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Zdrowych, spokojnych, 
pełnych rodzinnego ciepła i radości 

Świąt Wielkanocnych,
Mieszkańcom Gminy Jakubów

życzą:
Wójt,
Rada

i Pracownicy 
Urzędu Gminy 

Jakubów

GMINA, URZĄD, TEREN

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Jakubów,

przyjmując zasadę jawności działalności 
Urzędu, przedstawiam Państwu wydanie 
kwartalnika „Nasza Gmina Jakubów”.

Celem tej publikacji będzie przybli-
żenie Państwu działań i sposobu reali-
zacji zadań gminy oraz podległych jej 
jednostek. Pragniemy przedstawić stan 
realizacji inwestycji gminnych, źródła 
ich finansowania, jak również działania 
kulturalne i sportowe, wpływające na 
rozwój naszej gminy. Szeroka polityka informacyjna przyczyni się 
znacznie do prawidłowego przepływu informacji oraz promocji na-
szej gminy, jak również jej mieszkańców. 

Życzę miłej lektury i zachęcam Państwa do zadawania pytań, po-
przez adres mailowy: gazeta.jakubow@wp.pl.

 Z poważaniem,
Wójt Gminy Jakubów, Hanna Wocial 
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GMINA, URZĄD, TEREN

Karta Dużej Rodziny to ogól-
nopolski program zniżek 
dla rodzin z minimum trój-

ką dzieci. Ma służyć ułatwienie ro-
dzinom wielodzietnym dostępu 
do instytucji kultury, aktywnego 
wypoczynku oraz obniżenia co-
dziennych kosztów funkcjonowa-
nia. Wydanie Karty jest bezpłatne, 
a do jej wydania nie jest brana pod 
uwagę wysokość dochodów w da-
nej rodzinie. Rodzice, w tym rodzi-

Nowy wzór dowodu osobiste-
go nie będzie zawierał: ad-
resu zameldowania, koloru 

oczu, wzrostu, skanu podpisu posia-
dacza dowodu osobistego.

Do nowego wniosku należy załą-
czyć wymagane dokumenty:
1. Fotografia – 1 sztuka (paszportowa)
– wykonana nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku,
– kolorowa,

DLA NASZYCH RODZIN

OSOBISTY JUŻ OD MARCA!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZ-

KU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O JEJ WYDANIE (FORMULARZE 

WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBIE GOPS POK. NR 7)

OD 1 MARCA 2015 R. BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

ce zastępczy mający na utrzyma-
niu co najmniej troje dzieci, będą 
mogli korzystać z Karty dożywot-
nio, a dzieci – do 18 roku życia lub 
w przypadku kontynuowania nauki 
– do 25 roku życia. W przypadku 
dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
Karty będą wydawane bez ograni-
czeń wiekowych, na czas ważno-
ści orzeczenia.

Wykaz uprawnień przysługują-
cych członkom rodzin wielodziet-
nych posiadających Karty zamiesz-
czony jest na stronie internetowej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej www.mpips.gov.pl oraz na 
stronie www.rodzina.gov.pl. Bliższe 
informacje udzielane są w pok. nr 7, 
tel. 25 757 91 64. 

Kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Jakubowie

Katarzyna Kwiatkowska

– o wymiarach 35 x 45 mm,
– przedstawiająca osobę w pozy-
cji frontalnej,
– bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami.
2. Dokument (oryginał do wglą-
du) o ustanowieniu opiekunem 
prawnym lub kuratorem nad wnio-
skodawcą, w przypadku złożenia 
wniosku przez opiekuna prawnego 
lub kuratora.

3. Dotychczasowy dowód osobisty 
lub ważny dokument paszportowy 
(do wglądu).

Wzór nowego wniosku na stro-
nie internetowej UG Jakubów www.
jakubow.pl w zakładce karty usług.

Po 1 marca 2015 dotychczasowe 
dowody osobiste zachowają ważność 
do upływu terminów w nich okre-
ślonych. Nie będzie konieczności 
wymiany dokumentów. Dowód oso-
bisty otrzymamy za darmo.
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Podczas posiedzenia Rady 
Gminy podjęto uchwały 
w następujących sprawach:

• uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Jakubów 
na lata 2015-2020,

• uchwalenia budżetu Gminy Ja-
kubów na rok 2015,

• zaciągnięcia pożyczki w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego na wy-
przedzające finansowanie zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Aleksandrów”,

• zaciągnięcia kredytu na spła-
tę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań,

• zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu na sfinansowanie 
udziału własnego Gminy Jakubów 
w inwestycji „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Mi-
stów wraz z budową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Leontyna, 
Gmina Jakubów”,

• zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy na 2015 rok. 

Informacje:
• o wprowadzonych dotacjach ce-

lowych w okresie między sesjami,
• Wójta o pracach w okresie mię-

dzy sesjami,
• Przewodniczącego Rady o pra-

cach w okresie między sesjami.

GMINA, URZĄD, TEREN

PRACE RADY GMINY
POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW Z 19 STYCZNIA 2015 R.

Porządek obrad sesji 
z 9 marca 2015 r.:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy środków, 
stanowiących fundusz sołecki na 
2016 rok,

b) zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Jakubów na 
lata 2015-2020,

c) zmian w budżecie gminy na 
2015 rok,

d) zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na budowę przepompowni 
i przyłączy kanalizacyjnych w miej-
scowości Jędrzejów Nowy,

e) określenia kryteriów obowiązu-
jących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów przed-
szkolnych prowadzonych przez gmi-
nę Jakubów, przyznawania tym kry-
teriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów, niezbędnych do po-
twierdzenia spełniania tych kryteriów,

f) zawarcia porozumienia Gminy 
Jakubów z Gminami Cegłów, Lato-
wicz, Siennica w sprawie wspólne-
go przeprowadzania postępowania 
przetargowego na dokumentację 
projektową modernizacji systemów 
grzewczych, w których będzie spala-
na biomasa,

g) przyjęcia „Programu zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
oraz opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami na terenie gminy Jakubów 
w okresie od 01.04.2015 roku do 
31.03.2016 roku”,

h) metody ustalenia opłaty oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Jakubów, 

i) zmian w Statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ja-
kubowie.
2. Sprawozdanie z realizacji Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny 
za 2014 rok.
3. Informacja o wprowadzonych 
dotacjach celowych w okresie mię-
dzy Sesjami.
4. Informacja Wójta o pracach 
w okresie między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczące-
go Rady o pracach w okresie mię-
dzy Sesjami.
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BUDŻET NA 2015
Planuje się dochody na 2015 r. w kwocie  
16 113 300 zł w tym dochody majątkowe  
– 2 027 994 zł. W ramach dochodów mająt-
kowych założono:
– wpłaty od mieszkańców Jędrzejowa No-
wego i Mistowa na przyłącza kanalizacyjne: 
180 000 zł
– wpływ dofinansowania z PROW na budo-
wę sieci kanalizacyjnej w Jędrzejowie No-
wym: 1 585 923 zł
– wpływ dofinansowania z PROW na budo-
wę chodnika w Kamionce: 202 071 zł
– wpływ ze sprzedaży działek gminnych:  
60 000 zł

W dochodach bieżących ujęto:
– zwrot podatku VAT z odliczeń 2014 r.:  
247 000 zł
– wpływy za odbiór ścieków: 55 000 zł
– wpływy ze sprzedaży wody: 320 000 zł
– wpływy z czynszów i dzierżaw: 122 250 zł
– wpływy z podatków i opłat lokalnych:  
1 843 726 zł
– wpływy z opłaty śmieciowej: 295 000 zł
– subwencje: 6 957 389 zł
– udziały w podatkach od osób fizycznych 
i prawnych: 2 197 974 zł
– dotacje na zadania zlecone: 1 393 924 zł
– na dofinansowanie zadań własnych:  
436 506 zł
– zwroty środków unijnych z projektów wy-
konanych w 2014 r.: 94 404 zł

W wydatkach planuje się ogółem: 
16 928 586 zł, w tym:
– wydatki bieżące: 13 006 707 zł
– wydatki majątkowe: 3 921 879 zł

W wydatkach bieżących zostały zabezpie-
czone następujące środki na:
– funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 
w Jędrzejowie Nowym oraz uruchomienie 

i funkcjonowanie oczyszczalni w Leonty-
nie: 185 974 zł
– funkcjonowanie SUW Mistów i zakup 
wody z SUW Garczyn od gminy Kałuszyn: 
277 822 zł
– fundusz sołecki: 260 850,32 zł głównie na 
wydatki drogowe: 177 595,19 zł 
i strażackie: 76 886,70 zł
– oświatę: 7 107 477 zł
– obsługę administracyjną gminy: 
1 729 989 zł
– pomoc społeczną: 2 015 405 zł
– gospodarkę śmieciową: 304 600 zł
– oświetlenie dróg: 164 430 zł
– utrzymanie bibliotek: 194 000 zł
– plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Jakubów: 23 371 zł

W wydatkach inwestycyjnych zabezpie-
czono środki na:
1. Kontynuację zadań inwestycyjnych roz-
poczętych w 2014 r. tj.:
– budowę oczyszczalni ścieków w Leonty-
nie i części sieci kanalizacyjnej: 2 400 000 zł 
(dofinansowanie ze środków UE)
– budowę sieci kanalizacyjnej i przepom-
powni w Jędrzejowie Nowym: 465 500 zł
– budowę przyłączy kanalizacyjnych w Ję-
drzejowie Nowym: 400 000 zł
– budowę chodnika w Aleksandrowie:  
169 000 zł (dofinansowanie ze środków UE)
– dobudowy oświetlenia ulicznego: 
40 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej sie-
ci kanalizacyjnej w Anielinku 
i Jakubowie: 145 000 zł, w tym w 2015 r.: 
20 000 zł
– wykonanie projektu sali gimnastycznej 
przy SP Mistów: 34 000 zł
– przekazanie dotacji do Urzędu Marszał-
kowskiego na projekty BW i EA: 22 223 zł 
(realizacja od 2009 r.)

– dofinansowanie do budowy oczyszczalni 
przydomowych: 6 000 zł
– przebudowa drogi w kamionce: etap II: 
220 500 zł
2. Pozostałe zadania inwestycyjne:
– położenie nawierzchni bitumicznej na 
drodze w Szczytniku: 70 000 zł 
(z dofinansowania z Urzędu Marszałkow-
skiego)
– zakup sprzętu komputerowego: 20 000 zł
– zakup wiaty przystankowej: 3 500 zł

PRZYCHODY
Planowane są ogółem 3 065 516 zł, w tym:
– pozostałe transze pożyczki z BGK na bu-
dowę oczyszczalni w Leontynie: 1 374 157 zł
– kredyt na budowę oczyszczalni w Leonty-
nie: 906 100 zł
– pożyczka z BGK na wyprzedzające finan-
sowanie zadania dofinansowanego 
z PROW na budowę chodnika w Aleksan-
drowie: 109 759 zł
– kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań: 608 000 zł
– kredyt na budowę chodnika w Kamionce: 
etap II: 67 500 zł

ROZCHODY
Planowane jest 2 250 230 zł tytułem spłat:
– pożyczki do BGK (budowa sieci kanaliza-
cyjnej w Jędrzejowie Nowym): 1 582 874 zł
– pożyczki do BGK (chodnik w Kamionce: 
etap I): 59 355 zł
– kredytów do BS od zadań inwestycyjnych: 
357 500 zł
– pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczysz-
czalni ścieków i budowę przyłączy kanaliza-
cyjnych: 250 500 zł.
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SOŁTYSI GMINY JAKUBÓW

VII KADENCJI 
W LATACH 2015–2019

WŁODZIMIERZ ANISZEWSKI ALEKSANDRÓW 

JANINA WIKTOROWICZ ANIELINEK

REMIGIUSZ SUCHENEK ANTONINA

SŁAWOMIR T. GOŁĘBIOWSKI  BRZOZÓWKA

KRZYSZTOF TRZECIAK BUDY KUMIŃSKIE

ANNA WĄSAK GÓRY

LESZEK MIĄSEK IZABELIN

TADEUSZ J. KUNKA JAKUBÓW

ELŻBIETA GROMULSKA JĘDRZEJÓW NOWY

LIDIA M. WANAT-KONCA JĘDRZEJÓW STARY

KRYSTYNA M. BAKUŁA JÓZEFIN

IRENA KRÓLAK KAMIONKA

MARIUSZ CZAJKA LEONTYNA

MAREK W. NAJMAN LUDWINÓW

BOGDAN KRÓLAK ŁAZISKA

RENATA PODSIADŁY MISTÓW

WŁODZIMIERZ A. CZYŻ  MOCZYDŁA

MARZANNA A. KOSIERADZKA NART

JERZY JEZNACKI PRZEDEWSIE

AGATA SOBOTKA RZĄDZA

ANDRZEJ ŻABOKLICKI STRZEBULA

MARTA WOJCIECHOWSKA SZCZYTNIK

WITOLD KRUSIEWICZ TUREK

MACIEJ ŁOBODA TYMOTEUSZEW

DARIUSZ KOPCZYŃSKI WIŚNIEW

MARIOLA DAMENTKA WOLA POLSKA

GMINA, URZĄD, TEREN
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Tomasz 

Biegalski 

Sławomir 

Bodecki 

Piotr 

Ciarkowski  

przewodniczący

Krzysztof 

Domański

Dariusz 

Kopczyński 

Anna Bożena

Kosakowska 

Marzanna Anna

Kosieradzka 

Jacek 
Kot  

Bogusława 

Matejkowska 

Wojciech Józef 

Nowak 

Krzysztof 

Oklesiński 

Sylwester 

Prymek 

Artur

Sobótka 

Marek

Stachowicz 

Piotr 
Ślusarczyk

RADNI RADY GMINY JAKUBÓW

VII KADENCJI 
W LATACH 2014–2018

GMINA, URZĄD, TEREN
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BUDOWA CHODNIKÓW 
W KAMIONCE  
I ALEKSANDROWIE

W styczniu na terenie gmi-
ny Jakubów rozpoczę-
to realizację inwestycji 

związanych z przebudową dróg po-
wiatowych (budowa chodnika dla 
pieszych wraz ze zjazdami) w miej-
scowości Kamionka i Aleksandrów. 
Prace zostały poprzedzone podpisa-
niem 27 stycznia 2014 r . w starostwie 
powiatowym w Mińsku Mazowiec-
kim umowy z Zarządem Powiatu na 
użyczenie nieruchomości położonej 
w Kamionce gmina Jakubów, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 4 stanowiąca część drogi 
powiatowej 2249W. Podobną umo-
wę podpisano 24 czerwca 2014 r. na 
użyczenie nieruchomości Powiatu 
Mińskiego stanowiącą część drogi 
powiatowej 2250W w miejscowości 
Aleksandrów oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako działka nr 515.

Na podstawie złożonych do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warsza-
wie wniosków o przyznanie pomocy 
20 października 2014 r. i 20 listopa-
da 2014 r. podpisano umowy w ra-
mach działania Wdrażanie Lokal-

nych Strategii Rozwoju w zakresie 
operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013. 
Pierwsza z nich dotyczyła dofinanso-
wania na kwotę 141 463,00 zł (tj. 80% 
poniesionych kosztów kwalifikowal-
nych operacji) w miejscowości Ka-
mionka – Etap 2, a druga – na kwotę  
156 817,00 zł (75% poniesionych kosz-
tów kwalifikowalnych operacji) na 
budowę chodnika w Aleksandrowie.

W przeprowadzonym przetargu 
wyłoniono wykonawców prac:

firmę Z.U.T.H Roboty Ziemne, 
Budowlano-Drogowe pana Stani-
sława Czerepińskiego z Karoliny, 
na kontynuację budowy chodni-
ka w Kamionce (w pierwszym eta-
pie wybudowano chodnik o dł. 460 
mb) za kwotę 217 949,73 zł – chod-
nik o długości 766 mb i szerokości 
1,5 m. Prace zgłoszono do odbioru 
20 lutego 2015 r.

Przedsiębiorstwo Realizacji Ro-
bót Drogowych DROG-BUD pana 
Zbigniewa Krajewskiego z Targówki 
na budowę chodnika o długości 770 
mb i szerokości 1,5 m w miejscowości 
Aleksandrów za kwotę 166 755,06 zł.

Nadzór Inwestorski nad obiema 
inwestycjami prowadzi firma PPU 
KONSTRUKTOR pani Agniesz-
ki Kozery.

OŚWIETLENIE

W lutym rozpoczęto też 
prace związane z dobu-
dową linii napowietrz-

nej oświetlenia ulicznego Jakubów/
Moczydła – 800 m przewodu izo-
lowanego, 10 opraw OUSc – 70W, 
koszt wykonania brutto wynosi  
16 236,00 zł.

Realizowana będzie również bu-
dowa odcinka sieci napowietrznej 
oświetlenia ulicznego w Aleksan-
drowie o łącznej długości 1040 m, 
gdzie zaprojektowano montaż 21 
stanowisk słupowych oraz 10 opraw 
OUSc 70W. 

Wykonawcą prac będzie Za-
kład Usług Elektrycznych Kazimie-
rza Brodzika z Kałuszyna za kwotę  
36 039,00 zł.

Zgodnie ze złożoną ofertą ceno-
wą zlecone zostało również opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej dobudowy odcin-
ka linii oświetlenia ulicznego na 
istniejących słupach linii elektro-
energetycznej napowietrznej ni-
skiego napięcia w miejscowości Ła-
ziska – koszt wykonania 1938,00 zł 
brutto oraz na opracowanie do-
kumentacji projektowej i kosz-
torysowej budowy odcinka linii 
napowietrznej oświetlenia ulicz-
nego drogi gminnej w miejscowo-
ści Przedewsie – koszt wykonania  
5 166,00 zł brutto.

Wykonawcą prac jest biuro pro-
jektowe Projektowanie Urządzeń 
Elektroenergetycznych Jerzy Gałąz-
ka z Grodziska. 

GMINNE INWESTYCJE
INWESTYCJE
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O czyszczalnia ścieków me-
c h a n ic z n o - bio l o g ic z n a 
o  średniodobowej prze-

pustowości 50 m³/d.
Do oczyszczalni płyną już ście-

ki wybudowaną siecią kanalizacyjną 
w Jędrzejowie Nowym. W tym roku 
gmina przewiduje podłączenie do 
niej 62 budynków. W następnych la-
tach przewiduje się podłączenie na-
stępnych nieruchomości w Jędrzejo-
wie Nowym oraz wybudowanie sieci 

OCZYSZCZALNIA 
W JĘDRZEJOWIE OTWARTA

INWESTYCJE

kanalizacyjnej i przyłączy w Jędrzejo-
wie Starym. Do oczyszczalni podłączo-
ne będą Leonów i część Ryczołka z gm. 
Kałuszyn.

Oczyszczalnia będzie przyjmowa-
ła także ścieki dowożone z gminnych 
obiektów użyteczności publicznej.

Oczyszczalnię zaprojektowała firma 
BIOWOMA z Warki. Pozwolenie na bu-
dowę Gmina uzyskała 30.11.2012 roku. 
Oczyszczalnię wybudowała firma SH+E 
Polska z Sp. z o.o. z Lublina. Koszt in-
westycji wyniósł 2 066 731,56 zł, w tym 
1 330 000,00 zł to częściowo umarzal-
na pożyczka Z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OTWARCIE OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM
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OŚWIATA

11 stycznia odbył się 23. 
Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Po-

mocy. Przygotowaliśmy szereg 
atrakcji, m.in. jasełka w wykona-
niu przedszkolaków, występy ar-
tystyczne, loterię, licytację, zawo-
dy sportowe, rozgrywki szachowe, 
warsztaty rękodzieła, animacje, po-
kaz taneczny grupy Storm, koncert 
zespołu Kłopoty Doroty, występ 
koła teatralnego Kaprys. W dzia-
łania włączyła się cała społeczność 
szkolna. 32 wolontariuszy kwesto-
wało na rzecz WOŚP, zebrana kwo-
ta to 13 019,56 zł.

UROCZYSTOŚCI
SZKOLNE W JAKUBOWIE

17 stycznia w placów-
ce odbyła się zaba-
wa noworoczna . 

W szkole podstawowej połączo-
na była z uroczystością z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Od 
wczesnych godzin rannych roz-
brzmiewała muzyka, w rytm 
której w sali pojawiły się pięk-
ne królewny, kolorowe wróżki, 
dzielni strażacy, piraci oraz wie-
le barwnych postaci. Dzieci przy-
gotowały dla gości życzenia, wrę-
czyły też upominki. Dodatkowo 
odbyły się różnorodne konkur-
sy, w których uczestniczyły bab-
cie i dziadkowie razem ze swo-
imi wnukami.

Od 19 stycznia do 
1 lutego trwa-
ły ferie zimo-

we. Wychowawcy z oddzia-
łów przedszkolnych zapewnili 
opiekę najmłodszym dzieciom 
szkoły podstawowej. Nauczy-
ciele gimnazjum zorganizowali 
wyjazdy na lodowisko do Miń-
ska Maz. oraz rozgrywki spor-
towe na hali sportowej. Odbyły 
się także spotkania członków 
Samorządu Uczniowsk iego 
i grup projektowych.
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7 lutego po raz kolejny w na-
szej placówce zorganizo-
wany został Bal Karna-

wałowy dla dorosłych, na którym 
bawiło się 309 gości. Organizatorem 
zabawy była Rada Rodziców i Zespół 
Szkół w Jakubowie.

10 lutego miała miejsce 
niezwykła uroczystość 
pasowania uczniów 

klas pierwszych na czytelnika bi-
blioteki pt. „Z książki płynie odwa-
ga, książka w życiu pomaga”. 

13 lutego w gimnazjum 
w ciekawy sposób roz-
grzano serca w czasie 

zimy z okazji Walentynek – świę-
ta zakochanych i zaprzyjaźnionych. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się „ściana walentynkowa”, która 
stanowiła doskonałe tło dla (nie tyl-
ko) romantycznych fotografii. 

24 lutego uczniowie szko-
ły podstawowej uczest-
niczyli w niecodzien-

nym pokazie gadów. Była to „żywa” 
lekcja przyrody. 

25 lutego odbył się spek-
takl profilaktyczny: 
dla uczniów kl. I-V 

pt. „W krainie bajtów” oraz dla 
uczniów kl.VI oraz I-III gimna-
zjum pt. „Blogerka” refundowany 
przez GKRPA.

26 lutego z okazji Dnia 
Patrona szkoły pod-
stawowej – Władysława 

Broniewskiego czwartoklasiści przy-
gotowali uroczysty apel „Z wizytą 
u patrona naszej szkoły”.

OŚWIATA
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OŚWIATA

Styczeń 2015 roku w szkole 
w Wiśniewie, podobnie jak 
we wszystkich szkołach na te-

renie naszego województwa, minął 
pod znakiem wypoczynku zimowe-
go. Jednak w dniach 7-16 stycznia 
w szkole zaszły dwa ważne wydarze-
nia. I to dzień po dniu!

16 stycznia miał miejsce apel 
podsumowujący wyniki I seme-
stru. Przedstawiła je pani dyrektor. 
Puchar Samorządu Uczniowskiego 
otrzymała klasa 6, uzyskując naj-
wyższą średnią ocen wśród klas IV-
-VI – 4,72, drugie miejsce zdobyła 
klasa 4 – 4,72, trzecie – klasa 5 – 4,69.

17 uczniów (na 30) zostało wy-
różnionych (średnia ocen 4,75 i wię-
cej), z czego aż 9 otrzymało stypen-
dia (średnia ocen 5,0 i więcej).

Następnie pani dyrektor przed-
stawiła wyniki konkursu gminnego 
„Odzysk – Oszczędność – Ochro-
na środowiska”. Zebraliśmy 499 kg 

UROCZYSTOŚCI
SZKOLNE W WIŚNIEWIE

makulatury i zajęliśmy III miejsce 
w gminie. Nagrodą dla szkoły był 
laptop. Nasi rekordziści to:

Oliwia Wąsak – 249 kg Dawid 
Czwarnóg – 135 kg.

Szkoła nadal zbiera plastikowe 
korki – otrzymaliśmy piękne podzię-
kowanie od organizatorów zbiórki. 

W związku z rozpoczynający-
mi się feriami Rzecznik Praw Dziec-
ka Marek Michalak wystosował do 
dzieci i młodzieży list otwarty. Został 
on odczytany na naszym apelu. Pan 
Rzecznik życzył uczniom pięknej po-
gody, wspaniałej zabawy i aktywne-
go, bezpiecznego wypoczynku. 

Do tych życzeń przyłączyła się 
pani dyrektor, kładąc nacisk na 
ostrożność i rozwagę w trakcie za-
baw, aby wszyscy za dwa tygodnie 
przyszli do szkoły pełni sił, energii 
i chęci do nauki. 

17 stycznia odbyła się w naszej 
szkole zabawa choinkowa, w któ-
rej uczestniczyli uczniowie oraz ich 
rodzice, nauczyciele oraz zaprosze-
ni goście. Swoją obecnością uświet-
niła ją pani Wójt Hanna Wocial. 
Zabawę rozpoczął występ „Ko-
lędników z Wiśniewa”. Zapre-
zentowali oni program, z którym 
wystąpili w grudniu na pokazie KO-
ROWODÓW KOLĘDOWYCH zor-
ganizowanym przez Lokalną Gru-
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pę Działania Ziemi Mińskiej i zajęli 
II miejsce. Następnie wystąpiły dzie-
ci z klas młodszych, a potem gru-
pa taneczna z klasy 5 i 6 zatańczyła 
zumbę. Po tym rozpoczęły się tańce. 
Wszyscy – dzieci, nauczyciele i ro-
dzice bawili się świetnie!

2 lutego, po dwutygodniowym 
wypoczynku, rozpoczęliśmy II se-
mestr nauki (i zabawy). Już 11 lu-
tego w naszej szkole rozpoczęły się 
walentynki. Tego dnia na korytarzu 
szkolnym ustawiona została ozdob-
na skrzynka na pocztę walentynko-
wą. Odbyła się też huczna zabawa. 
Tańce urozmaicały konkursy: „Ta-
niec z balonem” i „Ile rąk, ile nóg…”

 Poczta walentynkowa działała 
do czwartku do godziny 13.00.

Potem dziewczyny z SU posegre-
gowały znajdującą się w skrzynce 
korespondencję i w piątek rano „wa-
lentynkowi listonosze” dostarczyli ją 
do adresatów. 

Już drugi rok nasza szkoła uczest-
niczy w projekcie I-teatr (Interneto-

OŚWIATA

wy Teatr TVP dla szkół). 24 lutego 
wszyscy uczniowie naszej szkoły 
obejrzeli przedstawienie „PACAN 
– HISTORIA O MIŁOŚCI” przygo-
towane przez WROCŁAWSKI TE-
ATR LALEK. Piękna opowieść Ma-
rii Wojtyszko o zwierzętach, które 
straciły dom. Po zakończeniu przed-
stawienia wszyscy głośno klaskali.

Luty 2015 r. zakończył się dla nas 
wspaniale. W sobotę, 28 lutego na-
sze dziewczyny (klasy 5-6) zagra-
ły w I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
LZS POWIATU MIŃSKIEGO i za-
jęły I miejsce (DRUŻYNA ŻEŃSKA 
W KATEGORII SZKOŁA POD-
STAWOWA). Otrzymały wspania-
łe medale, a szkoła - puchar, który 
na dzisiejszym apelu zaprezento-
wała pani dyrektor, gratulując za-
wodniczkom i ich trenerowi – panu 
Grzegorzowi Purgałowi.
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OŚWIATA

CHOINKA SZKOLNA

17 stycznia odbyła się cho-
inka szkolna. Tematem 
przewodnim był „Cyrk 

w Mistowie”.
Tego dnia na cyrkowej scenie 

pojawili się tacy artyści, jak Bujacze 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

10 lutego społeczność 
szkolna w Mistowie 
obchodziła Dzień Bab-

ci i Dziadka. Licznie przybyli go-
ście odbyli magiczną podróż po 
latach minionych i niezapomnia-
nych wspomnieniach od przed-
szkola po dorosłość. W nostalgicz-
ny nastrój wprowadziły zebranych 
takie piosenki, jak: „Autostop” czy 
„Kawiarenki”. .Największy aplauz 
wywołała wyśpiewana recepta na 
samotność na melodię „Szła dzie-
weczka do laseczka”.

W programie nie zabrakło rów-
nież tańca. Dzieci z grup przedszkol-
nych tańczyły z pomponami oraz 
mix tańców nowoczesnych, a dziew-
czynki z klas IV-VI zaprezentowały 
się w „Kalince”.

Uczniowie skierowali też do swo-
ich Babć i Dziadków gorące życze-
nia. Oprócz serdeczności Dziadko-
wie dla osłody otrzymali prezenty 
w postaci piernikowych serc.

Spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze przy kawie, herbacie 
i pysznym cieście przygotowanym 
przez rodziców.

Słoni, Magicy, Liczący Pies, Siłacze, 
Balerina i Fakir. Nie zabrakło tak-
że Dyrektora Cyrku oraz Klowna, 
który za każdym razem pojawiał 
się na scenie z innymi rekwizytami, 
wywołując przy tym śmiech pośród 
zgromadzonej publiczności.

Przedstawienie uświetniły rów-
nież pokazy taneczne. Dziewczęta 
z klas I-III wystąpiły w tańcu z szar-
fami, natomiast w układach tanecz-
nych można było podziwiać dzieci 
z grup przedszkolnych.

W przygotowanie uroczystości 
byli zaangażowani wszyscy ucznio-
wie szkoły.

UROCZYSTOŚCI
SZKOLNE W MISTOWIE
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OŚWIATA

W Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie 
Nowym odbyło się wiele różnych uroczystości. 
Uczestniczyli w nich uczniowie, nauczyciele, pra-

cownicy szkoły i zaproszani goście. W styczniu i lutym przed-
szkolaki i najmłodsi uczniowie prezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie, taneczne i wokalne babciom i dziadkom 
z okazji ich święta. Oprócz wspomnianych wcześniej uroczy-
stości dzieci przygotowały walentynki oraz zabawę karnawa-
łową. Do szkoły zapraszani są również ciekawi ludzie, którzy 
prezentują swoje pasje, inspirują uczniów do rozwijania różno-
rodnych zainteresowań i zdobywania wiedzy. Odbyły się m. in. 
dwa pokazy (jeden przyrodniczy i jeden historyczny). Liczna 
grupa uczniów wyjeżdża na halę sportową, basen i lodowisko. 

Szkoła stwarza uczniom możliwość wszechstronnego rozwo-
ju, odpowiada na ich potrzeby, angażuje do aktywnego uczest-
nictwa w różnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM

Wójt Gminy Jakubów
informuje 

o naborze do oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach 
lub na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
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TABLETY JUŻ SĄ
W lutym br. biblioteka znala-

zła się w gronie finalistów 
ogólnopolskiego kon-

kursu „Tablety w Twojej Bibliotece”, 
dzięki czemu otrzymaliśmy 3 table-
ty wraz z akcesoriami przeznaczone 
dla użytkowników. Projekt realizuje 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, której celem jest do-
starczenie bibliotekom publicznym 
narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbęd-
nych do wprowadzenia usług mo-
bilnych dla użytkowników. Tablety 
będą służyły rozwojowi społeczności 

lokalnej, poprzez łatwiejszy dostęp 
do nowoczesnych technologii oraz 
przyczynią się do promocji wizerun-
ku biblioteki publicznej jako instytu-
cji nowoczesnej, podążającej za naj-
nowszymi globalnymi trendami.

ORIGAMI W BIBLIOTECE
Podczas fer i i  zimow ych 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jakubowie zorganizowała 

warsztaty artystyczne, które cieszyły 
się niezwykłym zainteresowaniem. 
Od 19 do 23 stycznia 2015 r. wszyscy 
chętni dorośli i dzieci mogli wziąć 
udział w zajęciach z origami mo-
dułowego w bibliotece w Jakubowie 
i Wiśniewie. 

Pod okiem prowadzącej pani 
Beaty Wąsak z Jędrzejowa Nowego 
uczestnicy uczyli się trudnej sztuki 
origami. 

Było dużo zabawy i radości, a na 
koniec każdy mógł pochwalić się 
własnoręcznie wykonanym, małym 
dziełem sztuki z papieru.

NOWOŚCI 
CZYTELNICZE
Pierwsza na liście, Magdalena Wit-
kiewicz, Poznań, FILIA, 2015.

Złodziejki czasu, Hanna Cygler,  
Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 
2015.

Rodzina z Sosnówki, Maria Ula-
towska, Warszawa, Prószyński Me-
dia, 2015.

Do trzech razy Natalie, Olga Rud-
nicka, Warszawa, Prószyński Media, 
2015.

Klątwa, Małgorzata Gutowska-A-
damczyk, Warszawa, Nasza Księ-
garnia, 2015.

Gniew, Zygmunt Miłoszewski, War-
szawa, Grupa Wydawnicza Foksal, 
2014.

Ostatnie dni dyktatorów, Diane 
Ducret, Emmanuel Hecht, Kraków, 
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2014.

Muminek i nowy przyjaciel, na 
podst. opowiadań Tove Jans-
son,  Warszawa, Wydawnictwo 
Egmont Polska, 2014.

Basia. Wielka księga przygód 2, 
Zofia Stanecka, Warszawa, Egmont 
Polska, 2014.

Dlaczego? 75 pasjonujących py-
tań: człowiek i jego świat, Kraków, 
Wydawnictwo Elżbiety Jarmołkie-
wicz, 2014.

KULTURA
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KOBIECY DZIEŃ

GOSPODYNIE NA MEDAL

UROCZYSTOŚCI 

8 marca 2015 roku w gminie 
Jakubów już po raz kolejny 
był obchodzony jako Gmin-

ne Święto Kobiet. Tym razem go-
spodarzami uroczystości było Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie 
z p. Honoratą Gąsior, jako przewod-
niczącą koła, na czele. Współorgani-
zatorami tego przedsięwzięcia byli 
druhowie z OSP Wiśniew.

O godzinie 14.00 w szkole pod-
stawowej w Wiśniewie zebrały się 
przedstawicielki urzędu, Kół Go-
spodyń Wiejskich, Kół Emerytów 
i Rencistów z terenu gminy, radne, 
sołtysowe, dyrektorki szkół, szefo-
we jednostek samorządowych z te-
renu gminy. Gościem specjalnym 

była pani Maria Koc – se-
nator RP.

 Oprócz wspaniałe-
go poczęstunku dla pań 
przygotowano program 
artystyczny w wykonaniu 
Władysława i Macieja Ru-
szpel z zespołu LUXUS, 
Czarka Wociala, Janusza 
Boruca i Anny Łaptiew-
-Pióro.

Panowie – przewod-
niczący i wiceprzewod-
niczący Rady Gminy, za-
stępca wójta oraz prezes 
i naczelnik OSP Wiśniew wręczyli 
wszystkim paniom symboliczne-
go tulipana. Swoje okolicznościowe 

We wtorek, 3 marca 2015 
roku już po raz kolejny w 
sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Jakubów spotkali się miesz-
kańcy gminy Jakubów, aby wziąć 
udział w olimpiadzie o Wiejskim Go-
spodarstwie Domowym, Przedsiębior-
czości i Ekologii. Swoją wiedzę z tego 
zakresu chciało sprawdzić 49 pań oraz 
1 pan – Ryszard Parol – prezes Gmin-
nego Zarządu OSP Gminy Jakubów.

wiersze wygłosiły p. Krystyna Ku-
piec, p. Zofia Wojdyna oraz p. Celi-
na Lichniak.

Olimpiadę poprowadziła p. Ma-
ria Sudnik i p. Małgorzata Chrza-
nowska-Siwak – przedstawicielki 
MODR w Warszawie.

Spośród 50 uczestników wyłonio-
no: I miejsce – p. Maria Szymańska 
z Anielinka, II miejsce – p. Mariola 
Parol z Bud Kumińskich, III miejsce 
– p. Agnieszka Kosieradzka z Nartu.

Pozostali uczestnicy zajęli IV 
miejsce i wszyscy zostali obdarowa-

ni dyplomami oraz nagrodami ufun-
dowanymi przez p. Hannę Wocial – 
wójta gminy Jakubów, która wraz z 
p. Justyną Miłaczewską – sekretarz 
gminy wręczyła je wszystkim uczest-
niczkom olimpiady.
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SPORT

Niedziela, 15 marca 2015 
roku, w gminie Jakubów 
po raz kolejny minęła 

pod hasłem sportowym. Sportem, 
w którym tym razem wykazywali 
się mieszkańcy była piłka siatkowa. 
Turniej przeznaczony był wyłącz-
nie dla strażaków. I tak juz po raz 

PIĄTA SIATKOWA
V odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
dla drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych o puchar Wójta Gminy 
Jakubów. Do boju stanęły drużyny 
OSP: Jakubów, Mistów, Wiśniew I i 
Wiśniew II, Łaziska, Moczydła, Ję-
drzejów Nowy. Turniej rozgrywa-
ny był systemem grupowym. Sę-
dzią głównym turnieju był p. Piotr 
Alwas. Zwycięzcą turnieju i szczę-
śliwym posiadaczem pucharu zo-
stała drużyna OSP Jakubów. Dru-
gie miejsce zajęło OSP Łaziska, 
który najlepiej i najgłośniej dopin-
gowali kibice z ich miejscowości, 
natomiast trzecie – drużyna OSP 
Jędrzejów Nowy. Organizatorzy 
zapewnili ciepły posiłek dla uczest-
ników turnieju.
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SPORT

W niedzielę, 22 lutego 2015 
roku o godzinie 11.00 na 
hali sportowej Zespołu 

Szkół w Jakubowie odbył się – zor-
ganizowany przez panią wójt Han-
nę Wocial – IV Turniej Piłki Noż-
nej Halowej o Puchar Wójta Gminy 
Jakubów. W turnieju wzięły udział 
drużyny z: Ludwinowa, Mistowa, 
Wiśniewa, Łazisk, Jakubowa oraz 
Antoniny. Organizatorzy zapewni-
li ciepłe napoje oraz poczęstunek dla 
uczestników turnieju. Zwycięzcami 
turnieju i szczęśliwymi posiadacza-
mi pucharu została drużyna z Jaku-
bowa. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Antoniny, natomiast trzecie – Wi-
śniew. Królem strzelców turnieju zo-
stał Konrad Siwak z Łazisk.

CZWARTY FUTSAL Wójt Gminy Jakubów 
zaprasza do udziału 

w 
IV Turnieju Tenisa Stołowego 

dla mieszkańców 
gminy Jakubów 

turniej odbędzie się 12 kwietnia  
o godz. 1100  w hali sportowej 

przy Zespole Szkół w Jakubowie.

Informacje dodatkowe:
– regulamin turnieju dostępny  
w Urzędzie Gminy Jakubów 
– termin zapisów: 8 kwietnia 2015 r.: 
• dzieci (uczniowie) – w szkołach,
• dorośli: 
Bogusław Dziedzic – tel. +48 600 056 421, 
Joanna Żyłkowska – tel. +48 25 757 91 90.



Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów
Czynny w godzinach:
poniedziałek: 730–1700 

wtorek – piątek: 730–1530 

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Obsługi Ekonomiczno-
-Administracyjnej Szkół
tel. +48 25 757 91 61
mail: zoeasz@jakubow.pl

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

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godzinach:
poniedziałek – piątek: 1000–1800

sobota: 900-1300

mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godzinach:
poniedziałek – piątek: 1000–1500

mail: filiaw@jakubow.pl

Komisariat Policji
Dobre, ul. Kościuszki 2
tel. +48 25 757 11 77

Leśniczy Lasów Państwowych
Jarosław Kaźmierski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czwartki w godz.: 900–1100

tel. +48 693 450 353

Pracownik Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego
Małgorzata Chrzanowska-Siwak
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
poniedziałki i środy
w godz.: 730–1530

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

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu gminy Jakubów do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt: gazeta.jakubow@wp.pl

INFORMACJA
 Usuwanie i utylizacja azbestu 

z terenu gminy Jakubów II – 2014 

dofinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji, w kwocie 13.025,00 zł

INFORMACJA
 Konkurs edukacyjny 

pt. „Odzysk – Oszczędność – Ochrona Środowiska”

dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji, w kwocie 9.300,00 zł


