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 Komisariat Policji w Stanisławowie, 
który obejmuje swoim zasięgiem działania 

gminy: Dobre, Jakubów i Stanisławów

informuje, że

nowym dzielnicowym gminy Jakubów został:

Kamil Gągol, tel. 600 997 214

Dane teleadresowe komisariatu:

ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów, tel. 22 604 98 90

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY JAKUBÓW!

Przekazujemy kolejny numer kwartalnika  
„Nasza Gmina Jakubów” z najświeższymi informa-
cjami na temat działalności gminy i jej jednostek 
organizacyjnych. 

Przed nami okres wakacyjny, czas wypoczynku, 
ale też okazja do przeprowadzenia prac budowlanych. Zgodnie z har-
monogramem ruszyła budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Mistowie oraz III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Mistów i Leontyna.

Zachęcam Państwa do udziału w wolnym czasie w imprezach ple-
nerowych organizowanych przez gminę. W lipcu odbędzie się II Turniej 
Sołectw Gminy Jakubów, w sierpniu zapraszam na Dożynki Gminne 
i Festyn Rodzinny. Atrakcji z pewnością nie zabraknie.

Korzystając z okazji, życzę Państwu udanego wypoczynku, dużo 
słońca oraz interesujących podróży w nadchodzącym czasie. 

Życzę miłej lektury.

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański
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WYDARZENIA

CZAS NA ROWER
15 MAJA 2016 R. ODBYŁ SIĘ IV RAJD ROWEROWY,,MASZ ROWER I CHĘĆ – WOKÓŁ JAKUBO-
WA KRĘĆ” POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO ANTONIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO. 

Oprac.: Ewa Klepacka

Na placu przed urzędem gminy wójt 
Hanna Wocial tradycyjnie powitała 

wszystkich uczestników rajdu. Następnie, 
mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzy-
stów, przekazała im kamizelki odblaskowe 
z herbem gminy Jakubów.

Peleton ruszył z placu o godzinie 14.00. 
Trasą przejazdu były następujące miejsco-
wości: Jakubów – Brzozówka – Jakubów 
Rondo – Niedziałka Kolonia – Anielinek 
– Dłużka – Mistów – Leontyna – Czarna 
– Mistów. Na każdym skrzyżowaniu bez-
pieczeństwa strzegli strażacy z OSP z tere-
nu gminy oraz policjanci z KP w Stanisła-
wowie oraz KPP w Mińsku Mazowieckim. 
Mimo wietrznej, aczkolwiek słonecznej po-
gody w rajdzie wzięło udział ok. 250 osób. 
Wójt złożyła wszystkim serdeczne podzię-
kowania za tak liczne przybycie. 

Meta rajdu znajdowała się na tere-
nie szkoły podstawowej w Mistowie. Tam 

na uczestników czekała grochówka przy-
gotowana przez panie kucharki z SP w Ję-
drzejowie Nowym oraz słodki poczęstu-
nek i ciepłe napoje. Czas umilał pierwszy 
występ Gminnego Chóru prowadzonego 
przez Jolantę Kowalczyk. 

Impreza przebiegła zgodnie z  usta-
lonym porządkiem oraz oczekiwaniami 
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uczestników. Miała ona na celu integra-
cję mieszkańców powiatu mińskiego oraz 
promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu, jakim jest jazda na ro-
werze. Najliczniejszą grupą uczestników 
byli oczywiście mieszkańcy gminy Jaku-
bów, ale nie zabrakło również mieszkań-
ców sąsiednich gmin. 
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PRACE RADY GMINY
GMINA – URZĄD

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
Z 30 MARCA

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej gminy Jakubów na lata 2016-2021,
• zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
• zaciągnięcia pożyczki w  WFOŚiGW 

na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przepompownią i przyłączy kana-
lizacyjnych w miejscowościach Mistów i Le-
ontyna, gm. Jakubów”,

• zaciągnięcia kredytu na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z gminami: Dobre, Stanisławów, Ja-
dów, Strachówka w celu realizacji działania 
4.1 Odnawialne źródła energii z RPO WM,

• przyjęcia na rzecz gminy Jakubów da-
rowizny działki nr 181/1, położonej w miej-
scowości Nart, gmina Jakubów,

• przyjęcia na rzecz gminy Jakubów da-
rowizny działki nr 182/1, położonej w miej-
scowości Nart, gmina Jakubów,

• przyjęcia na rzecz gminy Jakubów da-
rowizny działek nr 562/6 i 562/8, położonych 
w miejscowości Rządza, gmina Jakubów,

• przyjęcia na rzecz gminy Jakubów da-
rowizny działki nr 562/14, położonej w miej-
scowości Rządza, gmina Jakubów,

• przyjęcia na rzecz gminy Jakubów da-
rowizny działki nr 562/16, położonej w miej-
scowości Rządza, gmina Jakubów,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia o przejęciu dróg o znaczeniu lokal-
nym (gminnym) wybudowanych/przebu-
dowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i  Autostrad w  ramach budowy 
autostrady A2 – Obwodnicy Mińska Mazo-
wieckiego na terenie gminy Jakubów,

• przyjęcia „Programu zapobiegania bez-
domności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie 
od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku”,

• przyjęcia regulaminu Utrzymania Czy-
stości i Porządku na terenie gminy Jakubów,

• szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Jakubów i  zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

• planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli oraz usta-
lenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez gminę Jakubów, 

• zmian w statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jakubowie.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie za 2015 rok.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie kształtowa-
nia ustroju rolnego i obrotem gruntami rol-
nymi.
4. Informacja wójta o pracach w okresie mię-
dzy sesjami.
5. Informacja przewodniczącego Rady o pra-
cach w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne:

• rozpatrzenie pism do Rady Gminy.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
Z 9 MAJA

1. Przedstawienie nowego dzielnicowego 
terenu gminy Jakubów.
2. Prezentacja Piotra Parasiewicza dotycząca 
rzeki Rządza.
3. Informacja Roberta Ślusarczyka – dyrekto-
ra ARiMR dot. działalności jednostki.
4. Wystąpienie przedstawicieli Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Możesz więcej” z Nowego Zglechowa.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zaciągnięcia pożyczki w  WFOŚiGW 
w Warszawie na zadanie pn. „Zakup średnie-
go samochodu pożarniczego wraz z wyposa-
żeniem dla OSP Jakubów”,

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej gminy Jakubów na lata 2016-2021,

• zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
• wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

na terenie gminy Jakubów,
• zasad umieszczania reklam na bu-

dynkach i nieruchomościach wchodzących 
w skład mienia komunalnego gminy Jaku-
bów,

• wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie nieruchomości od Skarbu Państwa Agen-
cji Nieruchomości Rolnych,

• wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 
położonej w miejscowości Wiśniew, gm. Ja-
kubów,

• wstępnej lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych przy drogach powia-
towych nr 2224W w  Mistowie, nr 2226W 
w Rządzy, nr 2249W w Kamionce, nr 2250W 
w Jakubowie,

• przystąpienia do zmiany Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Jakubów,

• rozpatrzenia skargi na działalność wój-
ta gminy Jakubów.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny w Gminie Jaku-
bów za 2015 rok.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2015 rok dla gminy Jakubów.
8. Przedstawienie sprawozdania z udzielo-
nych ulg w spłacie wierzytelności.
9. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
10. Informacja wójta o  pracach w  okresie 
między sesjami.
11. Informacja przewodniczącego Rady 
o pracach w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.

a. podjęcie decyzji dotyczącej dofinanso-
wania obiadu podczas Światowych Dni Mło-
dzieży,

b. informacja dotycząca przebiegu spra-
wy spadkowej, w której stroną jest gmina Ja-
kubów.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego po-
siedzenia.
15. Zamknięcie posiedzenia.  F
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MISTÓW Z HALĄ

III ETAP KANALIZACJI

INWESTYCJE

Budowa ruszyła w  kwietniu 2016 r. 
Hala ma zapewnić rozwój kultury fi-

zycznej wśród dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych na terenie gminy.

Będzie to duża inwestycja, ponie-
waż powierzchnia zabudowy wynosi 
1 110,74 m², zaś powierzchnia użytkowa to 
aż 1 024,48 m². Wielofunkcyjne boisko, któ-
re powstanie w hali, będzie miało 36x22 m. 

Wykonawcą przedsięwzięcia została fir-
ma AKPOL z Mińska Mazowieckiego. Cał-
kowity koszt budowy wynosi 2 761 440 zł, 
z czego 960 000 zł stanowić będzie dofinan-
sowanie, które gmina uzyskała w ramach 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Mazowieckiego na rok 2016.

Nieograniczony przetarg na prace bu-
dowlano-wykonawcze wygrała firma 

Budokan z siedzibą w Łosicach, a kierow-
nikiem budowy został Jan Jamróz – wła-
ściciel firmy. Koszt robót budowlano-wy-
konawczych wynosić będzie 388 636,58 zł, 
z czego część zostanie sfinansowana z po-
życzki z WFOŚiGW w Warszawie oraz ze 
środków własnych gminy Jakubów.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej to 
2 197 m w tym: kanalizacja grawitacyjna 
– 1 607 m i kanalizacja tłoczna – 590 m. 
Powstanie też 27 przyłączy.

Nowa hala sportowa zostanie połą-
czona z  istniejącym budynkiem szko-
ły za pomocą łącznika, w którym będzie 
zlokalizowana część sanitarno-socjalna. 
Planowany termin zakończenia robót to 
31 maja 2018 r.

Oprac.: Konrad Brzost

Oprac.: Konrad Brzost

KOLEJNĄ INWESTYCJĄ REALIZOWANĄ NA TERENIE GMINY JAKUBÓW JEST BUDOWA HALI 
SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ SANITARNO-SOCJALNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISTOWIE.

JUŻ 6 KWIETNIA ROZPOCZĘTO III ETAP BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA TERENIE GMINY OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚCI MISTÓW (UL. STRAŻACKA, UL. 
SZKOLNA, UL. SŁONECZNA) ORAZ LEONTYNA.

W  Leontynie zostanie zamontowana 
również przepompownia ścieków, która 
usprawni przepływ ścieków oraz umożli-
wi odbiór nieczystości płynnych z dalszych 
części miejscowości.
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WARSZTATY

Wykład na temat „Ogólnych zasad 
prawidłowego sposobu żywienia” 

przeprowadziła Anna Cieślańska z Ser-
wisu Dietetycznego z  Warszawy. Pre-
zentacja multimedialna obejmowała za-
gadnienia związane m.in. z regularnością 
spożywanych posiłków, produktami, któ-
re powinny znajdować się w  jadłospisie, 
konsekwencjami stosowanej diety, skład-
nikami odżywczymi, których nie powin-
no zabraknąć w spożywanym pieczywie, 
zawartością tłuszczy i cukrów w poszcze-
gólnych rodzajach produktów itp. Trener-
ka zachęcała także zebranych do wnikli-
wego czytania etykiet na opakowaniach 
i produktach, aby kupować tylko zdrową 
żywność i nie dać się nabrać chwytliwym 
nazwom oraz hasłom reklamowym. Oka-
zuje się, że przepis na zdrowy styl życia jest 
prostszy niż nam się wydaje – „Im mniej 
przetworzone produkty, tym lepiej!”

Na zakończenie spotkania członkowie 
zespołu Wisienki w  nawiązaniu do nie-
dawno przeżywanych Świąt Wielkanoc-
nych przygotowali występ pt. „Racyjki”. 
„Racyjki” to popularne kiedyś na Lubelsz-
czyźnie chodzenie z pasyjką lub gaikiem, 
któremu towarzyszyło śpiewanie rado-
snych pieśni wielkanocnych, składanie 
życzeń i powinszowań. Zespół zaprezen-
tował m.in. pieśni „Idziemy do waszej 
chałupki po jajka, po krupki”, „My cho-
dzimy po dyngusie i śpiewamy o Jezusie”, 
„Szczęśliwa godzineczka była”. Dekorację 
sali, scenografię i rekwizyty przygotowali 
sami artyści. 

Po obejrzeniu przedstawienia, które 
nagrodzono gromkimi brawami, nadszedł 
czas na skosztowanie owoców, soków i na-
pojów owocowych, a także smacznych sa-
łatek owocowych i warzywnych przygoto-
wanych przez uczestników szkolenia. 

ŻYWIENIE MA ZNACZENIE
Oprac.: Marta Klukowska

7 KWIETNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH W WIŚNIE-
WIE ODBYŁY SIĘ WARSZTATY ŻYWIENIOWE „ŻYWIENIE MA ZNACZENIE”. PRZYBYŁO NA 
NIE WIELE OSÓB OTWARTYCH NA WIADOMOŚCI Z OBSZARU DIETETYKI, POZWALA-
JĄCE DOKONYWAĆ ŚWIADOMYCH WYBORÓW. ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 
SPRAWIĄ, ŻE ICH ŻYCIE STANIE SIĘ ZDROWSZE, PEŁNIEJSZE I RADOŚNIEJSZE.
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WARSZTATY

Tym razem 28 pań w towarzy-
stwie 1 pana pogłębiło swoją wiedzę 

z zakresu estetyki i nakrycia stołu. Warsz-
taty przeprowadziła Henryka Borkow-
ska z MODR Warszawa. Zaprezentowała 
ona kilka sposobów układania serwetek 
(m.in. tulipan, łódka, wachlarz, kwiat loto-
su), które uczestnicy warsztatów na bieżą-
co ćwiczyli. Ponadto przekazała zebranym 
praktyczne sposoby przystrajania stołu 
oraz potraw przy użyciu warzyw i owoców, 
udzielała wskazówek i wyjaśniała wszelkie 

wątpliwości kulinarne. Bardzo ciekawym 
punktem spotkania była prezentacja uło-
żenia wędliny oraz przystroju na półmisku, 
a także kompozycja z użyciem nabiału. 

Korzystając z obecności seniorów, wójt 
zaprosiła na spotkanie policjantów z poste-
runku w Stanisławowie. Dzielnicowy Kamil 
Gągol oraz aspirant Paweł Kominek przeka-
zali zebranym wiedzę na temat zagrożeń, ja-
kie mogą ich spotkać w codziennym życiu, 
w  tym związanych z oszustwami metodą 
„na wnuczka, krewnego czy na legendę”.

KULINARNA ESTETYKA
Oprac.: Marta Klukowska

17 MAJA W REMIZIE OSP ŁAZISKA ODBYŁY SIĘ KOLEJNE WARSZTATY DLA MIESZKAŃ-
CÓW GMINY JAKUBÓW. ZORGANIZOWAŁA JE WÓJT GMINY JAKUBÓW PRZY WSPÓŁ-
PRACY Z MODR WARSZAWA O/SIEDLCE. GOSPODARZEM BYŁO KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W ŁAZISKACH. 

Ponadto podczas warsztatów wójt 
Hanna Wocial wręczyła przewodniczącym 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Jakubów (KGW Jakubów, KGW Wiśniew, 
KGW Łaziska) podziękowania oraz życze-
nia z okazji wielkiego jubileuszu 150-lecia 
istnienia KGW – najstarszej kobiecej orga-
nizacji w Europie. 

Po zakończeniu warsztatów był czas 
na wymianę doświadczeń kulinarnych 
oraz skosztowanie przygotowanych wcze-
śniej smakołyków. F
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NA ŚWIĘTEGO FLORIANA
3 MAJA W GMINIE JAKUBÓW OBCHODZONY BYŁ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA. W TYM 
ROKU GOSPODARZEM UROCZYSTOŚCI BYŁA JEDNOSTKA OSP Z MISTOWA Z PREZE-
SEM RYSZARDEM PAROLEM NA CZELE.

Oprac.: Jerzy Podsiadły

Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 10.45 przemarszem zgroma-

dzonych jednostek sprzed remizy OSP 
na Mszę do kaplicy pw. Matki Bożej Fa-
timskiej w Mistowie. Uroczystość zgro-
madziła reprezentacje strażaków z terenu 
gminy Jakubów, tj. z: Wiśniewa, Łazisk, 
Jakubowa, Jędrzejowa Nowego, Moczydeł 
i Ludwinowa. 

Mszę Świętą w intencji Ochotniczych 
Straży Pożarnych odprawił ojciec Krzysz-
tof Charańczuk. W trakcie nabożeństwa 
skierował on bardzo dużo ciepłych słów 
pod adresem strażaków oraz ich rodzin. 
Po Mszy zgromadzeni przemaszerowali 
w uroczystym pochodzie do remizy, gdzie 
odbywała się dalsza część spotkania. Swo-
ją obecnością uroczystość uświetnili: Han-
na Wocial – wójt gminy Jakubów wraz ze 
swoim zastępcą – Bogusławem Dziedzi-

cem, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mi-
stowie – Lidia Domańska oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Jędrzejowie No-
wym – Edyta Karczewska-Brzost. 

Część oficjalną otworzył prezes OSP 
Mistów druh Ryszard Parol, witając wszyst-
kich zgromadzonych i składając strażakom 
oraz ich rodzinom życzenia. Następnie głos 
zabrała wójt, kierując do zebranych słowa 
podziękowania za ich ofiarną służbę i ży-
cząc jak najwięcej umiejętności, lecz jak 
najmniej konieczności wyjazdów do akcji. 
Następnie przeczytała życzenia nadesła-
ne przez prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
RP druha Waldemara Pawlaka. Po części 
oficjalnej zgromadzeni zostali zaproszeni 
na poczęstunek przygotowany przez druh-
ny i druhów z OSP Mistów oraz Alinę Parol 
– przewodniczącą Koła Emerytów i Renci-
stów w Mistowie.
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Po złożeniu meldunku przez ko-
mendanta gminnego – druha Ra-

fała Królaka uroczystego otwarcia za-
wodów dokonała wójt Hanna Wocial. 
Powitała obecnych na uroczystości rad-
nych z  przewodniczącym Krzysztofem 
Domańskim na czele, sołtysów, prezesa 
Zarządu Gminnego Zw. OSP RP w Jaku-
bowie dha Ryszarda Parola oraz wicepre-
zesów zarządu dha Artura Sobótkę i Da-
riusza Kopczyńskiego. 

W zawodach udział wzięło 5 drużyn 
OSP, 3 drużyny MDP, a także dwie kobiece 
drużyny pożarnicze z OSP Wiśniew i OSP 

Jędrzejów Nowy. Celem głównym było 
podnoszenie gotowości bojowej strażaków 
poprzez rywalizację, a także promowanie 
wśród młodego pokolenia lokalnego pa-
triotyzmu.

Nad prawidłowym przebiegiem po-
szczególnych konkurencji czuwała komisja 
sędziowska, w której skład weszli: mł. bryg. 
Marek Wróbel, mł. bryg. Krzysztof Komo-
rowski, asp. szt. Piotr Sitek oraz st. asp. An-
drzej Nowak. 

Wśród drużyn męskich najlepsza była 
OSP Wiśniew, przed Mistowem i Łaziska-
mi. Kategorię kobiet wygrała OSP Wi-
śniew, a  na drugim miejscu znalazła się 

W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
12 CZERWCA TEREN ZA KOŚCIOŁEM W JAKUBOWIE STAŁ SIĘ ARENĄ ZACIĘTEJ RYWA-
LIZACJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY JAKUBÓW O PUCHAR 
WÓJTA. ZAWODY ROZEGRANO W TRZECH KONKURENCJACH: BIEGI SZTAFETOWE 
Z PRZESZKODAMI 7X50, ĆWICZENIA BOJOWE ORAZ MUSZTRA.

Oprac.: Monika Michalczyk

OSP Jędrzejów Nowy. Natomiast wśród 
drużyn młodzieżowych zwycięstwo wy-
walczyła MDP OSP Łaziska, przed Misto-
wem i Jędrzejowem Nowym.

Klasyfikacja odwróciła się w  katego-
rii musztry. Tutaj spośród panów najlep-
sza była OSP Łaziska, a za nią znalazł się 
Mistów i Wiśniew. Najlepsza drużyna pań 
to OSP Jędrzejów Nowy, która wyprzedzi-
ła Wiśniew. Zaś z drużyn młodzieżowych 
na pierwszym miejscu uplasował się Mi-
stów, na drugim Łaziska, a na trzecim – Ję-
drzejów Nowy.

Zawody odbyły się w miłej atmosferze 
sportowej rywalizacji, w obecności wielu 
kibiców oraz sympatyków pożarnictwa, 
w tym tych najmłodszych.

 Na zakończenie zawodów drużynom 
uczestniczących w  rywalizacji wręczono 
dyplomy, medale, puchary i nagrody pie-
niężne. Organizatorzy składają podzię-
kowanie dla komendanta PSP w Mińsku 
Mazowieckim st. bryg. Jarosława Ufnala, 
za oddelegowanie komisji sędziowskiej. 



10 NASZA GMINA JAKUBÓW  Nr 3 (6) 2016

WIELKANOCNE
SPOTKANIE
Oprac.: Joanna Żyłkowska
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Jubileusz obchodzili: Lucyna i Tadeusz 
Kunkowie z Jakubowa, Barbara i Ju-

lian Rawscy z Moczydeł, Krystyna i Wła-
dysław Wąsowscy z Wiśniewa, Stefania 
i  Zygmunt Witowscy z  Jędrzejowa No-
wego oraz Albina i Józef Bankiewiczowie 
z Wiśniewa, niestety nieobecni z powo-
dów zdrowotnych. W uroczystości udział 
wzięła również Irena Wąsak, emerytowany 
pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, która 
udzieliła ślubu m.in. Lucynie i Tadeuszo-
wi Kunkom.

Początek uroczystości uświetnił wy-
stęp Gminnego Chóru SERENADA, któ-
ry pod przewodnictwem Jolanty Kowal-
czyk wyśpiewał ref leksyjne piosenki. 
Jubilaci mieli możliwość powrócić my-

ślami do początków swej miłości i z no-
stalgią powspominać wspólnie spędzone 
lata. Następnie wójt Hanna Wocial wraz 
z  przewodniczącym rady Krzysztofem 
Domańskim oraz sekretarzem Justyną 
Miłaczewską wręczyli jubilatom odzna-
czenia – medale oraz legitymacje nada-
ne przez Prezydenta RP. Ponadto każda 
z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom 
i wspaniałe życzenia. 

Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas 
na sesję zdjęciową, podczas której uwiecz-
niono jubilatów wraz z  ich rodzinami. 
Potem rozpoczęto wspólne świętowanie, 
które umilił występ taneczny oraz przed-
stawienie dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Jędrzejowie Nowym. 

Coroczną tradycją jest organizacja 
spotkania wielkanocnego. Tym ra-

zem odbyło się ono 21 marca o godzinie 
16.00 w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny. W spotkaniu uczestniczyli pracowni-
cy urzędu i zaproszeni goście, m.in.: Bar-
tłomiej Dydek – komendant powiatowy 
policji w Mińsku ze swoim zastępcą Zbi-
gniewem Pucelakiem, Robert Reda – ko-
mendant KP w Stanisławowie, księża, rad-
ni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy 
jednostek, przewodniczące kół emerytów 
i rencistów oraz gospodyń wiejskich. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą pod przewodnictwem księdza 
Krzysztofa Wesołowskiego – proboszcza 
parafii w Wiśniewie oraz ojca Krzysztofa 
Charańczuka – proboszcza parafii w Mi-
stowie. Następnie wójt i przewodniczący 
Rady Gminy złożyli zebranym życzenia 
wielkanocne. Tradycyjne życzenia i upo-
minek świąteczny przekazał na ręce wójt 
przedstawiciel wicemarszałek senatu Ma-
rii Koc. O  zachowanie tradycji kulinar-
nych Świąt Wielkanocnych zadbała Syl-
wia Roguszewska, przygotowując takie 
tradycyjne potrawy, jak: żurek z jajkiem, 
pieczone mięsa, pasztety, sałatki czy baby 
wielkanocne. 

WSPÓLNE PÓŁ WIEKU
6 CZERWCA W GOŚCINNYCH PROGACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO. ŚWIĘTOWAŁO JE 5 PAR Z TERENU GMINY JAKUBÓW.

Oprac.: Monika Michalczyk
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Święto bibliotek jakubowscy bibliote-
karze zaczęli już w kwietniu przy oka-

zji Międzynarodowego Dnia Książki ob-
chodzonego 23 kwietnia. Wtedy odbyło 
się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mistowie ze Stanisławą Gujską. Dzieci 
miały okazję poznać bogatą twórczość po-
etki, a przede wszystkim najnowszy zbiór 
wierszy „Hej! Jedziemy”, w którym autor-
ka zaprasza do podróży po naszym kraju. 
Czytając książkę Gujskiej, można zajrzeć 
do takich miejscowości bogatych w histo-
rię, tradycję i piękną przyrodę, jak: Kraków, 
Wrocław, Krzywy Las i wiele innych. Spo-
tkanie było pierwszym z cyklu „Spacerkiem 
po szkołach”, które poetka odbyła wspólnie 
z biblioteką. Kolejne miały miejsce 9 maja 
w Wiśniewie, 13 maja w Jakubowie oraz 1 
czerwca w  Jędrzejowie Nowym, kiedy to 
świętowano jednocześnie Dzień Dziecka 
i Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Tydzień Bibliotek zainspirował rów-
nież do pokazania dzieciom niezwykłego 
świata teatru. 9 maja biblioteka zaprosiła 
uczniów jakubowskiej szkoły na przed-
stawienie kukiełkowe pt. „Złote krzesi-
wo” w  wykonaniu Studia Artystyczne-
go ARLEKIN na podstawie baśni Hansa 
Christiana Andersena. Była to przepięk-
na opowieść o tym, jak odwaga i śmiałość 
potrafią wyciągnąć bohatera z wszelkich 
tarapatów oraz pomóc zdobyć serce pięk-
nej księżniczki…

Z  kolei 17 maja aktorzy z  teatrzyku 
EDU-ARTIS wystąpili w spektaklu „Wi-
tajcie w naszej bajce”, w którym dzieci od-
były niezwykłą podróż po Świecie Bajki, 
napotykając po drodze Jasia i  Małgosię, 
Pinokia, Kopciuszka, Pana Kleksa, Zo-

się Samosię i inne postacie. Celem przed-
stawienia było zachęcenie do czytania 
oraz pokazanie, jak można ciekawie spę-
dzić czas z książką. Pełna ruchu i muzyki 
opowieść wprawiła w wyśmienity nastrój 
wszystkich widzów, i  małych, i  dużych. 
Na podstawie obejrzanej bajki uczniowie 
kl. 0 Szkoły Podstawowej w  Jakubowie, 
stworzyli wspaniałe ilustracje, które moż-
na podziwiać w bibliotece.

Dodatkowo odbyły się liczne konkur-
sy dla czytelników biblioteki, m.in. recy-
tatorski im. Kornela Makuszyńskiego oraz 
plastyczny na wykonanie plakatu promu-
jącego czytanie książek. Biblioteczne świę-
towanie zakończyło wręczenie nagród dla 
twórców konkursowych prac plastycznych. 

– Mamy nadzieję, że nasze działa-
nia zainspirują wszystkich do odkrywa-
nia fascynującego świata literatury. War-
to zachęcić dziecko do czytania. Pokazać, 
że książka może być przygodą i  inspira-
cją do zabawy, skarbnicą wiedzy, pomocą 
w rozwiązywaniu problemów, sposobem 
na poszerzanie horyzontów – podsumo-
wują organizatorzy.

TYDZIEŃ Z BIBLIOTEKĄ
Oprac.: Daria Lisiecka
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MŁODZI ARTYŚCI
Oprac.: Daria Lisiecka

10 maja biblioteka zorganizowała 
etap gminny XXXIII Konkur-

su Recytatorskiego dla Dzieci im. Kor-
nela Makuszyńskiego zorganizowa-
nego przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Siedlcach. W jury zasiadła m.in. po-
etka Stanisława Gujska, która na koniec 
udzieliła młodym recytatorom cennych 
wskazówek. 

W etapie powiatowym gminę Jaku-
bów reprezentowali: Filip Gogol i Szy-
mon Piotrowski z kl. I SP w Jakubowie 
oraz Piotr Gójski (kl. I), Kacper Lejman 
(kl. V) oraz Justyna Cudna (kl. VI) z SP 
w Mistowie.

Gratulujemy wspaniałej recytacji 
i zapraszamy po wakacjach do udziału 
w kolejnych konkursach.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK TO AKCJA, KTÓRA MA NA CELU PODKREŚLANIE 
ROLI CZYTANIA I BIBLIOTEK W POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA, EDUKACJI ORAZ ZWIĘK-
SZANIE PRESTIŻU ZAWODU BIBLIOTEKARZA I ZAINTERESOWANIA KSIĄŻKĄ SZERO-
KICH KRĘGÓW ODBIORCÓW. TEGOROCZNY PRZEBIEGAŁ POD HASŁEM „BIBLIOTEKA 
INSPIRUJE”. 
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NASZA JAGA 
NA PODIUM
Oprac.: Piotr Jaguścik

29 maja na Stadionie Miejskim przy 
ul. Łazienkowskiej 3 gimnazjalna 

drużyna dziewcząt wzięła udział w finale 
56. Turnieju „Gramy o Złotą Piłkę” im. 
Aleksandra Zaranka. 

Turniej ten to najstarsza impreza 
piłkarska skierowana do dziewczynek 
i  chłopców ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjum. W imprezie uczestniczyły ze-
społy szkolne, domy dziecka, domy kultu-
ry, drużyny parafialne oraz drużyny po-
dwórkowe.

Pomysłodawcą i pierwszym organiza-
torem turnieju „Gramy o Złotą Piłkę” był 
Aleksander Zaranek – sędzia piłkarski, 
główny organizator pierwszego po II woj-
nie światowej meczu piłkarskiego w wy-
zwolonej Warszawie. 

Reprezentacja szkoły – drużyna JAGA 
JAKUBÓW TEAM, wystąpiła w  skła-
dzie: Aleksandra Królak, Weronika Wa-
das, Magdalena Jędrzejewska, Aleksandra 
Polkowska, Laura Staska, Magdalena Ju-
rek, Natalia Gałązka, Katarzyna Zych oraz 
Natalia Prymek. Trenerem dziewcząt jest 
Piotr Jaguścik. 

W  meczu o  3. miejsce Jaga Jakubów 
Team pokonała MOS Zielonka 8:1 (do 
przerwy 2:1). Dziewczęta wróciły do domu 
z brązowymi medalami. Gratulujemy.

Przedstawicielami jakubowskiego gim-
nazjum w poszczególnych kategoriach 

byli: Humanista na 102 – Katarzyna Ren-
daszka, Klaudia Kaszewska (kl.3a); Labora-
torium nauk przyrodniczych – Magdalena 
Stachowicz (kl.3a), Norbert Gąsior (kl.3c); 
Artysta – Monika Bodecka (kl.1a); Sporto-
wiec – Jakub Wójcik (kl.2b). Zawodników 
dopingowała szkolna grupa cheerleaders.

Po podsumowaniu wyników z  po-
szczególnych konkurencji wyłoniono zwy-
cięzców turnieju. Gimnazjum w Jakubo-

LAURY Z QUSEGO

BARWNE STROIKI

27 KWIETNIA W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 3 W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODBYŁ SIĘ IV 
POWIATOWY TURNIEJ NAUKI, SZTUKI I SPORTU „QUSY”. 

17 MARCA ODBYŁ SIĘ FINAŁ KONKURSU PT. „OZDOBY WIELKANOCNE” I Z TEJ OKAZJI 
SZKOŁĘ PRZYOZDOBIŁY PIĘKNE, KOLOROWE, WŁASNORĘCZNIE WYKONANE STROIKI 
I KARTY WIELKANOCNE. KONKURS SKIEROWANY ZOSTAŁ DO UCZNIÓW KLAS 0-III, 
A ORGANIZATOREM BYŁ MAŁY SAMORZĄD SZKOLNY. 

Oprac.: Iwona Kaszewska

Oprac.: Katarzyna Michalska

Wydarzenie to cieszyło się dużym zain-
teresowaniem – na konkurs wpłynę-

ło ponad sto prac. Uczniowie klas zerowych 
mieli za zadanie stworzenie wielkanocnych 
kart. Nieco starszym dano pełną dowolność 
w kwestii techniki i wykonania pracy. 

Wśród przedszkolaków zwyciężył Jakub 
Konowrocki z 0b, a za nim znalazły się kla-
sowa koleżanka Julia Bartnicka i Maja Drza-
zga z  0a. Z  grupy starszych uczestników 
najładniejszy stroik przygotowali Jakub Kle-
packi z IIa i Wiktor Rutkowski z IIb. Na dru-
gie miejsce zasłużył Marcin Sikorski z  Ia 
i Bartosz Pietrasik z Ib, a na trzecie – Wero-
nika Bziuk z III i Michalina Lubaszka z IIc. 
Wyróżnienia natomiast powędrowały do 
Dawida Bankiewicza z Ib i Klaudii Gryz z Ic.

wie zajęło III miejsce, a Monika Bodecka 
zwyciężyła w kategorii artysta–rzeźbiarz. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i dziękujemy uczestnikom 
konkursu za chęci i trud włożony w każ-
dą pracę. Cieszymy się, że wydarzenie to 
wzbudziło tak ogromne zainteresowanie 
i zapraszamy do udziału w przyszłym roku 
– podsumowują organizatorzy.
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Tego dnia ze sceny popłynęły życzenia 
dla dzieci i ich rodzin. Zabrzmiały też 

przeboje, których czas się nie ima, a znają 
je i nucą kolejne pokolenia. Gdy nogi same 
podrygiwały w takt muzyki, oczy cieszył 
widok roześmianych, kolorowo i bardzo 
pomysłowo ubranych dzieci, które tań-
czyły, śpiewały, odgrywały scenki. Pu-
bliczność bawiła się doskonale, zwłaszcza 
że w specjalnym wydaniu gazetki „Jaku-
bowiaczek” zamieszczono teksty wszyst-
kich piosenek. Niezapomnianych emocji 
dostarczył pokaz gimnastyki artystycznej 
w  wykonaniu Sandry Gałązki, a  przed-
szkolaki zachwyciły umiejętnościami ak-
torskimi – odegrany przez nich „Skrzacik 
Kropeczka” zebrał gromkie brawa. Potęż-

ny zastrzyk pozytywnej energii i dobrego 
humoru zebrani otrzymali od „Violinek” 
i gimnazjalnej grupy teatralnej „Kaprys”. 
Za sprawą instruktorki zumby, na boisku 
szkolnym pojawił się korowód roześmia-
nych i  tańczących miłośników tej formy 
ruchu. Duża grupa miłośników karaoke 
natomiast, że „śpiewać każdy może”.

Nie zabrakło też zmagań sportowych. 
Można było zagrać w tenisa stołowego, prze-
ciągać linę, skakać na trampolinie. Atrak-
cje zapewniało również wesołe miasteczko. 
Kramiki z fantami i rękodziełem oraz kącik 
bajkowego makijażu kusiły ofertą. Na zmę-
czonych i zgłodniałych czekał polowy bar 
z potrawami z grilla oraz kawiarenka, ofe-
rująca przeróżne smakowite słodkości. 

JAK ZA DAWNYCH LAT...

MALI ŚWIATOWCY

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT...” – SŁOWA TEJ PIOSENKI BYŁY INSPIRACJĄ DLA OR-
GANIZATORÓW VII FESTYNU RODZINNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE. 

Oprac.: Elżbieta Zgódka

Oprac.: Sylwia Korzeniewska

Tego dnia nie zapomniano też o bezpie-
czeństwie. Podsumowano rodzinny konkurs 
w klasach I-III „Bezpiecznie w szkole, domu 
i na ulicy”. Uczniowie klas IV-VI wspólnie 
z rodzicami namalowali plakat- gigant, pro-
pagujący bezpieczne zachowania. 

To było bardzo udane popołudnie. 
Świadczyły o  tym miny opuszczających 
szkolny plac.

 4 MARCA KLASY II WYBRAŁY SIĘ DO TELEWIZJI POLSKIEJ. UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W NA-
GRANIU PROGRAMU DLA DZIECI „MALI ŚWIATOWCY” EMITOWANEGO PRZEZ TVP ABC. 

W  tym programie występują dzieci, 
których rodzice pochodzą z  róż-

nych stron świata. Bohaterowie opowiadają 
o zwyczajach, kulturze i życiu w tych kra-
jach. Nagrywany odcinek pt. „Smacznie, 
zdrowo, kolorowo” dotyczył jedzenia. Go-
ściem specjalnym był Paolo Cozza – Włoch 
mieszkający w Polsce, który zachwalał wło-
ską kuchnię. Drugoklasiści, którzy odgry-
wali rolę publiczności, mieli okazję zoba-
czyć, jak wygląda nagranie programu, praca 
reżysera, prowadzącej (Beata Chmielow-
ska-Olech), operatorów kamer. Odcinek 
po montażu będzie trwał pół godziny, a jego 

nagrywanie zajęło aż półtorej godziny. 
Uczniowie przekonali się, że praca w telewi-
zji nie jest wcale taka łatwa, jak się wydaje.
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

W  marcu cała społeczność szkolna, 
rodzice oraz zaproszeni goście spo-

tkali się przy wielkanocnym stole. Naj-
pierw wysłuchali uczniowskich prezentacji 
poświęconych polskim zwyczajom i  ob-
rzędom związanym z Wielkanocą. Potem 
ogłoszono wyniki konkursu na najpięk-
niejszą ozdobę wielkanocną. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni drobnymi upominka-
mi. Później próbowano tradycyjnych wiel-
kanocnych potraw rozstawionych na pięk-
nie udekorowanym stole. Wyśmienicie 
smakował żurek z białą kiełbaską. Niektó-
rzy zajadali się wiosennymi sałatkami i su-
rówkami. Nie zabrakło też słodkich sma-
kołyków przygotowanych przez troskliwe 
mamy. Spotkanie przebiegało w miłej, ro-
dzinnej atmosferze.

Reprezentacja szkoły brała udział 
w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowe-

go, który odbył się 3 kwietnia w Jakubo-
wie. Medale zdobyli: Karina Kolińska, Mar-
tyna Wiktorowicz i Damian Wiktorowicz. 

Natomiast 7 kwietnia odbył się Kon-
kurs Piosenki Obcojęzycznej. Swo-

je umiejętności wokalne prezentowali 
uczniowie z klas IV-VI. Wszyscy byli do-
skonale przygotowani do występu. W re-
pertuarze młodych artystów znalazły się 
piosenki niemieckie, rosyjskie i angielskie. 
Wybór najlepszych wykonawców nie był 
łatwy. Zwycięzcy szkolnego etapu uczest-
niczyli w XII Przeglądzie Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”.

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 
piątej przygotowali okolicznościowy 

apel. Zachęcali koleżanki i  kolegów do 
prowadzenia ekologicznego trybu życia. 
Radzili, jakie domowe przyzwyczajenia 
powinni zmienić, by chronić naszą pla-
netę i zachować jej piękno dla przyszłych 
pokoleń. Odbył się także pokaz mody eko-
logicznej. Na wybiegu pojawili się modele 
i modelki we własnoręcznie wykonanych 
strojach z  materiałów odpadowych. Wi-
dzowie brawami nagrodzili pomysłowość 
szkolnych projektantów mody.

9 maja odbyły się warsztaty profilak-
tyczne. Brały w  nich udział dzieci 

z dwóch grup wiekowych. Młodsi ucznio-
wie uczestniczyli w  zajęciach pt. „Kon-
flikt – mówię, słucham, akceptuję”, a starsi 
„Agresja – panuję nad emocjami”.

Duże zainteresowanie wśród uczniów 
wzbudziły zajęcia prowadzone przez 

Andrzeja Nowika w ramach cyklu „Pa-
sje moje i moich rodziców”. Były one po-
święcone historii naszego regionu. Dzieci 
z uwagą wysłuchały wykładu i obejrzały 
pokaz zdjęć.

W czasie uroczystego apelu z okazji 
Dnia Flagi starsi uczniowie przy-

pomnieli dzieje polskich symboli naro-
dowych, recytowali patriotyczne wiersze 
i  śpiewali pieśni związane tematycznie 
z  różnymi wydarzeniami z burzliwej hi-
storii naszej Ojczyzny. Uroczystość zakoń-
czyła się pogadanką na temat „Patriotyzm 
– współcześnie”. 

25 maja klasy młodsze zorganizowa-
ły uroczystość z okazji Dnia Mat-

ki. Na tle pięknej dekoracji dzieci wręczały 
swoim mamom drobne upominki, skła-
dały z serca płynące życzenia, recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki. Na zakończe-
nie odbyło się spotkanie przy herbatce. 

W ostatnim miesiącu nauki w szkole 
w  Jędrzejowie Nowym odbyło się 

jeszcze kilka imprez. Uczniowie z niecier-
pliwością czekali na Dzień Dziecka, Święto 
Rodziny, wycieczkę do Kazimierza Dolne-
go i… uroczyste zakończenie roku szkol-
nego 2015/2016.

KWARTAŁ WRAŻEŃ
W OSTATNIM CZASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM ODBYŁO SIĘ WIELE WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI. 

Oprac.: Ewa Borys

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 Z

es
po

łu
 S

zk
ół

 w
 J

ak
ub

ow
ie

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 Z

es
po

łu
 S

zk
ół

 w
 J

ak
ub

ow
ie



15Nr 3 (6) 2016 NASZA GMINA JAKUBÓW

OŚWIATA W WIŚNIEWIE

25 kwietnia w  szkole świętowano 
Światowy Dzień Książki. Podczas 

okolicznościowego apelu ogłoszono akcję 
„Wędrująca książka”, do której zaproszono 
wszystkich uczniów. Celem akcji było roz-
wijanie zainteresowań czytelniczych i pro-
pagowanie idei wymiany książek. Inspira-

Najpierw odbyły się klasowe uroczy-
stości – wszystkie dziewczyny obda-

rowane zostały przez chłopaków drobny-
mi upominkami. 

Następnie uroczystość przeniosła 
się do sali gimnastycznej, gdzie panowie 
z  klas IV-VI wraz z  Grzegorzem Purga-
łem w kilku zabawnych skeczach uświa-
domili kobietom, po co są na świecie 
(oczywiście z  punktu widzenia tzw. płci 
brzydkiej). Na koniec wyliczanki chłopcy 

24 kwietnia uczniowie drugi raz wzięli udział w Po-
wiatowym Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci i Mło-

dzieży szkolnej. Stanęli do walki w  dwóch kategoriach 
– dziewcząt oraz chłopców kl. IV-VI. Drużyny z Wiśnie-
wa znowu stanęły na podium. Dziewczyny zdobyły miejsce 
pierwsze, a panowie drugie.

PIĘKNE ŚWIĘTO

DZIEŃ Z KSIĄŻKĄ

FUTBOLOWE MEDALE

DZIEŃ KOBIET W WIŚNIEWIE NIECO SIĘ SPÓŹNIŁ – W SZKOLE ŚWIĘTOWANO GO DOPIE-
RO 10 MARCA. 

Oprac.: Anna Łaptiew

Oprac.: Anna Łaptiew

Oprac.: Anna Łaptiew

chórem stwierdzili: „My wiemy doskonale, 
że po to są kobiety, by mogły od nas męż-
czyzn przyjmować dziś bukiety!” 

To był bardzo przyjemny dzień.

SUKCESY
PRZY STOLE
3 kwietnia odbył się V Turniej Tenisa 

Stołowego przeznaczony dla miesz-
kańców gminy Jakubów. Tradycyjnie 
wzięli w  nim udział uczniowie szkoły 
w  Wiśniewie i  podob-
nie jak w  latach ubie-
głych odnieśli suk-
ces. Pierwsze miejsce 
w  swoich kategoriach 
zajęli: Małgosia Ka-
czorek, Dawid Czwar-
nóg, Mateusz Bart-
nicki. Magda Kaczorek zajęła miejsce 
drugie, a Bartek Ołdak, Klaudia Kopeć 
i Michał Rybiński uplasowali się na miej-
scu czwartym.

Natomiast 9 kwietnia w Dębem Wiel-
kim odbył się drugi Turniej Tenisa Stoło-
wego o Puchar Starosty Mińskiego. Szko-
łę reprezentowali: Klaudia Kopeć (kl. 6), 
Bartek Ołdak (kl. 5), Mateusz Bartnicki 
(kl. 4) oraz Bartek Abramowski (kl. 3). 
Tam również udało się odnieść sukces 
– Bartek Abramowski zajął III miejsce 
w kategorii klas I-III szkół podstawowych.

Oprac.: Anna Łaptiew

cją był Bookcrossing (uwalnianie książek), 
którego ideą jest nieodpłatne pozostawia-
nie książek w specjalnie oznaczonych miej-
scach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać 
i znów zostawić w wyznaczonym miejscu.

Akcja spotkała się z dyżym zaintereso-
waniem dzieci.
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OŚWIATA W MISTOWIE

W ŚWIAT BAJEK Z GUJSKĄ

SREBRO ZA WIEDZĘ

Gujska w niezwykle barwny sposób od-
krywała przed uczniami tajniki swoje-

go pisarstwa. Opowiadała, w jaki sposób pi-
sze książki, kto je ilustruje i wydaje. Mówiła 
również o swoich pomysłach na wiersze, o bo-
haterach książek. Interesująco czytała swoje 
najnowsze wiersze i opowiadania, angażując 
do tego dzieci, które również miały możli-
wość publicznego odczytywania wierszy. Nie 
zabrakło również wspólnego tańca, zabaw ru-
chowych. Pani Stanisława śpiewała także pio-
senki i wyczerpująco odpowiadała na docie-
kliwe pytania najmłodszych.

Poetka promowała swoje książki dedy-
kowane najmłodszym i odrobinę starszym, 
np. „Dzień dobry przedszkolaki”. Czyta-
ła z dziećmi swoje teksty, zarówno opowieść 
„Leśne skrzaty”, jak i wcześniejsze utwory. 
Poza tym zaprezentowała nowy zbiór wier-
szy „Hej! Jedziemy”. Dzieci dowiedziały się, 
iż w książce „Rok tańczy bolero” są wierszy-
ki, przystosowane do czterech pór roku. Jest 
również wśród nich jeden wiersz o Mistowie 
pt.„Bagienny park”.

Pisarka opowiadała też o sobie. Jako na-
uczycielka często pisała i uczyła dzieci wła-
snych wierszyków, aby uatrakcyjnić zajęcia 
szkolne. Pierwsze publikacje ukazały się już 
po jej przejściu na emeryturę. W sumie wy-
dała ponad 30 książek, w większości tomi-
ków z wierszami.

Poetka chętnie opowiadała o swojej przy-
godzie z poezją, zabierając dzieci do krainy 
wyobraźni. Na zakończenie dyrektor Lidia 
Domańska podziękowała Stanisławie Guj-
skiej za miłe spotkanie. Wzięło w nim udział 
93 uczniów. Chętni mogli zakupić książki 
autorki oraz otrzymać autograf z dedykacją. 
Wizyta autorki okazała się bardzo owocna.

Reprezentacja szkoły w składzie: Bartłomiej Biegalski, Pa-
trycja Białek i Patryk Paska 11 maja zajęła II miejsce w re-

jonowym etapie konkursu „Policjanci są wśród nas”. Pokonali 
piętnastu rywali. Drużyny wyłonione na etapie szkolnym zmie-
rzyły się w dwóch konkurencjach – teście wiedzy składającym 
się z 20 pytań i zadań oraz teście sprawnościowym. 

Oprac.: Manuela Wajs

Oprac.: Anna Karpińska

22 KWIETNIA UCZNIOWIE WRAZ Z WYCHOWAWCAMI WZIĘLI UDZIAŁ W AUTORSKIM 
SPOTKANIU ZE ZNANĄ WSZYSTKIM LOKALNĄ POETKĄ I PISARKĄ STANISŁAWĄ GUJ-
SKĄ. SPOTKANIE TO BYŁO WPISANE W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM”.

SPOTKANIE
Z LEŚNIKIEM
Oprac.: Manuela Wajs

27 kwietnia dzieci odwiedził leśniczy 
Jacek Wąsowski z mińskiego nadle-

śnictwa, by poprowadzić zajęcia edukacyj-
ne o tematyce przyrodniczej. Na początku 
został wyświetlony film pt. „Dzika przyroda 
w sercu Europy. Rośliny i zwierzęta chronio-
ne w Polsce”. Podczas rozmów z leśnikiem 
dzieci dowiedziały się m.in., że w Polsce żyje 
800 par bielika, a na wschód od Mrozów 
znajduje się gniazdo jednego z nich. 

Podczas spotkania rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny „Piękna jest nasza Zie-
mia”, z którego wyróżniono 5 prac. Wszyscy 
uczestniczy otrzymali nagrody ufundowane 
przez Nadleśnictwo Mińsk. 

Było to nadzwyczajne spotkanie. Wi-
zyta pana leśnika okazała się ciekawą lekcją 
przyrody, która na długo zostanie w pamięci 
uczniów. Kto wie? Może za kilka lat ktoś z 
uczniów też zostanie leśnikiem i będzie dbał 
o las oraz jego mieszkańców.

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 Z

es
po

łu
 S

zk
ół

 w
 J

ak
ub

ow
ie



17Nr 3 (6) 2016 NASZA GMINA JAKUBÓW

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 w

 M
is

to
w

ie

SPORT
Fo

t. 
z 

ar
ch

iw
um

 Z
es

po
łu

 S
zk

ół
 w

 J
ak

ub
ow

ie

W ramach współzawodnictwa szkolnego 
rozegrano dwa turnieje: turniej A dla 

uczniów szkół podstawowych z klas I-III oraz 
turniej B dla uczniów szkół podstawowych 
z klas IV-VI i uczniów szkół gimnazjalnych 
z oddzielną klasyfikacją dla obu typów szkół.

W turnieju A wzięło udział 27 zawodni-
ków, a najlepszym okazał się Piotr Kubaszew-
ski (SP nr 14 Warszawa Ursus) przed Stefanem 
Kwiekiem (SP nr 321 Warszawa Bemowo) i To-
maszem Orzełowskim (SP Ruchna). Klasyfi-
kację dziewcząt wygrała Marcelina Łaszczuk 
(SP nr 353 Warszawa) przed Beatą Rybałtow-
ską (SP nr 2 Mińsk Mazowiecki), a klasyfika-
cję uczniów Szkoły Podstawowej w Jakubowie 
wygrał Michał Dąbrowski.

W turnieju B wzięło udział 33 zawodni-
ków. W grupie uczniów szkół podstawowych 
klas IV-VI pierwsze miejsce zajął Ryszard 
Ćwiek (SP nr 321 Warszawa Bemowo), dru-
gie Piotr Orzełowski (SP Ruchna), a następ-
ne Klaudia Paździerz (SP nr 4 Warszawa Ur-
sus). Klasyfikację dziewcząt wygrała Klaudia 
Paździerz przed Marią Zaborowską (SP Wi-
ciejów) oraz Pauliną Paździerz (SP nr 4 War-
szawa Ursus). Wśród uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Jakubowie najlepsi byli: Kacper 

Królak, Adam Grochowski i Kuba Sikorski. 
W grupie uczniów szkół gimnazjalnych 

pierwsze miejsce zajął Mateusz Nowicki (Gim-
nazjum im. Jana Pawła II Mińsk Mazowiecki), 
drugie Zuzanna Łaszczuk (Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego Warszawa Wesoła), a na-
stępne Amelia Rozwadowska (Salezjańskie 
Gimnazjum im. św. Jana Bosko Mińsk Mazo-
wiecki). Klasyfikację dziewcząt wygrała Zu-
zanna Łaszczuk przed Amelią Rozwadowską 
oraz Anną Jaglińską (Gimnazjum im. Orła 
Białego Jakubów). Wśród uczniów Gimna-
zjum w Jakubowie najlepsi byli: Hubert Ko-
sieradzki, Anna Jaglińska i Jakub Ziółkowski.

Dodatkowo prowadzona była klasyfika-
cja drużynowa, w której zwycięskimi szkoła-
mi okazały się: 
– w klasyfikacji szkół podstawowych klas I-III – 
Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Ma-
zowieckim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim i Szkoła Podstawowa w Bojmiu;
– w klasyfikacji szkół podstawowych klas IV-
-VI – Szkoła Podstawowa w Jakubowie, Szkoła 
Podstawowa w Wiciejowie i Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Warszawie Ursusie;
– w klasyfikacji szkół gimnazjalnych – Gim-
nazjum im. Orła Białego w Jakubowie.

Najlepsi zawodnicy w  poszczególnych 

turniejach, jak również kategoriach, otrzymali 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, najlep-
si zawodnicy szkół w klasyfikacji drużynowej 
– medale, a wszyscy – drobne upominki.

W  Mistrzostwach Powiatu Mińskiego 
wystartowało 21 zawodników, a wśród nich 
m.in: 2 arcymistrzów (w  tym 1 z Ukrainy) 
oraz 2 mistrzów międzynarodowych (w tym 
mistrz Polski z 1982 r.), reprezentanci klubów 
szachowych z Warszawy, Katowic, Koszali-
na, Żnina, Chylic, Grodziska Mazowieckiego, 
Węgrowa i Mińska Mazowieckiego. 

Mistrzem powiatu został Bartłomiej Ha-
berla reprezentujący klub ŻTMS Baszta Żnin 
(mimo sensacyjnej porażki w pierwszej run-
dzie) przed Vladimirem Malaniukiem (AKSz 
Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin) 
i Łukaszem Jarmułą (KSz HETMAN Katowi-
ce). Najlepszym zawodnikiem z powiatu miń-
skiego został Artur Suliborski (MTSz Mińsk 
Mazowiecki), który zajął wysokie 4. miejsce 
(pokonując m.in. w 5. rundzie V. Malaniuka). 
Klasyfikację juniorów wygrał Łukasz Jarmu-
ła, a juniorów młodszych Daniel Wawer Sanz 
(UKS Czternastka Warszawa). Najlepszą ko-
bietą turnieju została Pola Parol (MTSz Mińsk 
Mazowiecki), a klasyfikację najlepszego junio-
ra powiatu i klubu mińskiego wygrał Arka-
diusz Abramowski (MTSz Mińsk Mazowiec-
ki). Wysiłek najlepszych zawodników został 
nagrodzony przez organizatorów pucharami 
oraz znacznymi nagrodami pieniężnymi.

Wszystkie turnieje rozegrano na dystan-
sie 8 rund, tempem gry 10 minut + dodatko-
wo 2  sekundy po każdym posunięciu. Nad 
rozgrywkami czuwali sędziowie z  Mińskie-
go Towarzystwa Szachowego: Krzysztof Parol 
(główny), Andrzej Koseski i Adam Banasiak 
(rundowi) oraz Roland Suliborski (techniczny).

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się po-
nownie, w jeszcze większej szachowej rodzinie.

SZACHOWI MISTRZOWIE
W SOBOTĘ 4 CZERWCA W ZS W JAKUBOWIE SPOTKALI SIĘ PROFESJONALNI SZACHIŚCI 
NA XIV MISTRZOSTWACH POWIATU MIŃSKIEGO W SZACHACH ORAZ MNIEJ DOŚWIAD-
CZENI GRACZE NA VII TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU 
SZKÓŁ W JAKUBOWIE. HONOROWY PATRONAT NAD POSZCZEGÓLNYMI TURNIEJAMI 
OBJĘLI WÓJT HANNA WOCIAL ORAZ STAROSTA ANTONI JAN TARCZYŃSKI. 

Tekst: Maria Pruszyńska

Sponsorami turniejów byli: wójt gminy Jaku-
bów, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział 
w  Mińsku Mazowieckim, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, Bank Spółdziel-
czy Mińsk Mazowiecki oddział w Jakubowie, „Globe 
School” Edukacja Językowo-Artystyczna w Mińsku 
Mazowieckim, Fundacja „Przyjaciele Mazowsza” 
w  Dobrem oraz Cukiernia „Łasuch” w  Jakubowie, 
a Mistrzostwa Powiatu zostały sfinansowane z bu-
dżetu powiatu mińskiego, samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego oraz przez Przedszkole Niepu-
bliczne Funny Kids z Mińska Mazowieckiego. 
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MISTRZOSTWA JIU-JITSU
Oprac.: Ewa Klepacka
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Turniej odbył się pod honorowym pa-
tronatem wójta gminy Jakubów Han-

ny Wocial. Wójt była także fundatorem 
nagród dla zwycięzców. 

Do Jakubowa przyjechało prawie 150 
zawodników z całej Polski, m.in. z: Gdyni, 
Szczytna, Białegostoku, Warszawy, Miń-
ska Mazowieckiego, Rudy, Kobyłki, Tłusz-
cza, Olsztyna czy Radomia. 

Po oficjalnym otwarciu, którego doko-
nała wójt, wręczono podziękowania dla ro-
dziców, którzy jak zawsze pomagają w or-
ganizacji zawodów, przygotowaniu hali 
oraz przyrządzeniu smakołyków dla ma-
łych Grapplerów.

Turniej przebiegł bardzo sprawnie 
pod czujnym okiem doświadczonych sę-
dziów z  Allianz Team Warszawa. Pod-
opieczni klubu zdobyli wiele medali, co 
skutkowało także osiągnięciem pierwszego 
miejsca w drużynówce. 

Zawodnicy z  filii Grappler Jakubów, 
Dobre i  Mińsk Mazowiecki świetnie się 
sprawili, udowadniając na macie, co to 
znaczy pasja i systematyczny trening oraz 
pokazując serce do walki.

Szczegółowe wyniki:
Złoto: Andrzej Frankiewicz, Kry-

stian Woliński, Jakub Pytkowski, Kacper 
Bodecki, Olo Łukasiak

Srebro: Wiktoria Klepacka, Paweł 
Adamczyk, Martyna Bodecka, Alex Sitek, 
Konstanty Cyran, Jan Sabak, Olo Zasow-
ski, Aleksandra Rosołowska

Brąz: Patryk Kesler, Zuzanna Kró-
lak, Anna Mórawska, Oliwier Szczęsny, 
Natalia Wolińska, Antoni Rosa, Dawid 
Bankiewicz, Patrycja Pląsek, Bartek Pie-
trasik, Natalia Ciszewska, Olo Pietrasik, 
Piotr Malinowski.

W SOBOTĘ 14 MAJA W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W JAKUBOWIE ODBYŁY 
SIĘ I MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU DZIECI I MŁO-
DZIEŻY ZORGANIZOWANE PRZEZ MKS MMA TEAM WE WSPÓŁPRACY Z KLUBEM 
WALKI GRAPPLER.

Oprac.: Joanna Żyłkowska

TENISOWE 
ROZGRYWKI
Organizacja turniejów sportowych dla 

mieszkańców gminy Jakubów stała 
się już coroczną tradycją. I tak 3 kwietnia  
o godzinie 11.00 w hali sportowej Zespołu 
Szkół w Jakubowie odbył się już V Turniej 
Tenisa Stołowego dla mieszkańców gmi-
ny o puchar wójta gminy Jakubów. Wyda-
rzeniami poprzedzającymi rozgrywki tur-
niejowe były wewnątrzszkolne zmagania, 
mające na celu wyłonić po dwie najlepsze 
osoby z każdej grupy wiekowej, które miały 
reprezentować swoją szkołę na rozgrywkach 
gminnych. 

Po zakończeniu zmagań wewnątrzgru-
powych wyłoniono zwycięzców turnieju. Or-
ganizatorzy zapewnili wszystkim uczestni-
kom ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek.

Wyniki turnieju:
Dziewczynki – klasy IV i młodsze: 1. Na-

talia Bartnicka, 2. Magdalena Kaczorek, 3. Ka-
rina Kolińska.

Chłopcy – klasy IV i młodsze: 1. Mateusz 
Bartnicki, 2. Patryk Paska, 3. Krystian Rychta.

Dziewczynki – klasy V-VI: 1. Małgorzata 
Kaczorek, 2. Martyna Wiktorowicz, 3. Anna 
Mórawska.

Chłopcy – klasy V-VI: 1. Dawid Czwarnóg, 
2. Damian Wiktorowicz, 3. Grzegorz Góras.

Dziewczynki – Gimnazjum: 1. Izabela 
Czwarnóg, 2. Aleksandra Królak, 3. Weroni-
ka Wadas.

Chłopcy Gimnazjum: 1. Alan Lubański, 
2. Michał Wocial, 3. Bartosz Kunka.

Dorośli – Kobiety: 1. Joanna Żyłkowska, 
2. Aleksandra Woźniak, 3. Marzanna Kosie-
radzka.

Dorośli – Mężczyźni: 1. Krzysztof Czwar-
nóg, 2. Marian Penda, 3. Piotr Wadas.
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BIEGAM, BO LUBIĘ!
Oprac.: Grażyna Muszelik
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Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, 
w biegu brało udział ponad 80 zawod-

ników. Impreza minęła w atmosferze zaba-
wy, przyjaźni, sprzyjając integracji miesz-
kańców gminy. Warto również podkreślić 
walor zdrowotny imprezy, bo przecież nie 
od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. 

Bieg przygotowany został profesjo-
nalnie – nad bezpieczeństwem czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Jakubowa oraz 
policjanci z komisariatu policji w Stanisła-
wowie. Uczestnicy przez 30 minut biegali 
ulicami Jakubowa, każdy we własnym tem-
pie, choć dało się zauważyć cień rywalizacji. 
Podczas biegu dopingowała ich widownia, 
a do walki zagrzewała prowadząca bieg Iwo-
na Kaszewska – nauczyciel z Zespołu Szkół 
w Jakubowie. Zmęczeni biegacze i wszyscy 
kibicujący mogli zregenerować swoje siły 
przy kawie, herbacie i zdrowych jabłkach. 

Rozegrano również quiz z  wiedzy 
o sporcie z nagrodami. Dodatkową atrak-

cją był punkt medyczny, działający dzięki 
uprzejmości Katarzyny Zawadzkiej i Joan-
ny Wiktorowicz, gdzie chętni mogli zmie-
rzyć ciśnienie i zbadać poziom cukru we 
krwi. Brawami został przyjęty występ ta-
neczny grupy Storm z gimnazjum w Jaku-
bowie. Wszyscy uczestnicy uhonorowani 
zostali pamiątkowymi dyplomami.

Taka pozytywna atmosfera podczas 
biegu pozwala mieć nadzieję, że wkrótce 
bieg zostanie ponownie zorganizowany, 
z jeszcze większą liczbą uczestników.

WIWAT SPORT!
24 KWIETNIA PO RAZ PIERWSZY W HISTORII GMINY JAKUBÓW ODBYŁ SIĘ BIEG 
PUBLICZNY „BIEGAM, BO LUBIĘ! A TY?”. INICJATOREM IMPREZY BYŁ PIOTR JAGUŚCIK – 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKU-
BOWIE. ORGANIZATOREM ZAŚ HANNA WOCIAL – WÓJT GMINY JAKUBÓW.

8 czerwca w  Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Wiśniewie odbył się Gminny 

Dzień Sportu pod hasłem „Wiwat sport, 
wiwat ruch w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Rywalizowały ze sobą zespoły uczniów z klas 
IV-VI ze szkół z terenu gminy Jakubów. 

Głównym celem zawodów było promo-
wanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 
ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój 
cech motorycznych – szybkość, zwinność, 
sprawność, a także integracja dzieci z sąsied-
nich miejscowości. 

Na uczestników czekały 4 konkurencje: 
rzuty piłką lekarską, bieg na 600 m, rzut pił-
ką do palanta, bieg o zwycięstwo. Ostatecz-
nie pierwsze miejsce w  zawodach zdobyli 
uczniowie z Jakubowa. Na drugim znalazła 
się drużyna z  Mistowa, na trzecim – Wi-
śniew, a za nimi Jędrzejów Nowy. 

Zespoły zdobyły nagrody pieniężne dla 
szkół. Każdy z uczestników otrzymał słodki po-
częstunek oraz nagrodę za udział w zawodach.

Organizatorami byli: wójt gminy Jaku-
bów – Hanna Wocial, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

Oprac.: Ewa Klepacka



Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz. pn.: 730–1700 

wt. – pt.: 730–1530 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leśniczy Lasów Państwowych
Jarosław Kaźmierski
Dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900–1100, tel. +48 693 450 353

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, oddział w Siedlcach,
dyżury w Urzędzie Gminy 
tel. +48 25 757 93 36
• Małgorzata Chrzanowska-Siwak
pn. i śr. w godz.: 730–1530

• Anna Kalata
pierwszy czwartek każdego miesiąca.

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl

Informator teleadresowy
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000–1800 
czw. – pt.: 800–1600, sob: 900–1300

e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000–1500

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka 
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91

Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98

Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt e-mail: gazeta.jakubow@wp.pl, info@fotopia.com.pl

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ 
ODDZIAŁ REGIONALNY

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 37, 
tel.: 25 644 76 90, tel./fax: 25 644 04 94

e-mail: biuro@twp.siedlce.pl
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym, tel.: 25/757 98 70

ZAPRASZA NA BEZPŁATNY KURS 
OPIEKUN MEDYCZNY

Liceum Ogólnokształcące z maturą: 
• 3 lata nauki – po gimnazjum, szkole podstawowej
• 2 lata nauki – po zasadniczej szkole zawodowej 

Szkoła Policealna: 
OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok – po szkole średniej)
TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata – po szkole średniej) 

Egzaminy zdawane są w w/w szkole.


