac. Ewa Klepacka

Uczestnicy rajdu o godzinie 14.00 wyru-
szyli sprzed swoich urzędów, przeje-

chali wcześniej wyznaczone trasy i ok. godz. 
15.00 pojawili się na mecie – na placu OSP 
w Łaziskach. W gminie Jakubów, ponieważ 
to ona była gospodarzem tegorocznego rajdu.

Tradycyjnie wójt gminy Jakubów Han-
na Wocial zadbała o drobne upominki, któ-
re były przekazywane na starcie rajdu przed 
urzędem gminy w Jakubowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Miro-
sław Krusiewicz – dyrektor Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Warszawie oraz Tomasz 
Ruciński – dyrektor biura poselskiego poseł 
na Sejm RP Anny Siarkowskiej, Tadeusz Ga-
łązka – wójt gminy Dobre, który dzielnie pro-
wadził rowerzystów z Dobrego, oraz Hanna 
Pietrzyk – sekretarz gminy Stanisławów, pro-
wadząca rowerzystów ze Stanisławowa.

Na terenie OSP Łaziska na wszystkich 
rowerzystów, którzy bardzo licznie dopisa-
li, czekała przepyszna kiełbaska ufundowa-

na w części przez Zakład Mięsny Wierzejki, 
a w części przez urząd gminy w Jakubowie. 
Przygotowały ją kucharki ze szkoły pod-
stawowej w Jędrzejowie Nowym, natomiast 
grochówkę sporządzili druhowie z OSP Pu-
stelnik, a słodki poczęstunek przedstawiciele 
gminy Dobre.

Na mecie rajdu odbyło się Narodowe 
Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza zorganizowane przez gminną bi-
bliotekę. Wójt Hanna Wocial podsumowa-
ła akcję sprzątania świata „KGW i OSP dla 
środowiska 2022” na terenie gminy Jaku-
bów. Dziesięć KGW: Antonina, Strzebula, 
Nart, Budy Kumińskie, Moczydła, Mistów, 
Jędrzejów Nowy, Kamionka, Ludwinów, Wi-
śniew oraz jednostka OSP Mistów podjęli to 
wyzwanie. Wójt serdecznie podziękowała 
za włożony trud i zaangażowanie mieszkań-
ców w  porządkowanie swoich sołectw na-
grodami pieniężnymi, upominkami oraz pa-
miątkowymi dyplomami.

Podczas odpoczynku kabaret EWG 
z  programem „Zygzakiem przez wieś” 

umilał czas swoimi dowcipami i śmieszny-
mi skeczami.

Organizatorzy kierują serdeczne podzię-
kowania do funkcjonariuszy policji, stra-
żaków OSP oraz pogotowia ratunkowego 
za nadzór i zabezpieczenie trasy rajdu.

JUŻ PO RAZ VII ODBYŁ SIĘ MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY, ORGANIZOWANY PRZEZ 
WŁODARZY GMIN: JAKUBÓW, STANISŁAWÓW I DOBRE. 
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ORKIESTRA NA JASNEJ GÓRZE
Oprac. Ewa Klepacka

Mieszkańcy gminy Jakubów 12 listo-
pada mieli możliwość uczestniczenia 

w pielgrzymce do Częstochowy. Wszystko 
dzięki zaproszeniu posła na Sejm RP Danie-
la Milewskiego. Gminna Orkiestra Dęta pod-
czas koncertu zachwycała swoimi utworami 
wszystkich pielgrzymów zgromadzonych 
w sali papieskiej. Największym zaszczytem 
dla orkiestry była oprawa Mszy świętej na Ja-
snej Górze. Fo
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WYDARZENIA

WÓZ POŚWIĘCONY

WSPARCIE DLA MDP

Oprac. Joanna Rosłońska

Przy nutach „Marszu Generalskiego” 
uroczystość rozpoczęła się złożeniem 

meldunku przez dh. Dariusza Gąsiora – 
wiceprezesa OSP Wiśniew, prezesowi Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Mazowieckiego druhowi Anto-
niemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości 
pododdziałów OSP do uroczystości. Na-
stępnie prowadząca uroczystość powitała 
licznie przybyłych gości. Byli wśród nich: po-
słowie na Sejm RP Teresa Wargocka, Kamila 
Gasiuk-Pihowicz, Daniel Milewski i Czesław 
Mroczek, członkinie Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz 
Elżbieta Lanc, kierownik delegatury urzędu 
wojewódzkiego w  Siedlcach Anna Kaszu-
ba, starosta miński Antoni Jan Tarczyński, 
zastępca mazowieckiego komendanta woje-
wódzkiego PSP Tomasz Cybul, komendant 
PSP Mińsk Mazowiecki Krzysztof Komo-
rowski, komendant komisariatu policji w Sta-

W SOBOTĘ 5 LISTOPADA 2022 ROKU NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 7. PUŁKU 
UŁANÓW LUBELSKICH W WIŚNIEWIE MIAŁA MIEJSCE NIEZWYKLE PODNIOSŁA 
UROCZYSTOŚĆ. ODBYŁO SIĘ TAM POŚWIĘCENIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU 
BOJOWEGO DLA OSP WIŚNIEW, ZAKUPIONEGO Z DOTACJI MSWIA, DOTACJI URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO, ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY JAKUBÓW ORAZ ŚRODKÓW 
WŁASNYCH JEDNOSTKI OSP WIŚNIEW.

nisławowie Robert Momot, członek Rady 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w  Miń-
sku Mazowieckim Ewa Bednarska, Dyrek-
tor Banku Spółdzielczego o/Jakubów Anna 
Rombel, przewodniczący Rady Gminy Jaku-
bów Krzysztof Domański, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
w Wiśniewie Ewa Charczuk, przewodniczą-
ca KGW Wiśniew Honorata Gąsior, prezes 
zarządu gminnego ZOSP RP w  Jakubowie 
Damian Domański, komendant zarządu 
gminnego ZOSP RP w Jakubowie Rafał Kró-
lak, poczty sztandarowe OSP Jakubów, OSP 
Mistów, OSP Łaziska, OSP Jędrzejów Nowy, 
OSP Ludwinów, OSP Moczydła, OSP Mlęcin, 
sołtysi sołectw Nart, Kamionka, Strzebula 
oraz liczni zebrani sponsorzy i mieszkańcy.

Po oficjalnym powitaniu odczytano hi-
storię jednostki OSP Wiśniew. Następnie 
przystąpiono do poświęcenia nowego wozu 
bojowego. Aktu tego dokonali: kapłan Zbi-
gniew Nawara, proboszcz starokatolickie-
go kościoła mariawitów pw. Trójcy Przenaj-

Oprac. Agnieszka Gogol

W Gminnym Centrum Kultury w Mrozach miała miejsce uroczystość 
wręczenia promes na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożar-

niczych. 14 listopada wręczała je senator Maria Koc, poseł Daniel Milewski oraz 
st. bryg. Tomasz Cybul – zastępca mazowieckiego komendanta PSP. Wsparcie, 
jakie zostało przekazane, to 14 627,00 zł. Otrzymały je Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze z terenu gminy Jakubów z jednostek OSP w Jędrzejowie Nowym, 
Mistowie oraz Wiśniewie. Pieniądze przeznaczone są na zakup sprzętu, umun-
durowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzysty-
wany w procesie szkolenia członków MDP.

świętszej w Wiśniewie oraz ksiądz Krzysztof 
Wesołowski, proboszcz parafii rzymskokato-
lickiej pw. Trójcy Świętej w Wiśniewie. 

Po uroczystym poświęceniu samocho-
du nastąpił akt chrztu i  przecięcia wstęgi. 
Do dokonania tej zaszczytnej czynności po-
proszono wszystkich znamienitych gości, 
którzy zaszczycili gospodarzy swoją obec-
nością. Występujący goście nie szczędzili 
organizatorom słów uznania, życzeń i gra-
tulacji. Na zakończenie głos zabrali organi-
zatorzy: wójt gminy Jakubów Hanna Wocial 
oraz prezes OSP Wiśniew Dariusz Kopczyń-
ski, dziękując i przekazując gościom drobne 
upominki w podziękowaniu za pomoc i swo-
ją obecność. Po oficjalnym zakończeniu uro-
czystości organizatorzy zaprosili zebranych 
na ciepły poczęstunek, który odbył się w mu-
rach wiśniewskiej szkoły. 
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WYDARZENIA

OTWARCIE W BUDACH KUMIŃSKICH
MIESZKAŃCY BUD KUMIŃSKICH 3 WRZEŚNIA OBCHODZILI WYJĄTKOWE ŚWIĘTO 
– UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ PRZEBUDOWANEJ DROGI 
GMINNEJ.

Oprac. Marta Krusiewicz

Organizatorami wydarzenia byli: Arka-
diusz Trzeciak – sołtys Bud Kumiń-

skich, miejscowa rada sołecka: Mariusz 
Malesa, Anna Malesa i  Anna Dominiak 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Budach 
Kumińskich na czele z członkami zarządu: 
Barbarą Szymańską, Mariolą Malesą oraz 
Anną Malesą.

Uroczystość otworzył sołtys Arkadiusz 
Trzeciak, który gorąco powitał zebranych, 
a wśród nich: Daniela Milewskiego – posła 
na Sejm RP, księży z parafii z terenu gminy 
Jakubów oraz gminy Kałuszyn, Hannę Wo-
cial – wójta gminy Jakubów, Krzysztofa Do-
mańskiego – przewodniczącego Rady Gmi-
ny Jakubów, radnych Rady Gminy Jakubów, 
pracowników urzędu gminy Jakubów, Jo-
lantę Bąk – kierownika Biura Powiatowego 
ARiMR, lokalnych przedsiębiorców, miesz-
kańców sołectwa Budy Kumińskie, wszyst-
kich przybyłych gości, a  także wszystkich, 
którzy wsparli finansowo przebudowę drogi 
gminnej do Gór. 

Następnie przypomniano zebranym po-

zyskane dofinansowanie na remont i termo-
modernizację budynku świetlicy wiejskiej 
oraz przebudowę drogi gminnej. Sołtys pod-
kreślił, że remont budynku świetlicy wiejskiej 
nie mógłby zostać zrealizowany, gdyby nie 
ogromny wkład pracy członków Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectwa, 
za co złożył serdeczne podziękowanie. 

Następnie zwrócił uwagę, że równie ważne 
i o ogromnym znaczeniu dla zrealizowanych 
robót były prace wykonane przez pracowni-
ków urzędu gminy Jakubów, za co na ręce wójt 
złożył również wyrazy wdzięczności. 

Arkadiusz Trzeciak zaakcentował także, 
że ogromny wkład finansowy w przebudowę 
drogi gminnej do Gór – jest to kwota ponad 
20 000 zł – wnieśli mieszkańcy Bud Kumiń-
skich oraz Gór, a także wszyscy ludzie dobre-
go serca, którzy wsparli finansowo tę inwesty-
cję. Była to wspaniała akcja, która pokazała, 
jak można się zjednoczyć i być zdetermino-
wanym dla osiągnięcia wspólnego celu. To 
pokazało również, jak ważna, zwłaszcza dla 
małej miejscowości, jest infrastruktura dro-
gowa. Stanowi ona bowiem okno na świat dla 

wszystkich mieszkańców. Podziękował ser-
decznie wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tejże inwestycji.

Bardzo ważnym i podniosłym momen-
tem była wspólna modlitwa oraz poświęcenie 
inwestycji, której dokonali obecni księża. 

Uroczystego otwarcia drogi gminnej oraz 
budynku świetlicy wiejskiej poprzez symbo-
liczny akt przecięcia wstęg dokonali: Daniel 
Milewski – poseł na Sejm RP, Hanna Wocial 
– wójt gminy Jakubów, Arkadiusz Trzeciak 
– sołtys sołectwa Budy Kumińskie, Mariusz 
Malesa – przewodniczący Rady Sołeckiej so-
łectwa Budy Kumińskie oraz Barbara Szy-
mańska – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Budach Kumińskich.

Kolejnym punktem spotkania były prze-
mówienia gości oraz gospodarzy, podczas 
których nie zabrakło wspomnień ze zrealizo-
wanych prac, słów uznania, wzajemnych po-
dziękowań oraz wyrazów wdzięczności. 

Następnie sołtys oraz przewodnicząca 
KGW przekazali symboliczne podziękowa-
nia za wkład i  zaangażowanie w realizację 
inwestycji oraz całokształt wsparcia na rzecz 
mieszkańców sołectwa, prace przy remoncie 
budynku świetlicy wiejskiej, a także wspar-
cie finansowe przebudowy drogi gminnej 
do Gór.

Wszyscy zgromadzeni zaproszeni zosta-
li na poczęstunek przygotowany przez KGW. 
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Fo
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WYDARZENIA

WIŚNIEW DOŻYNKOWY
Oprac. Ewa Klepacka

Uroczystość rozpoczęła się Mszami 
świętymi w parafiach: kościoła staro-

katolickiego mariawitów pw. Trójcy Prze-
najświętszej, sprawowaną przez kapłana 
Zbigniewa Nawarę oraz rzymskokatolic-
kiej pw. Świętej Trójcy, sprawowaną przez 
ks. Krzysztofa Wesołowskiego, przy akom-
paniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Ja-
kubowa, która wprowadziła cały korowód 
na plac dożynkowy.

Starostami dożynek w  tym roku byli: 
Anna Czyżewska oraz Dariusz Bartnicki, rol-
nicy z Wiśniewa. Po uroczystym przekazaniu 
chleba wójtowi gminy Jakubów Hannie Wo-
cial, która serdecznie powitała wszystkich ze-
branych, nadszedł czas na przemówienia za-
proszonych gości.

Swoją obecnością w tym roku zaszczyciło 
nas wielu znamienitych gości, m.in. senator 
RP Maria Koc, posłowie na Sejm RP Kami-
la Gasiuk–Pihowicz oraz Czesław Mroczek, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Marcin Podsędek, czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckie-
go Janina Ewa Orzełowska, dyrektorzy biur 
poselskich, przedstawiciele ARiMR, policji, 
wójtowie z terenu powiatu mińskiego, radni 
powiatowi, przedstawiciele instytucji rządo-
wych i samorządowych, duchowieństwo, dy-
rektorzy placówek oświatowych. 

Podczas dożynek odbył się konkurs wień-
ców. Wszystkie dwadzieścia trzy dzieła pra-
cy rąk ludzkich zostały uhonorowane pierw-

szym miejscem na podium, a reprezentacje 
wieńcowe otrzymały dyplomy i nagrody pie-
niężne. Zostały także przyznane wyróżnie-
nia od parlamentarzystów dla: Janiny Gruby 
z Woli Polskiej oraz dla sołectw Ludwinów 
i Leontyna oraz KGW Jędrzejów Nowy i Wi-
śniew. Wyjątkowo przyznano również wyróż-
nienie dla wsi Kamionka za wykonanie trzech 
dzieł dożynkowych: dla koła gospodyń wiej-
skich, sołectwa oraz Heleny Czwarnóg.

Po raz kolejny w naszej gminie odbył się 
słodki konkurs na „Najlepsze ciasto w gmi-
nie Jakubów”. Do rywalizacji przystąpiły 
wszystkie, czyli trzynaście KGW. Pierwsze 
miejsce zdobyło KGW Wiśniew z „Porzecz-
kowym całusem”, drugie – sołectwo Strzebu-
la za „Słonecznikową Urszulę”, zaś tradycyjna 
„Szarlotka” przygotowana przez KGW Jaku-
bów uzyskała trzecią lokatę. Pozostali uczest-
nicy zajęli ex aequo czwarte miejsce. Wszyst-
kim przyznano pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody pieniężne.

Podczas uroczystości wręczono odzna-
czenia „Order serca – matkom wsi” Krysty-
nie Wiącek Elżbietcie Gryz, Annie Czyżew-
skiej, Justynie Miłaczewskiej, a także odznaki 
honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któ-
re otrzymali: Honorata Gąsior, Ignacy Gąsior, 
Dariusz Bartnicki z Wiśniewa oraz Andrzej 
Żaboklicki ze Strzebuli.

Zebranym czas umilała Danuta Stankie-
wicz, a także Kapela Retro i zespół RAVEN, 
którzy swoimi występami uświetnili tę wy-
jątkową uroczystość.

Artystami wieczoru, którzy przyciągnę-
li niezliczoną liczbę fanów, były: MIŁYPAN, 
TOPKY oraz MILANO. Gwiazdy disco polo, 
autorzy takich utworów jak: „Małolatki”, 
„Szpile” „Największe serce”.

Wójt gminy Jakubów dziękuje wszystkim 
mieszkańcom gminy i gościom, którzy tak 
licznie wzięli udział w tegorocznych dożyn-
kach w Wiśniewie.

W SŁONECZNĄ NIEDZIELĘ 21 SIERPNIA W WIŚNIEWIE ODBYŁ SIĘ MAZOWIECKI PIKNIK 
RODZINNY – DOŻYNKI GMINNE, WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
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WYDARZENIA

Oprac. Marta Krusiewicz

Uroczystość 11 listopada w tym roku po-
łączona została ze spotkaniem autor-

skim z Ałbeną Grabowską, realizowanym 
w  ramach projektu pn. „COOLtura jest 
COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztu-
ki mieszkańców Gminy Jakubów i  Gminy 
Stanisławów”, współfinansowanego ze środ-
ków Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
na lata 2014-2021.

Spotkanie było również znakomitą oka-
zją do zorganizowania przez KGW w  Lu-
dwinowie festynu „Kochajmy Polskie Lasy” 
w ramach projektu „Dobre z Lasu”, którego 
partnerem było PGL Lasy Państwowe. Człon-
kinie KGW przygotowały poczęstunek zwią-
zany z promocją lasów i produktów pocho-
dzenia leśnego. 

Podczas uroczystości gościliśmy: To-
masza Rucińskiego – dyrektora biura posel-
skiego poseł Anny Marii Siarkowskiej wraz 
z  małżonką, Dariusza Przybyłkę – radne-
go Rady Powiatu Mińskiego, Hannę Wocial 
– wójta gminy Jakubów, radnych Rady Gmi-
ny Jakubów, Jolantę Bąk – kierownika Biura 

Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowiec-
kim, Marię Suliborską – wicedyrektora SP 
im. Orła Białego w  Jakubowie wraz z pra-
cownikami, Paulinę Piotrowską – dyrektor 
GBP w Jakubowie, mieszkańców Ludwinowa 
i Stanisławowa. 

Wszyscy goście o  godzinie 17.00 ze-
brali się przy pomniku poświęconym pa-
mięci poległym za ojczyznę, odsłoniętym 
w 20. rocznicę odzyskania niepodległości, tj. 
w 1938 r. Po wprowadzeniu sztandaru OSP 
w Ludwinowie wspólnie odśpiewano hymn 
narodowy. Później odbyło się symboliczne 
złożenie kwiatów, którego dokonali: w imie-
niu poseł Anny Marii Siarkowskiej Ewa i To-
masz Rucińscy, w imieniu samorządu gminy 
Jakubów Hanna Wocial i Krzysztof Domań-
ski, w  imieniu społeczności Ludwinowa 
Wanda Dąbroś, Janina Głuchowska i Krzysz-
tof Dąbroś. Następnie głos zabrała wójt Han-
na Wocial, zaś Celina Lichniak – mieszkanka 
Ludwinowa, przepięknie wyrecytowała napi-
sany przez siebie patriotyczny wiersz. 

Po odprowadzeniu sztandaru OSP wszy-
scy przeszli do remizy, aby tam kontynuować 
obchody. Po oficjalnym przywitaniu gości od-
było się spotkanie autorskie z Ałbeną Grabow-

ską – popularną i cenioną polską powieściopi-
sarką, autorką m.in. sagi „Stulecie Winnych”. 

Radna Rady Gminy Jakubów oraz prze-
wodnicząca KGW w  Ludwinowie Wanda 
Dąbroś podziękowała wójt Hannie Wocial 
oraz kierownik ARiMR Jolancie Bąk za po-
moc w pozyskaniu dotacji z Lasów Państwo-
wych oraz wszelkie wsparcie i współpracę. 
Podziękowała także sołtys za poprowadze-
nie uroczystości i pomoc w jej przygotowa-
niu, a koleżankom i kolegom z KGW i OSP 
za ogromną pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości i stoiska leśnego. 

Sołtys Marta Krusiewicz złożyła rów-
nież ogromne wyrazy wdzięczności wszyst-
kim paniom i panom z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ludwinowie pod przewodnictwem 
Wandy Dąbroś, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ludwinowie na czele z prezesem Robertem 
Karczewskim oraz radzie sołeckiej za przygo-
towanie dekoracji niepodległościowej, oraz 
stoiska leśnego.

Wanda Dąbroś zaprosiła wszystkich przy-
byłych na przygotowany przez KGW w Lu-
dwinowie poczęstunek związany z promocją 
lasów i produktów pochodzenia leśnego.

NIEPODLEGŁOŚĆ W LUDWINOWIE
O ZMROKU 11 LISTOPADA 2022 ROKU MIESZKAŃCY LUDWINOWA ORAZ ZAPROSZENI 
GOŚCIE UCZCILI NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. UROCZYSTOŚĆ 
WSPÓŁORGANIZOWALI: WÓJT GMINY JAKUBÓW, RADNA SOŁECTWA, SOŁTYS I RADA 
SOŁECKA LUDWINOWA, MIEJSCOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ORAZ KOŁO 
GOSPODYŃ WIEJSKICH.
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WYDARZENIA

Oprac. Paulina Piotrowska

Niepodległość to dar, który otrzyma-
liśmy od naszych przodków. Pamię-

tając o tym, 11 listopada uczciliśmy świę-
to państwowe, wspominając powrót Polski 
na mapę świata, okupiony walkami i nie-
strudzonym dążeniem narodu do odzyska-
nia swych praw. Dla uczczenia Narodowego 
Święta Niepodległości odbyła się Msza świę-
ta za Ojczyznę w kościele w Jakubowie od-
prawiona przez ks. Mirosława Tempczyka, 
z udziałem pocztów sztandarowych OSP oraz 
szkół z terenu gminy. O uroczystą oprawę za-
dbała Gminna Orkiestra Dęta pod przewod-
nictwem Mirosława Piłata.

Po Mszy świętej odbyło się wspólne śpie-
wanie hymnu państwowego pod pomnikiem 
św. Jakuba Apostoła i  uroczyste wciągnię-
cie flagi na maszt przez poczet flagowy OSP 
Łaziska. Z tego miejsca wyruszył uroczysty 
marsz niepodległościowy ulicami Jakubowa 
z udziałem mieszkańców, który skierował się 
do miejsc pamięci narodowej, aby oddać hołd 
bohaterom narodowym.

Nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów 
pod pomnikiem upamiętniającym Teofila 
Zawadzkiego – kierownika szkoły w Jaku-
bowie, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., 
pod pomnikiem upamiętniającym 80-le-
cie wybuchu II wojny światowej, pod tablicą 
upamiętniającą Ryszarda Kaczorowskiego 
– ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, 

oraz pod pomnikiem „bohaterów poległych 
w  walkach o  niepodległość ojczyzny w  la-
tach 1918-1920”. Kwiaty złożone zostały przez 
Hannę Wocial – wójt gminy Jakubów, Iwonę 
Grzegorczyk – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Jakubowie, Krzyszto-
fa Domańskiego – przewodniczącego Rady 
Gminy Jakubów, Marcina Zalewskiego – re-
prezentanta Janiny Ewy Orzełowskiej, Rober-
ta Momota – komendanta komisariatu poli-
cji w Stanisławowie, Renatę Gałązkę – sołtys 
sołectwa Jakubów w asyście dzieci ze szkoły 
w  Jakubowie. Podczas marszu rozbrzmie-
wały pieśni patriotyczne intonowane przez 
uczniów SP w Jakubowie pod opieką nauczy-
ciela muzyki Doroty Czerwińskiej. 

Dla uświetnienia obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości przygotowany został 
koncert „Śpiewam dla Ciebie Polsko!”. Zre-
alizowano go w ramach zadania publicznego, 
na które Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Jakubów otrzymało dofinansowanie ze środ-
ków budżetu województwa mazowieckiego 
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego”. W ob-
chodach uczestniczył reprezentant Janiny 
Ewy Orzełowskiej, członka Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – Marcin Zalewski. 

Uroczystość w Jakubowie została przygo-
towana przy współpracy GBP w Jakubowie, 
SP im. Orła Białego w Jakubowie oraz UG Ja-
kubów. 

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Zadanie publiczne pn. Kulturalny Jakubów – koncert muzyczny „Śpiewam dla Ciebie Polsko!” dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.

Dla uświetnienia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 roku w Jakubowie przygotowany został koncert muzyczny 
– „Śpiewam dla Ciebie Polsko!”. Koncert zrealizowany został w ramach zadania publicznego pn. Kulturalny Jakubów – koncert muzyczny 

„Śpiewam dla Ciebie Polsko!”, na które Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 

Podczas koncertu rozbrzmiewały pieśni patriotyczne w wykonaniu Anny i Romualda Spychalskich. W koncercie uczestniczył reprezentant
 Janiny Ewy Orzełowskiej – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego – Marcin Zalewski.

Koordynator projektu – Marta Krusiewicz
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WYDARZENIA

Oprac. Agnieszka Gogol

Jubileusz Złotych Godów to symbol trwa-
łego związku, miłości rodzinnej, szacun-

ku. To dowód wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku małżeńskiego. 23 paździer-
nika 2022 roku w  hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie 
obchodziliśmy wspaniały jubileusz Złotych 
Godów oraz Gminny Dzień Seniora. Te 
święta mają wspólny cel – kształtowanie wła-
ściwego społecznego postrzegania seniorów 
oraz zapewnienie im godnego życia.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
był okazją do uhonorowania 15 par medala-
mi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
wanymi przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Uroczystego aktu dekoracji Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonali: 
Maria Koc – senator RP, Janina Ewa Orzełow-
ska – członek Zarządu Województwa Mazo-

ZŁOTA MIŁOŚĆ SENIORÓW

wieckiego, Antoni Jan Tarczyński – starosta 
miński, Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów 
oraz Krzysztof Domański – przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów. Oprócz medali jubi-
laci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne 
oraz kwiaty.

Włodarze gminy Jakubów wraz z zapro-
szonymi gośćmi składali pod adresem dostoj-
nych jubilatów oraz seniorów słowa uznania 
i podziękowania za trwałe pożycie małżeń-
skie oraz za piękny przykład dla młodego 
pokolenia. Swoją obecnością zaszczycili nas 
parlamentarzyści, członkowie Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, starosta miński, 
włodarze sąsiednich gmin, przewodniczące 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ja-
kubów wraz z delegacjami oraz wielu innych 
znamienitych gości.

Konferansjerem uroczystości był Ry-
szard Nowaczewski, który swoim wystąpie-
niem nadał podniosłego charakteru. Pod-
czas obchodów odbył się również koncert 
pod tytułem ZŁOTA JESIEŃ, dedykowany 
jubilatom oraz zacnym seniorom z gminy 
Jakubów. Zrealizowano go w ramach zada-
nia: „Aktywizacja seniorów w gminie Jaku-
bów”, sfinansowanego ze środków z budżetu 
województwa mazowieckiego, w wykonaniu 
artystów telewizyjnego programu The Voice 
Senior: Barbary Parzęczewskiej, Ewy Ol-
szewskiej, Wojciecha Mickunasa i Andrze-
ja Wojdy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za przybycie, wspólne świętowanie, a naszym 
jubilatom oraz seniorom jeszcze raz składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Jubilaci
Mieczysława i Marcin Bazakowie z Jakubowa

Urszula i Eugeniusz Ciarkowscy z Anielinka
Teresa i Jan Ciarkowscy z Aleksandrowa
Marta i Andrzej Czyżewscy z Jakubowa

Krystyna i Zbigniew Gąsiorowscy z Rządzy
Zuzanna i Teodor Gryzowie z Jakubowa

Bogusława i Tadeusz Kamińscy z Wiśniewa
Barbara i Karol Laszkowscy z Mistowa

Mirosława i Jacek Łypaczewscy z Nartu
Anna i Janusz Nogalowie z Przedewsia

Maria i Marian Płochoccy z Jędrzejowa Starego
Cecylia i Tadeusz Szymańscy z Anielinka

Bożena i Jerzy Szymańscy z Wiśniewa
Celina i Stanisław Sulejczykowie z Ludwinowa

Maria i Roman Zawłoccy z Wiśniewa
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WYDARZENIA

SEJMOWI 
GOŚCIE
Oprac. Ewa Klepacka

Dzięki uprzejmości posłów na Sejm RP 
Kamili Gasiuk-Pihowicz i  Czesława 

Mroczka mieszkańcy gminy Jakubów mie-
li możliwość zwiedzenia siedziby Sejmu RP. 
Wyjazd odbył się 24 października 2022 roku.

Oprac. Grażyna Pytkowska

Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy 
szkół gminnych i  żłobka, nauczycie-

le, wychowawcy, pracownicy administracji 
i obsługi, emerytowani nauczyciele i pracow-
nicy szkół oraz zaproszeni goście – dr Daniel 
Milewski – poseł na Sejm RP, dr Artur Górec-
ki – pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki 
ds. podstaw programowych i podręczników, 
dr hab. Cezary Sempruch – dziekan Wydziału 
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 
Edyta Ludwiniak – dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowiec-
kim oraz Krzysztof Domański – przewodni-
czący Rady Gminy Jakubów.

Co roku gminne obchody DEN są okazją, 
aby wyróżnić tych, którzy w sposób szczegól-
ny w danym roku zasłużyli się dla jakubow-
skiej oświaty.

Najwyższym odznaczeniem przyznanym 
podczas uroczystości był Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. Jest to polskie odznaczenie 
resortowe nadawane przez Ministra Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowanie. To ważne odznaczenie otrzy-
mali: Elżbieta Talma, Jolanta Szuba, Elżbie-
ta Mucha i Irena Paluch – ze Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Mistowie; Iwona 
Kaszewska, Zofia Czerwińska-Gągol i Artur 
Sobotka – ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Jakubowie; Małgorzata Kowalczyk 
i Anna Łaptiew-Pióro – ze Szkoły Podstawo-
wej im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Wi-
śniewie.

Kolejnym dowodem uznania za osiągnię-
cia w zakresie działalności naukowej, dydak-
tycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz 
za całokształt dorobku zawodowego było 
wręczenie pani Lidii Domańskiej – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mistowie – Nagrody 
Ministra Edukacji i Nauki.

Medale oraz nagroda zostały uroczy-
ście wręczone przez dr. Daniela Milewskie-
go – posła na Sejm RP, dr. Artura Góreckiego 
– pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki 
ds. podstaw programowych i podręczników 
oraz Hannę Wocial – wójt gminy Jakubów.

Na ręce dyrektorów szkół powędrowały 
także nagrody wójta, podziękowania i kwia-
ty. Gospodarz uroczystości w słowach skiero-
wanych do nauczycieli podkreśliła ich ważną 
rolę w wychowaniu młodych pokoleń. Zazna-
czyła, że edukacja to nie tylko przekazywanie 
wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie 
charakteru wychowanków, ponieważ dobrze 
wykształcona i wychowana młodzież stanowi 
wartość każdej lokalnej społeczności i jest na-
dzieją na lepsze juro.

Od zaproszonych gości popłynęły ży-
czenia i  podziękowania, dla tych, których 
praca związana jest z oświatą, za ich zaan-
gażowanie, poświęcenie i serce. Wszystkim 
nauczycielom składano życzenia cierpliwości, 
niegasnącego zapału oraz satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, której najlepszym docenie-
niem jest uznanie i szacunek wychowanków 

MAZOWIECKIE BARWY EDUKACJI

i ich rodziców. W sposób szczególny wyróż-
niono też emerytów, wyrażając wdzięczność 
za ich obecność na spotkaniu i życząc niewy-
gasającej pamięci wśród byłych wychowan-
ków, która dowodzi o pełnieniu ważnej roli 
w ich życiu.

Spotkanie zakończył przepiękny koncert 
muzyczny „Mazowieckie barwy edukacji” 
w  wykonaniu Edyty Godlewskiej-Szubiń-
skiej, laureatki programu „Szansa na sukces”, 
którego partnerem współfinansującym był 
samorząd województwa mazowieckiego.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISTOWIE W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2022 R. ODBYŁO SIĘ 
SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI GMINNEGO DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. 
GOSPODARZEM TEJ UROCZYSTOŚCI BYŁA WÓJT GMINY JAKUBÓW HANNA WOCIAL, 
A W OSOBĘ KONFERANSJERA WCIELIŁA SIĘ PAULINA PIOTROWSKA – DYREKTOR 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE.
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KULTURA

SPEKTAKL POD STRZECHY

KULTURA OTWARTA

Oprac. Marta Krusiewicz

W remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jakubowie w dniu 6 listopada 

2022 roku odbył się spektakl teatralny pt. 
„Czerwone sukienki”, realizowany w  ra-
mach wydarzenia „Kultura pod strzechy 
– spektakle teatralne w Gminie Jakubów”. 
Gospodarzami spektaklu były Hanna Wocial 
– wójt gminy Jakubów oraz Paulina Piotrow-
ska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jakubowie. 

Wydarzenie było jednym z  działań 
w projekcie pn. „COOLtura jest COOL. Po-
prawa dostępu do kultury i sztuki miesz-

kańców Gminy Jakubów i  Gminy Stani-
sławów”, współfinansowanym ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
na lata 2014-2021.

„Czerwone sukienki” to komedia w wy-
konaniu Teatru PARABUCH o sile kobiecej 
przyjaźni aż po grób… Z odrobiną czarne-
go humoru opowiada historię czterech przy-
jaciółek, których nie rozdzieli żadna siła. 
W spektaklu wystąpili: Iwona Drążkiewicz, 
Małgorzata Ruda Kamińska, Marta Roma-
nowska, Natalia Soszyńska oraz Filip Lisow-

Oprac. Marta Krusiewicz

W  sali konferencyjnej urzędu gminy 
Jakubów 22 września 2022 roku od-

była się konferencja otwierająca projekt pn. 
„COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu 
do kultury i  sztuki mieszkańców Gminy 
Jakubów i Gminy Stanisławów”. Gospoda-
rzem wydarzenia była Hanna Wocial – wójt 
gminy Jakubów – lider projektu. 

Podczas spotkania gościliśmy partnerów, 
parlamentarzystów, samorządowców, przed-
stawicieli lokalnych i regionalnych instytucji 
kultury, przedstawicieli sektora kultury i sek-
tora kreatywnego, przedstawicieli oświaty, lo-
kalne media, lokalnych twórców i artystów, 
a wśród nich m.in. Daniela Milewskiego – 

posła na Sejm RP oraz Kingę Annę Sosińską 
– wójta gminy Stanisławów. 

Konferencja zorganizowana została w ra-
mach działań promocyjnych projektu i mia-
ła na celu zaprezentowane ogólnych założeń, 
wyznaczonych celów, źródeł finansowania, 
a także wydarzeń kulturalnych i artystycz-
nych wraz z harmonogramem realizacji. In-
formacje te zaprezentowane zostały podczas 
przygotowanej prezentacji. 

W czasie konferencji podkreślono, że pro-
jekt współfinansowany jest ze środków Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego na lata 
2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2014-2021. 

W trakcie konferencji głos zabrali Hanna 
Wocial – wójt gminy Jakubów, Kinga Anna 
Sosińska – wójt gminy Stanisławów, Daniel 
Milewski – poseł na Sejm RP, Piotr Hryni-
szyn – prezes zarządu oraz Michał Świderski  
koordynator projektu, obaj z Grupy Szkole-
niowo Doradczej Europlus Sp. z o.o.

ski. Za reżyserię i  scenografię odpowiada 
Ryszard Jakubisiak, autorem sztuki jest Paul 
Elliott, a na język polski przetłumaczyła ją 
Bogusława Plisz-Góral.

Było to działanie merytoryczne w  ra-
mach realizowanego projektu, którego celem 
jest poprawa dostępu do kultury mieszkań-
ców gmin Jakubów i Stanisławów. 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 
„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji społecznej”
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KULTURA

COOL SPOTKANIE

AKTYWNI SENIORZY 55+

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 
„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji społecznej”

Oprac. Marta Krusiewicz

W  remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ludwinowie w dniu 11 li-

stopada 2022 roku odbyło się spotkanie 
autorskie z  Ałbeną Grabowską, realizo-
wane w ramach projektu pn. „COOLtura 
jest COOL. Poprawa dostępu do kultu-
ry i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów 
i Gminy Stanisławów”, współfinansowane-
go ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2014-2021 i Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2014-2021. Spotka-

nie autorskie połączone było z obchodami 
Narodowego Święta Niepodległości w Lu-
dwinowie. 

Ałbena Grabowska jest popularną i ce-
nioną polską powieściopisarką, która swo-
je niezwykłe, niespotykane w  Polsce imię, 
oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza buł-
garskim korzeniom. Autorka zadebiutowała 
w 2011 roku książką non-fiction „Tam, gdzie 
urodził się Orfeusz”, a do chwili obecnej na-
pisała ponad 20 książek, z których największą 
popularność osiągnęła saga „Stulecie Win-
nych” zekranizowana przez Telewizję Polską.

Spotkanie było kolejnym działaniem me-
rytorycznym w ramach realizowanego pro-
jektu, którego celem jest poprawa dostępu do 
kultury mieszkańców gmin Jakubów i Stani-
sławów. 

Oprac. Marta Krusiewicz

Wyjazdowym spotkaniem podsumo-
wującym, które odbyło się 23 listo-

pada 2022 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Jakubów zakończyło realizację pro-
jektu pn. „Aktywizacja seniorów w  gmi-
nie Jakubów”. Na jego realizację otrzyma-
ło dofinansowanie w  otwartym konkursie 
ofert na realizację w  2022 roku zadań pu-
blicznych województwa mazowieckiego 
w  obszarze „Działania na rzecz integracji 
i  reintegracji zawodowej i  społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

zadanie pn. „Działania na rzecz seniorów 
w  zakresie zwiększania samodzielności 
i przeciwdziałania zagrożeniu marginaliza-
cją społeczną”.

W  ramach zadania stworzono ofertę 
kulturalną, artystyczną i edukacyjną dla 30 
seniorów w wieku 55+ z  terenu wiejskiego 
z gmin Jakubów, Dobre i Stanisławów.

W okresie lipiec-listopad 2022 zrealizo-
wano następujące działania: zajęcia taneczne, 
pilates, warsztaty kulinarne, kurs florystycz-
ny, program terapeutyczny, zajęcia z wiedzy 
o sztuce i teatrze, warsztaty rękodzieła, wy-

jazd do teatru, koncert muzyczny, wyjazdowe 
spotkanie podsumowujące.

Osiągnięto zakładany cel – wzrost samo-
dzielności i aktywności, a także przeciwdzia-
łanie marginalizacji społecznej seniorów z te-
renu wiejskiego w powiecie mińskim. 

Zrealizowane zajęcia wpłynęły pozytyw-
nie na samopoczucie osób starszych, zwięk-
szyły ich aktywność społeczną. Realizacja 
zadania umożliwiła stworzenie warunków 
do aktywnego starzenia się, zwiększyła do-
stępność oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla 
osób starszych.

Zadanie publiczne pn. „Aktywizacja seniorów w gminie Jakubów” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa MazowieckiegoFo
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W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w  Jaku-
bowie zorganizowała konkurs recyta-

torski pt. „O Polsce”, który został rozstrzy-
gnięty 4 listopada 2022 r.

W kategorii wiekowej przedszkola i kla-
sy 0 pierwsze miejsce zajęła Laura Rosłońska 
z SP w Jakubowie (opiekun Joanna Cichoc-
ka), druga była Natalia Wójcicka z tej samej 
szkoły (opiekun Sławomira Polińska), a trze-
cia Jagoda Wójcicka z SP w Jakubowie/filia 
w Jędrzejowie (opiekun Agata Drabarek). Na-
tomiast wyróżnienie specjalne – nagrodę Sta-
nisławy Gójskiej otrzymała Gabriela Rawska 
z SP w Jakubowie/filia w Jędrzejowie.

W  kategorii wiekowej klasy I-III zwy-
ciężył Mikołaj Wąsowski z SP w Jakubowie 
(opiekun Sylwia Korzeniewska), drugie miej-

Mieliśmy niecodzienną możliwość 
gościć u  nas Andrzeja Chojnackie-

go z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 
redaktora książki ukazującej postać Ty-
moteusza Łuniewskiego, mieszkańca na-
szej gminy, właściciela dworu ziemskiego 
w  Łaziskach. Spotkanie dotyczyło książki 
„Z Bogiem zaczęty pamiętnik”, zawierającej 
zapiski Tymoteusza Łuniewskiego dokumen-

Filia biblioteki w Wiśniewie po raz kolej-
ny miała przyjemność gościć podróżni-

ka Janusza Wiechowskiego, który podzielił 
się z uczniami miejscowej szkoły swoimi 
pasjonującymi wspomnieniami z malow-
niczego kraju, jakim jest Kuba. Dziękujemy 
naszemu gościowi za dzielenie się swymi do-
świadczeniami i wiedzą.

W  wiśniewskiej szkole filia naszej bi-
blioteki zorganizowała lekcję biblioteczną 
dla klasy 1, podczas której dzieci wysłuchały 

WIERSZEM „O POLSCE”

PODRÓŻNIK I OPOWIASTKI

BOHATER Z ŁAZISK

sce zajęła Nikola Ciąćka, także z placówki 
w Jakubowie (opiekun Karolina Bartnicka), 
a trzecią lokatę przyznano Weronice Zalew-
skiej z SP w Wiśniewie (opiekun Marzanna 
Wiktorowicz). Wyróżnienie zdobyła Nata-
lia Gromek, również ze szkoły w Wiśniewie 
(opiekun Małgorzata Kowalczyk).

W kategorii wiekowej klasy IV-VI najle-
piej zaprezentował się Wojciech Kopciński 
z SP w Wiśniewie (opiekun Anna Łaptiew), 
za nim znalazł się Paweł Wójcicki z SP w Ja-
kubowie (opiekun Zofia Czerwińska-Gągol), 
a trzecia była Oksana Haivanovych z SP w Ja-
kubowie. Natomiast wyróżnienia zdobyli: 
Zofia Kawka z SP w Jakubowie (opiekun Iwo-
na Runo) oraz Szymon Zalewski z SP w Wi-
śniewie (opiekun Anna Łaptiew).

W  kategorii wiekowej klasy VII-VIII 
przyznano dwa pierwsze miejsca. Zdobyli je 
ex aequo Julia Kunka i Filip Gogol, oboje z SP 
w Jakubowie.

opowiadania Joanny Wachowiak pt. „Szczę-
śliwy dzień” z cyklu „Opowiastki dla małych 
uszu” i wykonały śliczne drzewka.

Na początku października w bibliotece 
odbyło się spotkanie dla dzieci w ra-

mach ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIO-
TEK. Uczestnicy doskonale się bawili w ka-
lambury, quizy czytelnicze, tajemnicę skrzyni 
i odgadywanie tajemniczych dźwięków. Dzie-
ci poznały tajniki języka migowego i alfabe-
tu Morse’a. Wiele emocji dostarczył konkurs 
na najlepszą opowieść grozy – ,,Opowieści 
strasznej treści”. Akcji towarzyszyło wspólne 
oglądanie filmu na dużym ekranie pt. „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza ta-
jemnica”, powstałego na podstawie lubianych 
książek dla dzieci Martina Widmarka, które 
czekają na Was w naszej bibliotece. 

NOCĄ 
W BIBLIOTECE

tujące życie polskiego ziemiaństwa 
na Mazowszu. W książce zawarta 
jest duża liczba cennych fotografii 
i informacji, które wychodzą spod 
ręki wybitego badacza zasłużone-
go dla rozwoju rolnictwa w Polsce, 
a  także etnografa, meteorologa, 
archeologa, wynalazcę urządzeń rolniczych, 
korespondenta i powstańca styczniowego. 
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W JĘDRZEJOWSKIM ŻŁOBKU  
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Oprac. Diana Jawoszek

Dnia 20 października nasze maluszki ze 
żłobka Akademia Malucha w Jędrze-

jowie Nowym miały spotkanie z kucykami 
z „Gangu Kucyków”. Pani Aneta, która jest 
instruktorem jazdy konnej, wdrożyła dzieci 
w pracę z końmi, pokazała, jak trzeba o nie 
dbać i je pielęgnować. Każde z dzieci mogło 
przejechać się na kucyku oraz nakarmić ko-
niki ich przysmakami. Nasze dzieci wykaza-
ły się bardzo dużą odwagą i chętnie podcho-
dziły do koników i z jeszcze większą radością 
jeździły na nich.

Oprac. Patrycja Królak

Na początku października mieliśmy 
zaszczyt gościć Misia Policjanta. 

Odwiedzili nas policjanci z  KPP w  Miń-
sku Mazowieckim, sierż. szt. Elżbieta Za-
górska ze swoim pomocnikiem Misiem 
Rysiem z Wydziału Wykroczeń Nieletnich 
i Patologii oraz mł. asp. Kamil Dąbrowski. 

Oprac. Diana Jawoszek, Patrycja Królak

W  Gminnym Żłobku Akademia Ma-
lucha w Jędrzejowie Nowym 21 paź-

dziernika odbyła się uroczystość pasowania 
na żłobkowicza. Bohaterami były dzieci, któ-
re dopiero zaczęły przygodę ze żłobkiem, zaś 
punktem kulminacyjnym pasowanie. Dyrek-
tor Katarzyna Zawilińska poprzez symbo-
liczne położenie ołówka na ramieniu dziecka 
nadawała mu status żłobkowicza. Na pamiąt-
kę tego ważnego dnia maluchy otrzymały dy-
plomy oraz upominki.

HIPOTERAPIA W ŻŁOBKU

SPOTKANIE Z RYSIEM

PASOWANIE NA ŻŁOBKOWICZA

Policjanci opowiedzieli dzieciom o  swo-
im zawodzie. Zaprezentowali przedmioty, 
którymi posługują się w  codziennej pra-
cy. Opowiedzieli, jak przestrzegać bezpie-
czeństwa w żłobku oraz w drodze do niego. 
Dzieci w prezencie dostały odblaski oraz 
piłkę do gry.
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE
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Przedszkolaki miały możliwość zwie-
dzić siedzibę Poczty Polskiej w Miń-

sku Mazowieckim w dniu 25 październi-
ka. Wszystko dzięki zaproszeniu Joanny 
Wiktorowicz – mamy Bartusia z  grupy 
„Zuchy”. Dzieci zapoznały się z wyposa-
żeniem urzędu pocztowego oraz pracą li-
stonosza. Poznały logo poczty oraz jego 
znaczenie. Wysłały również pocztów-
ki z  pozdrowieniami z  wycieczki, które 
po niedługim czasie trafiły do adresatów. 

Dzieci z przedszkola ze szkoły filialnej w Jędrzejowie Nowym 5 paź-
dziernika odwiedzili wyjątkowi goście. Byli to policjanci z  KPP 

w Mińsku Mazowieckim, sierż. szt. Elżbieta Zagórska ze swoim pomocni-
kiem Misiem Rysiem z Wydziału Wykroczeń Nieletnich i Patologii oraz mł. 
asp. Kamil Dąbrowski, tata Adasia z grupy „Zuchy”. Mundurowi opowie-
dzieli dzieciom o swoim zawodzie. Zaprezentowali przedmioty, którymi po-
sługują się w codziennej pracy, pokazali radiowóz oraz jego wyposażenie. 
Opowiedzieli, jak przestrzegać bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w drodze 
do niego. Dzieci w prezencie dostały odblaski oraz każda grupa piłkę do gry. 
Spotkanie na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków.

RYŚ W MUNDURZE

ŚLUBOWANIA CZAS

MALUCHY NA POCZCIE
Wizyta na poczcie była również dobrą 
okazją do utrwalenia nawyków kultural-
nego zachowania w miejscu publicznym. 
Na pamiątkę dzieci otrzymały baloniki 
z  logo poczty, kolorowanki oraz kredki, 
za co bardzo dziękujemy.

Na zakończenie udaliśmy się do sali za-
baw „Bajka Cafe”, gdzie nasi milusińscy od-
dali się beztroskiej zabawie. Bardzo zado-
woleni i  z  nowymi wiadomościami dzieci 
wróciły do przedszkola.
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Oprac. Sylwia Korzeniewska

Ślubowanie i  pasowanie na ucznia oraz pasowanie 
na czytelnika biblioteki miało miejsce 20 paździer-

nika. Pierwszą część uroczystości stanowiły występy ar-
tystyczne uczniów. W drugiej, oficjalnej, pierwszoklasiści 
złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor Iwona 
Grzegorczyk dokonała aktu pasowania na ucznia, a nauczy-
ciel bibliotekarz Aldona Sterniczuk aktu pasowania na czy-
telnika biblioteki szkolnej. Następnie przyszedł czas na gra-
tulacje, prezenty oraz życzenia.
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Oprac. Monika Milewska

Na początku listopada do naszej szkoły 
przyjechali znamienici goście. W wy-

darzeniu, którego głównym celem była pre-
zentacja scenariuszy zajęć na temat zmian 
klimatu, uczestniczyli: wiceminister edu-
kacji i nauki Tomasz Rzymkowski, wicemi-
nister klimatu i środowiska Adam Guibo-
urgé-Czetwertyński oraz sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr 
Mazurek. Opracowane scenariusze nauczy-
ciele będą wykorzystywać na lekcjach wy-
chowawczych.

Oprac. Zofia Czerwińska-Gągol

Imię Szkoły Podstawowej w Jakubowie – 
Orła Białego – zobowiązuje. Przygoto-

wania do obchodów świąt narodowych by-
wają więc czasowo rozłożone. Tak też stało 
się w bieżącym roku szkolnym. Zrealizowano 
wiele zadań zarówno w szkole, jak i poza nią.

Wykonane przez uczniów kartki okolicz-
nościowe z życzeniami przekazano reprezen-
tantom społeczności Jakubowa, starosty miń-
skiego i posłów na Sejm RP.

10 listopada uczniowie przyszli w strojach 
galowych z kotylionami, by o 11.00 na tle de-
koracji: „Mamy Niepodległą” uczcić to istot-
ne dla Polski święto. O symbolicznej godzi-
nie 11:11, włączając się do ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”, odśpiewano hymn naro-
dowy. Pani Iwona Grzegorczyk – dyrektor 
szkoły, swoim przemówieniem wprowadziła 
uczniów w nastrój chóralnego zaprezentowa-
nia „Mazurka Dąbrowskiego”.

W części artystycznej wystąpili uczest-
nicy konkursu recytatorskiego „O  Polsce”. 
Szczególnej wymowy nabrał deklamowa-
ny przez przybyłą do nas z Ukrainy Oksa-
nę utwór „W pamiętniku Zofii Bobrówny” 
Juliusza Słowackiego. Amelia Rudnicka za-
śpiewała piosenkę „Co to jest niepodległość” 
z wtórującymi jej „Violinkami”. Życzenia od-
czytane przez Marcela Rosłońskiego z okazji 
Święta Niepodległości uwieńczyły apel. 

Oprac. Monika Milewska

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą 
udział w wielu konkursach przedmio-

towych organizowanych przez MSCDN 
i interdyscyplinarnych – przez kuratorium, 
uzyskując przy tym liczne sukcesy. W ra-
mach konkursu przedmiotowego z historii 
organizowanego przez MSCDN pn. „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w  latach 
1887-1992 r.” do etapu rejonowego zakwalifi-
kowali się uczniowie klasy VIIIc: Kajetan Szo-
pa i Emil Bakuła. Natomiast do etapu rejono-
wego w konkursie historycznym „Zbrodnia 
Katyńska. Pamięć i prawda” przeszedł uczeń 
kl. VIIIa – Filip Gogol.

Na uwagę zasługuje również konkurs 
plastyczny zorganizowany przez BP w Siedl-
cach, w którym uczniowie mieli za zadanie 

wykonać plakat promujący bibliotekę. Drugie 
miejsce zdobyła Karolina Marczakowska z kl. 
VIa, a trzecie Maciej Ratajczak kl. Vb.

Dużym sukcesem mogą pochwalić się 
uczestnicy XV Powiatowego Przeglądu Pa-
triotycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczy-
zna”, zdobywając w  kategorii plastycznej 
pierwsze trzy miejsca. Uzyskały je: Izabe-
la Rosłaniec z kl. IIIb oraz Zofia Czyżewska 
i Adela Piotrowska z kl. IIIa. W kategorii re-
cytatorskiej wyróżnienie otrzymała Oliwia 
Rudnicka z kl. IIIa za wiersz „Polska”. Szkoła 
bierze też udział w konkursie pn. „Ekoszkoła 
– Edycja V”. W jego ramach przesłano osiem 
prac uczniów z klas Ib oraz IV-VIII.

Wszystkim laureatom konkursów ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

OBCHODY W ETAPACH

KONKURSOWY DOSTATEK

LEKCJE 
Z KLIMATEM

Uroczystość zakończyła się złożeniem 
wiązanki wspólnie przez dyrektor szkoły i re-
prezentantów klas przed tablicą upamiętnia-
jącą Teofila Zawadzkiego, walczącego w 1918 
roku o wolną Ojczyznę. 
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

„BohaterON – włącz historię!” to ogól-
nopolska kampania o  tematyce hi-

storycznej mająca na celu upamiętnienie 
i  uhonorowanie uczestników powstania 
warszawskiego poprzez wysłanie im pocztó-
wek, kartek, laurek z życzeniami bądź listu. 

W ramach akcji proponowane są szko-
łom działania edukacyjne. W  tym roku 
uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli 
czynny udział w takich zajęciach. Na lekcjach 

Uroczystość Dnia Nauczyciela odbyła 
się w  naszej Szkole 13 października. 

Uczestniczyli w niej zaproszeni goście – eme-
rytowani nauczyciele i pracownicy, dyrekcja, 
czynni nauczyciele oraz pracownicy obsługi, 
administracji, rodzice i uczniowie. Zebrani 
w udekorowanej sali gimnastycznej obejrze-
li dwa programy artystyczne – jeden uczniów 
klas I-III, drugi – uczniów klas IV-VIII.

Ci pierwsi na zakończenie wręczyli na-
uczycielom i  pracownikom własnoręcz-

Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krót-
kie i  łatwe do wypowiedzenia, ale ich 

działanie jest naprawdę wielkie. Pod tym 
hasłem 21 listopada w naszej szkole obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień. To wyjątkowo miłe święto służy 
promowaniu idei pokoju na całym świecie 
poprzez okazywanie przyjaznych emocji.

Był to w  naszej szkole dzień wyjątko-
wy – pełen uśmiechów, miłych słów. Ob-
fitował w  różne atrakcje. Uczniowie i  na-
uczyciele ubrani byli na żółto bądź posiadali 

BOHATERON W SZKOLE

ŻYCZLIWOŚĆ NA CO DZIEŃ

NAUCZYCIELE Z PREZENTAMI
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historii dowiedzieli się, czym było powstanie 
warszawskie, jak przebiegało, na języku pol-
skim poznali historię małego Staszka, słucha-
jąc słuchowiska „Mały, roznosiciel nadziei”, 
a na plastyce przygotowali piękne plakaty ilu-
strujące to niezwykle ważne w naszej historii 
wydarzenie. Przygotowali wystawę tych prac.

Następnie na portalu http://www.xn-
-dumnizpowstacw-xob80k.pl/ zostały za-
mieszczone podziękowania dla powstańców.

 

nie przygotowane upominki, od starszych 
uczniów prezentem był produkt medyczny 
o nazwie PEDAGODIX, zawierający składni-
ki powodujące m.in. chęć do pracy. Nauczy-
ciele otrzymali także życzenia i przepiękne 
wrzosy od Rady Rodziców. 

Następnie głos zabrała dyrektor – odczy-
tała życzenia od wójt Hanny Wocial. Emery-
towanym nauczycielom podziękowała ser-
decznie, wręczając im piękne słoneczniki 
i zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

żółte akcenty, gdyż kolor ten jest symbolem 
optymizmu i radości. Korytarz szkolny zo-
stał ozdobiony cytatami i złotymi myślami 
o życzliwości i uprzejmości. Działała także 
„Poczta życzliwości”. Każdy mógł wysłać cie-
płe słowa do wybranych osób.

To był jeden dzień, ale chcemy to świę-
to obchodzić przez kilkadziesiąt następnych. 
Niech będą tygodnie, miesiące życzliwości!

Warto być miłym dla innych, bo proste 
gesty, ciepłe słowo mogą sprawić, że ktoś po-
czuje się szczęśliwszy. Fo
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

W dniach 18-19 października ucznio-
wie klas IV-VIII wraz z opiekunami 

brali udział w dwudniowej wycieczce Su-
praśl–Białystok–Tykocin. Szkoła Podstawo-
wa w Mistowie uzyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 10 tys. zł od Ministra 
Kultury i Nauki z programu „Poznaj Polskę”. 
W  ramach tego przedsięwzięcia dofinan-
sowaniem zostało objętych 55 uczniów na-
szej szkoły.

Dzień Patrona, czyli Jana Pawła II 
świętowaliśmy 25 października. 

Po Mszy świętej odbyła się uroczystość, 
którą uświetnili swoim przybyciem zapro-
szeni goście: wójt gminy Jakubów Han-

Punktualnie o godz. 11.11 w dniu 10 li-
stopada odśpiewaliśmy hymn naro-

dowy, biorąc tym samym, po raz kolejny, 
udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Następ-
nie uczniowie naszej szkoły pod przewod-
nictwem Anny Karpińskiej przygotowali 
uroczystą akademię z okazji 104. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. W tym 
dniu zjawiliśmy się w szkole w strojach galo-
wych, z przypiętymi biało-czerwonymi ko-
tylionami. Wierszem, tańcem oraz piosenką 
chcieliśmy upamiętnić bohaterów walk o nie-
podległość naszego kraju i podziękować za to, 
że dziś możemy żyć w wolnej Polsce. Oby pa-
mięć o nich nigdy nie zaginęła.

POZNALI PODLASIE

MAMY PATRONA

DO HYMNU
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Pierwszego dnia zwiedziliśmy Muzeum 
Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supra-
ślu, gdzie znajdują się maszyny drukarskie 
z XVIII oraz XIX wieku. Poznaliśmy tech-
niki druku, takie jak miedzioryt, litogra-
fia czy druk offsetowy. Zaznajamialiśmy się 
z tajnikami produkcji papieru i sami wyko-
nywaliśmy kartki papieru oraz zakładki do 
książek. Kolejnym punktem programu była 
Kopna Góra oraz wizyta w Monasterze Zwia-

stowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. 
Jana Teologa w Supraślu, który jest jednym 
z pięciu prawosławnych klasztorów męskich 
w Polsce. Następnie udaliśmy się na nocleg 
do Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego 
w Wasilkowie.

Drugi dzień spędziliśmy na placu pałacu 
Branickich w Białymstoku, gdzie pod opie-
ką przewodnika i wychowawców, podziele-
ni na grupy, uczestniczyliśmy w edukacyjnej 
grze terenowej. Gościliśmy także w  kate-
dralnej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Białymstoku. W Tykocinie zwiedziliśmy, 
jedną z najstarszych w Polsce, Wielką Syna-
gogę oraz kościół Świętej Trójcy.

Choć wracaliśmy do domu zmęczeni, hu-
mory dopisywały i już nie możemy doczekać 
się kolejnego wyjazdu.

na Wocial, przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Domański, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mistowa Alina Pa-
rol, o. Marcin Borządek wraz z  siostrami 
Ulą oraz Joanną z miejscowej parafii. Apel 
przygotowany przez uczniów naszej szkoły 
pod czujnym okiem Małgorzaty Kowalczyk 
oraz Elżbiety Wocial-Cudnej przypomniał 
wszystkim obecnym sylwetkę Jana Pawła 
II. Nie zabrakło momentów zadumy, wzru-
szeń oraz uśmiechu, gdy na scenę wkroczyły 
„zerówiaki” z Agnieszką Kościeszą w pio-
sence „Czy wy wiecie, że my mamy Patro-
na?”. Po akademii, podzieleni na grupy, roz-
wiązywaliśmy quiz dotyczący życia Karola 
Wojtyły. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
obecnym za upamiętnienie razem z nami 
naszego patrona Jana Pawła II.Fo
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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 – Dorota Dębowska
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. godz.: 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


