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

INFORMACJE

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący RG Jakubów
Krzysztof Domański 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Jakubów,
przekazujemy kolejny numer kwartalnika gminnego z najnowszymi informacjami do-
tyczącymi naszej gminy.

Bieżący rok jest dla nas, Polaków, bardzo wyjątkowy. Obchodzimy 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza mała ojczyzna również włącza się w ob-
chody uczczenia tego jakże ważnego jubileuszu. W czerwcu obchodziliśmy 100-lecie 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie, w październiku – 100-lecie istnie-
nia szkoły podstawowej w Jędrzejowie Nowym. Planujemy również dodatkowe uroczy-
stości patriotyczne związane z tą wyjątkową rocznicą pod pomnikami w Ludwinowie 
i Jakubowie. 

Rok 2018 jest równie ważnym rokiem dla samorządu, ponieważ upływa w nim ka-
dencja dotychczasowych organów władzy. Zatem ze swej strony chcielibyśmy Państwu 
serdecznie podziękować za te ostatnie 4 lata, które były czasem bardzo intensywnego 
rozwoju naszej gminy we wszystkich dziedzinach życia. Jednocześnie zachęcamy gorąco 
do udziały w wyborach, które odbędą się 21 października, abyście oddali głos i decydo-
wali o wyborze najlepszych przedstawicieli na stanowisko wójta, a także radnych rady 
gminy, rady powiatu oraz do sejmiku województwa mazowieckiego.

INFORMACJA
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Anielinek i Jakubów,
gmina Jakubów – etap I dofinansowany 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, 

w kwocie 3 200 000,00 zł
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INFORMACJE

ROŚNIE SIEĆ
Oprac. Marzena Rek

Trwają prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w  Anielinku 

i części Jakubowa (ul. Nowa, ul. Spacero-
wa, ul. Szkolna i ul. Mińska do kościoła). 
Nieograniczony przetarg na prace budow-
lano-wykonawcze, który odbył się 29 stycz-
nia 2018 roku, wygrało konsorcjum firm: 
Robert Ulanicki z siedzibą w Łazach – lider 
i URTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie – partner. Koszt robót budowlano-wy-
konawczych wynosić będzie 5 168 920,07 zł, 
z czego część zostanie sfinansowana z po-
życzki z WFOŚiGW w Warszawie oraz ze 
środków własnych gminy Jakubów. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę sieci kanali-
zacji grawitacyjnej – 5 420 m, sieci kana-
lizacji tłocznej – 1 612 m, przyłączy kana-
lizacyjnych – 5 764 m, budowę czterech 
pompowni ścieków oraz jednej pompowni 
przydomowej. W ramach przedmiotowe-
go zadania powstanie łącznie 222 przyłą-
czy kanalizacyjnych do nieruchomości za-
budowanych i niezabudowanych. Pierwszy 
etap prac, polegający na budowie kolekto-
ra głównego i  przyłączy kanalizacyjnych 
oraz wykonania nawierzchni asfaltowej 
– warstwy wiążącej na ul. Szkolnej, potrwa 
do 31 października 2018 roku. Natomiast 
drugi etap, polegający na uzupełnieniu na-
wierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej 
na ul. Szkolnej, zostanie wykonany do 31 
maja 2019 roku.

6 września 2018 roku w restauracji Esta 
w  Mińsku Mazowieckim z  inicjaty-

wy Powiatowego Urzędu Pracy w  Miń-
sku Mazowieckim odbyły się IV Warsz-
taty Partnerstwa Lokalnego na rzecz 
ożywienia gospodarczego powiatu miń-
skiego oraz rozwoju lokalnego rynku pra-
cy. Wzięli w  nich udział przedstawiciele 
lokalnych władz z gmin i powiatu, przed-
siębiorcy, cech rzemiosł, instytucji edukacji 
i rynku pracy, agencja rozwoju regionalne-
go i lokalnego, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz inne podmioty z tere-
nu powiatu.

Warsztaty rozpoczęły się od powitania 
gości przez starostę Antoniego Jana Tar-
czyńskiego, który przekazał głos dyrektor 

WARSZTATY PARTNERSTWA
Oprac. Ewa Klepacka

PUP Grażynie Borowiec. Na wstępie przed-
stawiono program spotkania oraz omówio-
no materiały wypracowane przez uczestni-
ków wcześniejszych warsztatów opartych 
na diagnozie międzysektorowej, powia-
tu mińskiego.

Kolejnym punktem było przedstawie-
nie prezentacji wójt Hanny Wocial oraz Ar-
kadiusza Czyżewskiego sekretarza Kału-
szyna, w których zachwalali wyjątkowość 
gmin pod względem atrakcji turystycz-
nych, położenia geograficznego, zasobów 
środowiska naturalnego oraz możliwo-
ści rozwoju.

W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy 
mogli podziwiać i degustować wyroby wła-
sne z przepięknego stoiska promocyjnego 
gminy Jakubów tj. chleb wiejski wypiekany 
przez Henrykę Wiechetek z Turku, wędlinę 
swojską oraz „Ser Kozi z Jakubowa” produ-
kowany przez Annę Michalczuk z Rządzy 
(Witkowizny) wpisany na listę produktów 
tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Goście mogli 
również zapoznać się z ofertą Gospodar-
stwa Agroturystycznego „Na KOŃcu Wsi” 
w Brzozówce prowadzonego przez Elżbie-
tę Fabczak.
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INFORMACJE

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW  
Z 11 CZERWCA 2018 ROKU

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gmi-
ny Jakubów za 2017 rok:

a) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o przedłożonym przez wójta gminy 
Jakubów sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Jakubów za 2017 rok,

b) wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obra-

chunkowej o wniosku ww. komisji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi-

nansowego gminy Jakubów wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b. udzielenia absolutorium wójtowi gminy Ja-
kubów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

c. ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy 
Jakubów w związku ze zmianą przepisów prawa,

d. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej gminy Jakubów na lata 2018-2026,

e. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
f. trybu przyznawania oraz rodzajów i wyso-

kości nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wy-
niki sportowe,

g. określenia szczegółowego sposobu konsul-
towania z organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statu-
towej tych organizacji,

h. poparcia stanowiska Rady Gminy Sucho-
żebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia 
radykalnych działań w celu ograniczenia rozpo-
wszechniania się na dalsze obszary naszego kra-
ju Afrykańskiego Pomoru Świń,

i. ustalenia opłaty za ścieki dowożone woza-
mi asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlo-
kalizowanych na terenie gminy Jakubów,

j. rozpatrzenia skargi na działalność Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie,

k. rozpatrzenia skargi na działalność wójta 
gminy Jakubów.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2017 rok dla gminy Jakubów.

4. Wysłuchanie sprawozdań z działalności 
w 2017 roku:

a) Komisariatu Policji w Stanisławowie,
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jakubowie,
c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie,
d) komisji Rady Gminy Jakubów za 2017 rok.
5. Informacja dotycząca zmian uchwał o za-

sadach sprzedaży napojów alkoholowych.
6. Informacja o wprowadzonych dotacjach 

celowych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 16 LIPCA 2018 ROKU

1. Wręczenie wyróżnień laureatkom 
konkursu i olimpiady.

2. Konkurs KRUS „Pracować bezpiecznie.”
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustalenia maksymalnej liczby zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych na terenie 
gminy Jakubów,

b. wprowadzenia odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miej-
scach publicznych,

c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2018-2026,

d. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wydat-

ków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
5. Informacja o  wprowadzonych dota-

cjach celowych w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie pism.
8. Sprawy różne.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 26 LIPCA 2018 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Jakubów na lata 2018-2026.
2. Interpelacje i zapytania radnych. 
3. Sprawy różne.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

1. Wręczenie nagród sportowych za-
wodnikom Klubu Walki GRAPPLER.

2. Wręczenie wyróżnienia w  konkursie 
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedz-
ku” EDYCJA 2018. 

3. Informacja wójta gminy o wykonaniu 
budżetu za I półrocze 2018 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Jakubów na lata 2018-2026,
b. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytu-
owania miejsc sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych na terenie gminy Ja-
kubów,

d. zmiany uchwały w  sprawie wprowa-
dzenia odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicz-
nych,

e. zmiany uchwały w  sprawie przejęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Jakubów w celu przekazania go do zaopi-
niowania organowi regulacyjnemu.

5. Informacja o stanie oświaty w gminie 
Jakubów za rok szkolny 2017/2018.

6. Informacja o  stanie zaawansowa-
nia prac nad zmianą studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jakubów.

7. Informacja o  wprowadzonych dota-
cjach celowych w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy różne:
a. dowóz dzieci do szkół,
b. terminarz sesji.

Planowane terminy kolejnych sesji Rady 
Gminy Jakubów w kadencji 2014-2018:

• 8 października 2018 r.
• 15 października 2018 r. – uroczysta se-

sja Rady Gminy Jakubów obecnej kadencji.

RADA GMINY INFORMUJE
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INFORMACJE

BUDŻET ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

CYFROWE KOMPETENCJE

Dochody wykonano w kwocie 12 189 514,18 zł, tj. w 50,93% planu.
Wydatki wykonano w kwocie 12 059 808,21 zł, tj. w 42,10% planu.
Zaciągnięto kredyt na inwestycje w kwocie 1 600 000,00 zł.
Dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 378 957,00 zł.
Zadłużenie na 30.06.2018 roku wynosiło 5 732 112,00 zł, tj. 24% planowa-
nych dochodów.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące dochody:
- ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 281 975,00 zł,
- z wpłat mieszkańców Anielinka i Jakubowa za przyłącza kanalizacyjne 
– 180 263,67 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych – 668 418,00 zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 925 902,00 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów – 190 028,00 zł,
- wpływy z dotacji i subwencji zrealizowano zgodnie z planem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 367 133,00 zł.

Główne wydatki to:
- na funkcjonowanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 144 225,00 zł,
- na utrzymanie SUW Mistów i sieci wodociągowej – 124 207,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg – 399 381,00 zł,
- na oświatę – 4 413 182,00 zł,

- na opiekę społeczną – 3 515 695,00 zł, w tym „Program 500+” 2 202 291,37 zł,
- administracyjne – 1 338 661,00 zł,
- na zbiórkę odpadów – 170 529,00 zł,
- na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 170 420,00 zł.

Z wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku wykonano:
1) ukończono budowę sieci kanalizacyjnej w  Jędrzejowie Starym 
– 410 084,00 zł,
2) sfinansowano końcową część kosztów za zakup agregatu prądotwórcze-
go na SUW Mistów – 22 262,00 zł,
3) przekazano do starostwa powiatowego dotację na budowę chodnika 
w Aleksandrowie – 108 728,00 zł,
4) sfinansowano budowę chodników w:
- Łaziskach – 100 000,00 zł
- Narcie – 35 790,00 zł
- Kamionce – 19 950,00 zł
5) budowę drogi w Izabelinie – 40 363,00 zł,
6) dobudowę oświetlenia ulicznego w Wiśniówce – 17 500,00 zł
7) dobudowę oświetlenia ulicznego w Brzozówce – 42 000,00 zł,
8) ukończono budowę hali sportowej w Mistowie – rozliczenie końcowe 
i zapłata wykonawcy nastąpiła w sierpniu br. – 2 778 316,35 zł.

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfro-
we Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego. W pro-
jekcie zorganizowanych zostanie 20 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 240 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi 
do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25. roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają 
kompetencji cyfrowych lub chcą je podnieść. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”; „Mój 
biznes w sieci”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Działam w sieciach społecznościowych”; „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 
„Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”.

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2018 roku i potrwają do 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowe informacje i zapisy: Marta Krusie-
wicz – koordynator projektu, tel. 25 758 20 57, e-mail: m.krusiewicz@jakubow.pl.

Oprac. Jolanta Wąsowska

Oprac. Marta Krusiewicz



6 Nr 4 (15) 2018NASZA GMINA JAKUBÓW

PROJEKTY

Zadanie publiczne „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania 

zaangażowania obywateli w życie publiczne” współfinansowane jest ze środków otrzymanych 

od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą 

w  Warszawie w  ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z Gra-
żyną Wawszczak – sołtysem roku 

2011 oraz władzami gminy Zagnańsk: 
wójtem Szczepanem Skorupskim, skarb-
nikiem Robertem Szechnickim, sołtyską 
Zagnańska Alicją Knez oraz prezesem 
OSP Ryszardem Wawszczakiem, a także 
z Feliksem Januchtą – prezesem Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz 
wiceprezesem Kazimierzem Łebkiem. 

Grażyna Wawszczak wraz z przedsta-
wicielami gminy Zagnańsk opowiedzie-
li liderom z Jakubowa o doświadczeniach 
związanych z  realizacją zadań sołectwa, 
zasadach i możliwościach wykorzystania 
funduszu sołeckiego oraz innych dostęp-
nych źródłach finansowania działań. Poka-
zali także przykłady zrealizowanych inicja-
tyw (m.in. place zabaw, siłownie, skatepark, 
ścieżki tematyczne, rewitalizację centrum 
wsi, modernizację remizy OSP wraz z wy-
posażeniem, sprzętem strażackim i bojo-
wym, budowę biblioteki publicznej). Ja-
kubowscy liderzy z  zainteresowaniem 
przyswajali przekazywane wiadomości i już 
deklarowali realizację projektów w swoich 
miejscowościach. 

Dzięki wyjazdowi udało się wymienić 
doświadczenia oraz poznać dobre praktyki 
w wykorzystaniu środków z FS. Jakubow-
scy liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na 
aktywne i bardziej skuteczne aktywizowa-

Z GOSPODARSKĄ WIZYTĄ
24-25 WRZEŚNIA 2018 ROKU W RAMACH PROJEKTU „KAŻDY MIESZKANIEC MA GŁOS – SKUTECZNE NARZĘDZIA ZWIĘKSZANIA 
ZAANGAŻOWANIA OBYWATELI W ŻYCIE PUBLICZNE” 29 JAKUBOWSKICH LIDERÓW WZIĘŁO UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM 
DO GMINY ZAGNAŃSK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. 

Oprac. Marta Krusiewicz

nie społeczności swoich sołectw oraz trak-
towaniu funduszu sołeckiego jako budżetu 
partycypacyjnego. Oczywiście nie zabrakło 
także prezentacji walorów historycznych, 
turystycznych i przyrodniczych gminy Za-
gnańsk, m.in. głównej atrakcji turystycznej 
– pomnika przyrody Dębu Bartek, kościoła 
pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, 
oceanarium czy parku miniatur.

Serdecznie dziękujemy Grażynie Waw-
szczak oraz władzom gminy Zagnańsk 
za zaangażowanie w organizację wyjazdu 
studyjnego, ciepłe przyjęcie, ogromną ser-
deczność, a przede wszystkim za przekaza-

ną wiedzę, możliwość wymiany poglądów 
oraz cenne wskazówki. 

Projekt „Każdy mieszkaniec ma głos 
– skuteczne narzędzia zwiększania zaan-
gażowania obywateli w  życie publiczne” 
realizowany jest przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej JĘ-
DREK w  partnerstwie z  gminą Jakubów 
i dofinansowany jest ze środków otrzyma-
nych od Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego 
z siedzibą w Warszawie w ramach Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020. 
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KONKURSY

Ideą przedsięwzięcia jest promocja re-
gionalnej kuchni, mazowieckich tra-

dycji wytwórczych i bogactwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego i  roślinnego, 
które zachwycają podniebienia nawet naj-
bardziej wybrednych smakoszy. Popu-
larność konkursu wpływa pozytywnie na 
kultywowanie kulinarnego dziedzictwa 
Mazowsza i zdrowego żywienia. Służy tak-
że promocji walorów i możliwości rozwojo-
wych województwa, szczególnie w obsza-
rze kulturowym i społecznym. 

W tym roku przyznano 16 nagród i 12 
wyróżnień. Uroczystość wręczenia nagród, 
w  której wziął udział marszałek Adam 

Struzik, odbyła się 10 września 2018 roku 
w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II 
w Warszawie. Wśród najsmaczniejszych 
– w kategorii produkty mleczarskie – zna-
lazł się wyróżniony „Ser kozi z Jakubo-
wa” wytwarzany przez Annę Michalczuk 
z Rządzy (Witkowizna).

Jury konkursu doceniło „Ser kozi z Ja-
kubowa”, gdyż jest to produkt wyjątkowy, 
jedyny w swoim rodzaju, o niepowtarzal-
nym smaku, zapachu i strukturze. Ten ku-
listy, śnieżnobiały ser charakteryzuje się 
dość miękką i delikatną konsystencją. Pro-
dukowany jest metodą tradycyjną w opar-
ciu o  naturalne składniki: mleko kozie 

z własnego gospodarstwa, podpuszczkę po-
chodzenia zwierzęcego oraz sól. Brał udział 
w wielu konkursach promujących żywność 
tradycyjną i  regionalną, zdobywając na-
grody i wyróżnienia: I miejsce w konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – konkurs 
na potrawę regionalną 2013” za chleb zapie-
kany z serem kozim, I nagrodę w konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki 
Regionów Poświętne 2016, II miejsce w Ma-
zowieckim Konkursie Serów Zagrodowych 
(etap okręgowy) – MODR Siedlce 2016. Jest 
również wpisany na Listę Produktów Tra-
dycyjnych prowadzoną przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu było szerzenie wiedzy 
o produktach tradycyjnych, regional-

nych i żywności wysokiej jakości obszaru 
LGD Ziemi Mińskiej, a  także promocja 
dziedzictwa kulinarnego regionu. W kon-
kursie udział wzięły osoby indywidualne, 
stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, 
rady sołeckie oraz gminne ośrodki kultury 
z powiatu mińskiego, przygotowując w su-
mie ponad 70 potraw. Uczestnicy rywali-
zowali ze sobą w 4 kategoriach: I – barszcz 
regionalny, dania główne; II – wędliny, 
wyroby garmażeryjne, przystawki, itp.; III 
– napoje i IV – desery. 

Gminę Jakubów reprezentowali: Ma-
rzanna Kosieradzka z Nartu z rybą mary-
nowaną w occie, w salsie paprykowo-po-

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Oprac. Marta Krusiewicz

KULINARNE POPISY
17 WRZEŚNIA 2018 ROKU W REMIZIE OSP W ZAMIENIU, GM. MIŃSK MAZOWIECKI OD-
BYŁ SIĘ KONKURS „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – KONKURS NA POTRAWĘ REGIO-
NALNĄ 2018”, ZORGANIZOWANY PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ 
ORAZ WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. 

LAUR SEROWY
Oprac. Marta Krusiewicz

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 11. EDYCJA KONKURSU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCY I PRODUCENCI 
INDYWIDUALNI WALCZĄ O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 
NAJLEPSZY PRODUKT ROKU.

midorowej, Ewa Zawłocka z Kamionki ze 
„schabowym smakołykiem Ewy”, Anna 
Miąsek z  Wiśniewa z  pierogami, Elżbie-
ta Sobotka z  Jakubowa z  cukiniowym 
chlebkiem, Jadwiga Książek z  Kamionki 
z ciastem „Delicja”, Mariola Malesa z Bud 
Kumińskich z sernikiem dyniowym oraz 
Wojciech Nowak z Rządzy z ratafią z gru-
szek polnych ulęgałek.

Wyłonienie laureatów konkursu nie 
było łatwe. Wszyscy uczestnicy przygo-
towali wyśmienite potrawy, które cie-

szyły oczy, zaskakiwały kubki smakowe 
i  zachwycały podniebienia. Wśród zwy-
cięzców konkursu – zdobywając III miej-
sce w kategorii desery – znalazła się Ma-
riola Malesa z  Bud Kumińskich. Jury 
doceniło oryginalność przygotowanego 
przez nią sernika dyniowego i uhonorowa-
ło uczestniczkę pamiątkowym dyplomem 
oraz nagrodą pieniężną w wysokości 150 zł. 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
za reprezentowanie gminy Jakubów na tak 
prestiżowym konkursie i  życzymy kolej-
nych sukcesów kulinarnych i nie tylko. 
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KONKURSY

Sołectwo Ludwinów zdobyło wyróż-
nienie w konkursie „Najaktywniejsze 

sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich – Sukcesy widać po sąsiedzku” edy-
cja 2018, ogłoszonym przez Biuro Regio-
nalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
pod patronatem marszałka województwa 
mazowieckiego. Konkurs adresowany był 
do sołectw działających w województwie 
mazowieckim, a każda gmina miała prawo 
zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. 
Jednym z wymogów konkursu było udo-
kumentowanie aktywności, kreatywności, 
integracji i  wspólnie dokonanych inicja-
tyw w postaci kronik, sprawozdań, relacji 
w mediach oraz dołączenie dokumentacji 
fotograficznej potwierdzającej zrealizowa-
ne działania. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpiło 30 sierpnia 2018 
roku w Zegrzu na XII Mazowieckim Kon-
gresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierw-
sze miejsce i nagrodę finansową w wysoko-
ści 5 000 zł zdobyło sołectwo Stanisławice 
(gmina Kozienice). Drugie miejsce i 3 500 zł 
zdobyło sołectwo Cieksyn (gmina Nasielsk), 
a  trzecie i 2 000 zł – sołectwo Skubianka 
(gmina Serock). Komisja przyznała wyróż-
nienia sześciu sołectwom: Aleksandrowo, 
gmina Lelis; Bończa, gmina Warka; Gole-
jewo, gmina Gozdowo; Ludwinów, gmina 
Jakubów; Pogroszyn, gmina Wieniawa oraz 

Równe, gmina Strachówka. Każde otrzy-
mało nagrodę w wysokości 750 zł.

Symboliczny czek dla Ludwinowa z rąk 
wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej 
odebrała Marzanna Kosieradzka – rad-
na Rady Gminy Jakubów, przewodniczą-
ca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Oświaty. 
Bon przekazano przedstawicielom sołec-
twa Ludwinów podczas sesji Rady Gminy 
w Jakubowie. Odebrali go: Wanda Dąbroś 
– przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa 
Ludwinów oraz Sylwester Prymek – radny 
Rady Gminy Jakubów.

Przegląd piosenki ludowej, warszta-
ty kulinarne, warsztaty wokalne, zawody 

sportowo-pożarnicze, budowa placu za-
baw oraz siłowni zewnętrznej, spotkania 
wigilijne, rajdy rowerowe oraz szlak rowe-
rowy to tylko niektóre z działań i osiągnięć 
świadczących o aktywności społeczności 
lokalnej Ludwinowa. Mieszkańcy na czele 
z sołtysem, radą sołecką, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną oraz Kołem Emerytów, Renci-
stów i  Inwalidów, wspierani, inspirowani 
i  motywowani przez wójt Hannę Wocial 
nie spoczywają na laurach i już planują ko-
lejne inicjatywy. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wy-
trwałości w  realizacji kolejnych działań 
i zamierzeń. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2018 rok” 

AKTYWNY LUDWINÓW
Oprac. Marta Krusiewicz
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25 LIPCA 2018 ROKU W MALOWNICZO POŁOŻONYM ALEKSANDROWIE ROZEGRANO 
IV TURNIEJ SOŁECTW SPORT = WOLNOŚĆ O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW. 
MOTYWEM PRZEWODNIM BYŁA „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM” – HASŁA NAWIĄZUJĄCE 
DO OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

TURNIEJE

Impreza była współorganizowana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Spo-

łeczności Wiejskiej „Jędrek” oraz firmę 
Boss Sebastiana Trzmiela i współfinanso-
wana ze środków samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego. Turniej otworzyła 
wójt Hanna Wocial, a zebranym od począt-
ku do końca zabawy towarzyszył zespół 
Diament. 

W tegorocznym turnieju wzięło udział 
aż 8 drużyn: Aleksandrów, Kamionka, Le-
ontyna, Ludwinów, Mistów, Nart, Strzebu-
la i Wiśniew. Sołectwa startowały w trzech 
etapach konkursu: konkurencji muzycznej, 
konkursie kulinarnym oraz konkurencjach 
sprawnościowych. Ich zmagania ocenia-
li: w konkurencji muzycznej – Zofia No-
iszewska, śpiewaczka operetkowa, solistka 
Mińskiej Orkiestry Dętej, Zofia Kowalska, 
nauczyciel muzyki, trener i opiekun wokal-
nych zespołów śpiewaczych z gminy Jaku-
bów oraz Janusz Sadoch, nauczyciel muzy-
ki i gry na instrumentach, trener i opiekun 
Gminnej Orkiestry Dętej; w konkursie ku-

linarnym – Elżbieta Fabczak, właściciel-
ka gospodarstwa agroturystycznego Na 
Końcu Wsi w Brzozówce, Piotr Szczepań-
ski, cukiernik w hotelu REGENT w War-
szawie oraz Sławomir Sobiepanek, właści-
ciel gospodarstwa agroturystycznego Pod 
Dębami w Głęboczycy; w konkurencjach 
sprawnościowych – Karolina Gryz, na-
uczyciel wychowania fizycznego w szkole 
podstawowej w Ząbkach, Grzegorz Purgał, 
nauczyciel wychowania fizycznego w szko-
le podstawowej w Wiśniewie oraz sędzia 
główny Jacek Biaduń, pracownik urzędu 
gminy Jakubów.

Dziesięcioosobowe drużyny zmierzyły 
się w następujących konkurencjach spraw-
nościowych: bieg narciarski, sztafeta z wał-
kiem, skrzynkonoga, wyścig sołtysów, bieg 
ze skakanką, kręgle, slalom z piłką na łopa-
cie, kobieta też potrafi, czyli wbijanie gwoź-
dzi młotkiem, strzały piłką do mini bramki, 
picie soku z butelki z dzióbkiem. Walka do 
ostatniej konkurencji była bardzo zacięta. 
Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich 

sołectw. Ostatecznie puchar turnieju wznio-
sło sołectwo Kamionka, które otrzymało 
nagrodę w wysokości 2 000 zł. Na drugim 
miejscu znalazła się drużyna z Wiśniewa, 
zdobywając 1 000 zł, a na trzecim – Strze-
bula z kwotą 700 zł. Pozostałe drużyny zaję-
ły ex aequo IV miejsce: Aleksandrów, Leon-
tyna, Ludwinów, Mistów, Nart, zdobywając 
po 300 zł. Ponadto każda drużyna otrzy-
mała nagrody rzeczowe, puchary i dyplo-
my. Dodatkową konkurencją, nieklasyfi-
kowaną, było przeciąganie liny. Zwycięzcą 
zostało sołectwo Wiśniew, które w nagrodę 
otrzymało „worek niespodzianka”.

Nad bezpieczeństwem uczestników 
oraz gości czuwał opiekun medyczny Ma-
riusz Bogusz. Profesjonalne nagłośnienie 
oraz występ zespołu Diament zapewniła 
firma Boss Sebastiana Trzmiela. 

W  trakcie imprezy uwagę zarówno 
dzieci, jak i dorosłych przyciągały dodat-
kowe atrakcje, tj. wesołe miasteczko, lody 
i wata cukrowa.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim 
drużynom dziękujemy za udział, a kibicom 
za motywowanie zawodników i  zagrze-
wanie do walki. Dziękujemy Wiesławowi 
Kuberskiemu, mieszkańcowi Aleksandro-
wa, za nieodpłatne użyczenie łąki, na któ-
rej mogliśmy przeprowadzić tak wspania-
łą imprezę.

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTACJA

RAZEMKonkurs 
kulinarny

Konkurencja  
muzyczna

Konkurencje 
sprawnościowe

KAMIONKA 25 10 39 I MIEJSCE 74 PKT

WIŚNIEW 25 10 31 II MIEJSCE 66 PKT

STRZEBULA 20 9 27 III MIEJSCE 56 PKT

ALEKSANDRÓW 20 10 25 IV MIEJSCE 55 PKT

LUDWINÓW 19 8 16 IV MIEJSCE 43 PKT

MISTÓW 15 8 20 IV MIEJSCE 43 PKT

NART 16 8 18 IV MIEJSCE 42PKT

LEONTYNA 18 8 14 IV MIEJSCE 40 PKT

PUNKTACJA KOŃCOWA
IV TURNIEJU SOŁECTW SPORT = WOLNOŚĆ O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW

KAMIONKA NA ZŁOTO
Oprac. Agnieszka Gogol, Marzena Rek
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele pw. Św. Antonie-

go z Padwy w Ignacowie oraz mszą w ka-
plicy Mariawitów w Jędrzejowie Nowym. 
Następnie połączony korowód dożynko-
wy przeszedł na plac szkolny w Jędrzejo-
wie Nowym. Wszystkich zebranych gości 
powitała Orkiestra Dęta z Jakubowa. Sta-
rostami dożynek w tym roku byli Monika 
Zioło-Płochocka i Jarosław Gujski, rolnicy 
z Jędrzejowa Nowego. Po uroczystym prze-
kazaniu chleba wójt Hannie Wocial, która 
serdecznie powitała wszystkich zebranych, 
nadszedł czas na przemówienia organizato-
rów i zaproszonych gości. Swoją obecnością 
zaszczycili w tym roku poseł Daniel Milew-

ski wraz z Katarzyną Zielińską, dyrektorem 
biura poselskiego, przedstawiciele policji, 
wójtowie z terenu powiatu mińskiego, rad-
ni powiatowi, przedstawiciele samorządowi. 

Podczas dożynek odbył się tradycyjny 
konkurs wieńców dożynkowych. Zgłoszo-
no 22 prace, które uhonorowano jedna-
kowym miejscem na podium, dyplomem 
i  nagrodą pieniężną. Przyznano także 
3 wyróżnienia dla: Jakubowa, Mistowa i dla 
Janiny Gruby z Woli Polskiej. Po raz trze-
ci w historii odbył się konkurs na najlepsze 
ciasto, do którego zgłosiło się 26 uczest-
ników. Pierwsze miejsce zdobyła Jadwiga 
Książek z Kamionki, na drugim znalazła 
się Anna Malesa z Bud Kumińskich, a na 

ŚWIĘTO PLONÓW
Oprac. Ewa Klepacka

TRADYCJĄ JEST, ŻE OSTATNIA NIEDZIELA SIERPNIA DLA GMINY JAKUBÓW TO DZIEŃ 
WYJĄTKOWY. WTEDY WŁAŚNIE ODBYŁY SIĘ DOŻYNKI GMINNE ORAZ PIKNIK RODZINNY 
MAZOWIECKIE LATO, ZORGANIZOWANE TYM RAZEM W JĘDRZEJOWIE NOWYM.

trzecim – Katarzyna Bartnicka z Przedew-
sia. Pozostali uczestnicy zajęli IV miejsce. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody pieniężne. Wręczono także 
statuetki Przyjaciela Gminy Jakubów, któ-
re otrzymali: senator Maria Zofia Koc, Sto-
warzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności 
Wiejskiej JĘDREK z  Jędrzejowa Nowego 
oraz Natalia Ołdak NASTJA gwiazda disco 
polo. Podczas uroczystości przyznano rów-
nież odznaczenia Order serca – matkom wsi 
dla Lidii Wanat Koncy z Jędrzejowa Nowe-
go oraz Elżbiety Gromulskiej z Jędrzejowa 
Nowego, a także odznaki honorowe Zasłu-
żony dla rolnictwa nadane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które otrzyma-
ły: Marianna Kopczyńska z Jakubowa oraz 
Anna Michalczuk z Rządzy.

Między wystąpieniami zebranym czas 
umilali: Chór Gminny SERENADA z Ja-
kubowa, Parakabaret PARADOKS, zespół 
pieśni białoruskiej MAŁANKA, Weronika 
Wąsowska oraz dzieci ze szkoły Jędrzejowie 
Nowym. Artystami wieczoru, którzy przy-
ciągnęli niezliczoną ilość fanów były: He-
ros, Motive, Nastja oraz Defis. Fo
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UROCZYSTOŚCI

W uroczystości otwarcia nowej hali 
wzięło udział wielu znamienitych 

gości. Na zaproszenie wójt Hanny Wo-
cial oraz dyrektor szkoły Lidii Domańskiej 
przybyli m.in.: poseł Czesław Mroczek, Mi-
chał Jaworski – przedstawiciel senator Ma-
rii Koc, wicemarszałek województwa Jani-
na Ewa Orzełowska, starosta Antoni Jan 
Tarczyński, Katarzyna Zielińska – dyrektor 
Biura Poselskiego posła Daniela Milewskie-
go, Adam Sulewski – wójt gminy Stanisła-
wów, Krzysztof Kalinowski – wójt gminy 
Dębe Wielkie, Marcin Uchman – wójt gmi-
ny Cegłów, Piotr Chmielewski – zastępca 
wójta gminy Dobre, przedstawiciele samo-
rządów, społeczność szkolna oraz rodzice. 

Tak bardzo wyczekiwana inwestycja, 
która była priorytetem w ostatnich latach, 
nareszcie dobiegła końca. Obiekt ten bę-
dzie służyć mieszkańcom, a  szczególnie 
dzieciom i młodzieży. Może również stać 
się ważnym centrum sportowym i kultu-
ralnym regionu. Hala sportowa jest nowo-
czesnym obiektem, spełniającym wszel-
kie standardy bezpieczeństwa, parametry 
obiektu umożliwiają jego wielostronne wy-
korzystanie. Boisko sportowe ma wymiary 

22x35,7m i posiada podłogę sportową po-
wierzchniowo-elastyczną. Na sali sporto-
wej zamontowano jedną kurtynę grodzą-
cą, umożliwiającą podział na dwa boiska 
treningowe. Sala przystosowana jest do gier 
zespołowych, wyposażona w łatwo monto-
wany lekki sprzęt. Hala dysponuje przeno-
śnymi trybunami, zespołem szatni z umy-
walniami i  natryskami. Cały obiekt jest 
w pełni przystosowany do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Całkowity koszt 
inwestycji to prawie 3 mln zł. Jest to już dru-
gi obiekt sportowy, który powstał w przecią-
gu 10 lat na terenie gminy Jakubów. 

Decyzja o budowie hali została pod-
jęta przez Radę Gminy 27 stycznia 2014 
roku. Pod koniec 2014 roku podpisano 
umowę z projektantem, firmą ARCH-DOM 
Henryka Dołęgowskiego i Ryszarda Sucho-
ry, a 12 listopada 2015 roku uzyskano po-
zwolenie na budowę inwestycji. Z począt-
kiem 2016 roku w drodze przetargu został 
wyłoniony generalny wykonawca robót bu-
dowlanych – firma AKPOL Andrzeja Ku-
cia z Mińska Mazowieckiego. W paździer-
niku tego samego roku podpisano umowę 
o  dofinansowanie inwestycji z  Minister-

stwem Sportu i Turystyki. Całkowita war-
tość kosztorysowa zadania wyniosła 2 mln 
761 tys. 440 zł. Przyznane dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej wyniosło 1 mln 380 tys. 700 zł, co 
stanowi 50% kosztów inwestycji. Drugie 
50% zostało zrealizowane ze środków wła-
snych gminy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, 
wspartym życzliwością wielu ludzi i insty-
tucji, uczniowie, nauczyciele oraz cała spo-
łeczność sołectw Anielinek, Mistów, Leon-
tyna wreszcie doczekali się hali sportowej. 
Oddany do użytku, nowoczesny obiekt 
sportowy przyczyni się do dynamicznego 
rozwoju zarówno samej miejscowości, jak 
i całej gminy. O tym, że mamy młodzież 
uzdolnioną sportowo świadczą m. in. pu-
chary i  inne wyróżnienia za osiągnięcia 
w konkretnych dyscyplinach sportowych. 
Wierzymy, że nowa hala będzie tętnić ży-
ciem oraz wychowa prawdziwe sportowe 
talenty i prawe charaktery.

HALA TALENTÓW
Oprac. Ewa Klepacka

1 WRZEŚNIA TO DŁUGO WYCZEKIWANY DZIEŃ NIE TYLKO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE, ALE TEŻ CAŁEJ MIEJSCOWEJ SPOŁECZNOŚCI. 
NA CHWILĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ODDANO TUTAJ DO 
UŻYTKU HALĘ SPORTOWĄ.
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UROCZYSTOŚCI

16 września 2018 r. gminne szlaki 
po raz kolejny zapełniły się rowe-

rzystami. Wszystko za sprawą IV Mię-
dzygminnego Rajdu Rowerowego Gmin 
Jakubów, Dobre i Stanisławów. Uczestni-
ków rajdu startujących z Jakubowa przywi-
tała wójt gminy Hanna Wocial. Rowerzyści 
wyruszyli o godz. 13.00 peletonem i prze-
mieszczali się wyznaczoną trasą przejazdu 
m.in. przez miejscowość Izabelin, Szczyt-
nik, Witkowiznę, Wolę Polską i Wiśniew do 

9 sierpnia 2018 roku w sali konferencyj-
nej urzędu gminy odbyła się uroczy-

stość obchodów 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Jubileusz obchodziły następujące 
pary z  terenu gminy Jakubów: Krystyna 
i  Stanisław Abelscy z  Izabelina, Barbara 
i Czesław Kosakowscy ze Szczytnika, Lu-
cyna i Tadeusz Kosowscy z Leontyny, Wie-
sława i Janusz Koszewscy z Łazisk, Janina 
i  Ireneusz Szymorowscy z  Aleksandrowa 
oraz Mieczysława i Jan Kosimowie z Turku.

ZŁOCI 
JUBILACI

NA GMINNYCH SZLAKACH

Oprac. Monika Michalczyk

Oprac. Sylwia Bartnicka

Wójt gminy – Hanna Wocial wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy – Krzysz-
tofem Domańskim wręczyli jubilatom za-
cne odznaczenia – medale oraz legityma-
cje nadane przez Prezydenta RP. Ponadto, 
każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dy-
plom i wspaniałe życzenia. Po wręczeniu 
odznaczeń nastąpił czas na sesję zdjęciową, 
podczas której uwieczniono jubilatów wraz 

mety, która znajdowała się w miejscowości 
Czarnogłów. Bezpieczeństwa na drogach 
publicznych na trasie z Jakubowa strzegli 
strażacy z OSP gminy Jakubów.

Na terenie placu przy remizie OSP 
Czarnogłów dla wszystkich uczestników 
trzech gmin czekała przepyszna grochów-
ka, kiełbasa z  grilla, ciasta oraz ciepłe 
i zimne napoje. Organizatorzy zapewnili 
atrakcje, którymi były gry sprawnościo-
we dla wszystkich. Rajd cieszył się ogrom-

z ich rodzinami. 
Przebieg uroczystości uświetnił występ 

gminnego chóru Serenada, który pod prze-
wodnictwem Jolanty Kowalczyk pięknie 
wyśpiewał refleksyjne piosenki dla wszyst-
kich zebranych. Jubilaci mieli możliwość 
powrócić myślami do początków swej mi-
łości i z nostalgią powspominać wspólnie 
spędzone lata.

nym zainteresowaniem, grupa ruszająca 
z  Jakubowa liczyła ponad 200 rowerzy-
stów. Przedsięwzięcie miało na celu inte-
grację mieszkańców powiatu mińskiego 
oraz promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez uprawianie sportu, jakim jest jaz-
da na rowerze.

Wójt gminy Jakubów składa serdecz-
ne podziękowania współorganizatorom 
zaprzyjaźnionych sąsiednich gmin oraz 
wszystkim uczestnikom rajdu.
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9 WRZEŚNIA 2018 ROKU ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZ 50-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W MOCZYDŁACH. PODCZAS UROCZYSTOŚCI NADANO JEDNOSTCE SZTANDAR, 
UHONOROWANO JĄ MEDALEM ZA ZASŁUGI I WRĘCZONO ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE.

OSP W MOCZYDŁACH

Otwarcia uroczystości dokonał prezes 
OSP Moczydła Mieczysław Sikorski 

oraz wójt Hanna Wocial, witając zapro-
szonych gości i wszystkich zebranych. Na-
stępnie odbyła się ceremonia nadania i wrę-
czenia sztandaru dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Moczydłach. Akt ufundowania 
sztandaru w imieniu fundatorów odczytał 
Ryszard Baran. O uroczyste wbijanie gwoź-
dzi w drzewiec poproszeni zostali przybyli 
goście i fundatorzy sztandaru, w tym m.in. 
komendant Zarządu Gminnego Zw. OSP 
RP Rafał Królak, przedstawiciele zarządu, 
a  także przedstawiciele OSP w  Jędrzejo-
wie Nowym, Mistowie i Łaziskach. Na ręce 
prezesa Sikorskiego sztandar przekazał 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Zw. OSP RP Województwa Mazowiec-
kiego druh Antoni Jan Tarczyński. Z oka-
zji 50-lecia powstania OSP w Moczydłach 
oraz w dowód wdzięczności za dotychcza-
sową działalność jednostka została od-
znaczona brązowym medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa.

Kolejnym punktem uroczystości było 
wręczenie medali i  odznaczeń członkom 
OSP w  Moczydłach za ich dotychczaso-
wą służbę. Srebrnym medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczony został druh 

Waldemar Sikorski. Brązowy otrzymali 
druhowie: Tadeusz Czyż, Waldemar Czyż, 
Włodzimierz Czyż, Jerzy Rawski, Julian 
Rawski, Leszek Rawski, Jan Rudnicki, Mie-
czysław Sikorski oraz Bogdan Wadas. Po-
nadto wręczono odznaki Strażak Wzorowy, 
którzy otrzymali druhowie: Rafał Bartnic-
ki, Marcin Czyż, Piotr Drzazga, Leszek 
Miąsek, Rafał Mućka, Paweł Nowak, Seba-
stian Rawski i Jarosław Sikorski.

Następnie druh Antoni Jan Tarczyński 
wraz z zastępcą komendanta PSP w Miń-
sku mł. bryg. Krzysztofem Komorowskim 
przekazał dyplomy uznania dla druhów: 
Mieczysława Sikorskiego, Tadeusza Czyża, 
Włodzimierza Czyża, Waldemara Czyża 
i Bogdana Wadasa. Dyplomy uznania przy-
gotował również marszałek Adam Stru-
zik, a otrzymali je druhowie: Rafał Mućka, 
Leszek Rawski,h Leszek Miąsek, Marcin 
Czyż, Jarosław Sikorski, Rafał Bartnicki 
oraz Piotr Drzazga.

Po części oficjalnej głos zabrali zapro-
szeni goście, którzy nie szczędzili słów 
uznania dla całej jednostki OSP w Moczy-
dłach. Prezes OSP Moczydła druh Mie-
czysław Sikorski podziękował wszystkim 
za przybycie i dzielenie radości z obcho-
dów tak wspaniałego jubileuszu, a w do-

Fundatorzy sztandaru:
• prezes Ochotniczej Straży w  Moczydłach 
– druh Mieczysław Sikorski
• Ryszard Baran – właściciel firmy Trans-Kop 
i Stacji Kontroli Pojazdów w Jakubowie oraz Ko-
palnii Piasku w Górach
• Jacek Lipiec – prezes Banku Spółdzielczego 
w Mińsku Mazowieckim
• Marian Baranowski – właściciel firm Stolarnia 
Baranowski w Mińsku Mazowieckim
• Krzysztof Wocial
• Elżbieta Wójcik – właścicielka firmy Kuźnia 
w Jakubowie
• Artur Wocial – współwłaściciel firmy ARGO 
w Mińsku Mazowieckim
• Małgorzata Sikorska – właścicielka firmy Usługi 
Medyczne w Moczydłach 
• Leszek Rawski – właściciel firmy Handel Mate-
riałów Budowlanych w Moczydłach
• Przedstawiciel firmy Wipasz S.A.
• Jarosław Leszczyński – właściciel firmy Usługi 
Brukarskie w Antoninie
• Bogusława Matejkowska – radna Rady Gminy 
Jakubów
• Barbara i Mirosław Farbisiowie 
• Przedstawiciel rodziny Bartnickich z Moczydeł
• Cezary Gańko – właściciel firmy Olimar w Miń-
sku Mazowieckim
• Druh Sebastian Rawski.
• Druh Bogdan Wadas.
• Druh Włodzimierz Czyż 
• Druh Marcin Czyż
• Druh Rafał Bartnicki
• Druh Piotr Drzazga
• Druh Leszek Miąsek
• Druh Rafał Mućka
• Druhna Mariola Czyż
• Druh Waldemar Czyż
• Druh Tadeusz Czyż
• Druhna Justyna Sikorska
• Druh Mateusz Sikorski
• Druhna Monika Mućka

50-LATKA OGNIOWA
Oprac. Monika Michalczyk

wód wdzięczności przekazał przyjaciołom 
i sympatykom OSP Moczydła pamiątkowe 
statuetki. Na zakończenie jubileuszu wszy-
scy przybyli goście zaproszeni zostali na 
uroczysty poczęstunek. 
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

W  kwietniu w  Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Jakubowie 

przeprowadzono konkurs na nowy hymn 
szkoły. Spośród nadesłanych tekstów ko-
misja konkursowa wybrała dwa, które po 
drobnych modyfikacjach, przybrały kształt 
trzech zwrotek z  refrenem. Współautor-
kami słów zostały: siostry Magda i Marta 
Brewczyńskie oraz Agnieszka Kosim. Mu-
zykę skomponowała nauczycielka muzyki 
– Dorota Czerwińska. Wyróżniona została 
również praca Julii Rozparzyńskiej. Nowy 
hymn szkoły został po raz pierwszy wspól-
nie odśpiewany podczas uroczystości za-
kończenia roku szkolnego 2017/18.

Półkolonie rozpoczęły się w  szkole 
podstawowej w Jakubowie, gdzie za-

poznano uczestników z  regulaminem 
oraz harmonogramem półkolonii. Dzieci 
aktywnie spędzały czas na świeżym powie-
trzu oraz uczestniczyły w ogólnorozwojo-
wym treningu pod czujnym okiem trenera 
Marcina Frankiewicza, prezesa Klubu Wal-
ki Grappler. Mogły również wziąć czynny 
udział w warsztatach origami, prowadzo-
nych przez Beatę Wąsak. Kolejnego dnia 
uczestnicy udali się na spotkanie z przy-
rodą i  tradycją do gospodarstwa agrotu-
rystycznego ARGO CITY w  Głęboczycy 
w gminie Dobre. Tam wzięli udział w róż-
nych konkurencjach sportowych oraz sko-
rzystali z  wielu atrakcji na świeżym po-
wietrzu takich jak: przejażdżka wozem po 
okolicy, dojenie sztucznej krowy, kopal-
nia złota, leśny labirynt, układanie dużych 
puzzli, zjeżdżalnia linowa, tyrolka, połów 
drewnianych rybek. Dzięki uprzejmości 
dyrektora placówki Wojciecha Rastawic-
kiego, na nocleg dzieci udały się do publicz-
nej szkoły podstawowej w Dobrem.

W środę uczestnicy półkolonii podzi-
wiali dzieła dobrzańskiego rzeźbiarza Kon-

stantego Laszczki w muzeum w Dobrem. 
Następnie udali się do szkoły podstawo-
wej w Wiśniewie, gdzie czas z mnóstwem 
atrakcji artystycznych zapewniła Barba-
ra Buga-Rucińska, poprzez malowanie na 
szkle, tworzenie witraży i prac w technice 
decoupage. Pamiątkowe arcydzieła dzieci 
mogły zabrać do domu. 

Kolejnego dnia koloniści udali się do 
Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim na basen i plac za-
baw w miejskim parku. Natomiast w piąt-
kowe popołudnie w  szkole podstawowej 
w Mistowie nastąpiło zakończenie półko-
lonii. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, a dyrektorzy szkół i opiekunowie grup 
– podziękowania od wójta gminy Jakubów. 
Zwieńczeniem półkolonii była, połączo-
na ze zwiedzaniem Muzeum Wojska Pol-
skiego, wycieczka do stolicy, seans filmowy 
w kinie i wieczorny pokaz fontann w Mul-
timedialnym Parku.

Zainteresowanie dzieci taką formą wa-
kacyjnego wypoczynku przeszło najśmiel-
sze oczekiwania organizatora. Co najważ-
niejsze półkolonie przebiegły bezpiecznie, 
w miłej i spokojnej atmosferze.

LETNIE ZABAWY NOWY HYMN
OD 2 DO 6 LIPCA W GMINIE JAKUBÓW ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE, W KTÓRYCH 
UDZIAŁ WZIĘŁO 120 DZIECI. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT HANNA WO-
CIAL WRAZ Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Oprac. Dorota Czerwińska

Oprac. Ewa Klepacka
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Nad XI sejmikiem patronat honorowy 
objął prezydent RP Andrzej Duda. 

Szkołę Podstawową im. Orła Białego repre-
zentował poczet sztandarowy w składzie: 
Patryk Parol, Maja Miąsek i Klaudia Kle-
packa. Grupą uczniów opiekowała się dy-
rektor szkoły Maria Pruszyńska oraz Iwo-
na Kaszewska.

Każdy sejmik ma za zadanie populary-
zowanie oraz szerzenie wśród dzieci i mło-
dzieży wiedzy na temat walk o  wolność 
i  suwerenność ojczyzny, rozwijanie oraz 
propagowanie inicjatyw i postaw na rzecz 
wychowania w duchu patriotyzmu i  sza-
cunku dla przeszłości, walk narodowowy-
zwoleńczych oraz przekazywanie tradycji 
współpracy z kombatantami.

Pierwszego dnia zebrani uczestniczy-
li we Mszy Świętej z udziałem wszystkich 
pocztów sztandarowych i zaproszonych go-
ści w kościele pw. św. Mikołaja w Nowej Ru-
dzie, celebrowanej przez ks. Andrzeja Ta-
gota w intencji ojczyzny i walczących o jej 

wolność Karpatczyków. Następnie odbył 
się przemarsz ulicami miasta pod pomnik 
poświęcony „Ofiarom II wojny świato-
wej poległym, pomordowanym i żyjącym, 
walczącym i cierpiącym za wolną Polskę”, 
gdzie zostały złożone kwiaty przez zapro-
szonych gości, władze miasta oraz uczest-
ników sejmiku.

Dalsza część uroczystości została prze-
niesiona do MDK-u w Nowej Rudzie, gdzie 
obejrzano program artystyczny pod tytu-
łem: „Gdzie Polak z honorem brał ślub”. 
Dzień zakończył się wspólnym patriotycz-
nym śpiewaniem przy ognisku. Młodzi 
uczestnicy sejmiku mieli również okazję 
posłuchać opowieści z historii życia zapro-
szonych kombatantów: Tadeusza Kurcyka, 
wiceprzewodniczącego zarządu głównego 
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczy-
cy” oraz Witolda Szmidta ppłk. 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich, na co dzień miesz-
kającego w Londynie. Była to niesamowita 

żywa lekcja historii.
W  ostatnim dniu sejmiku uczniowie 

uczestniczyli w seminarium przygotowa-
nym przez Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Karpaty”. Ich prelekcję można 
podsumować słowami Jana Pawła II, któ-
re wygłosił w  Krakowie (10.06.1997 r.): 
Nie sposób zrozumieć polskiego „dziś”, je-
śli się wpierw nie rozpozna i wyciągnie na-
uki z tego, co wydarzyło się wczoraj. Później 
mieli też okazję do bliższego poznania mia-
sta gospodarzy. Niezapomnianą atrakcją 
była wycieczka do kopalni węgla, gdzie po-
znali ciężką pracę noworudzkich górników, 
historię tej kopalni oraz skorzystali z pod-
ziemnej kolejki, pierwszej tego typu atrakcji 
w Polsce, a czwartej w Europie.

Ważnym podsumowaniem XI Sejmi-
ku Szkół Karpackich było rozstrzygnięcie 
ogólnopolskich konkursów. Wśród laure-
atów prym wiedli uczniowie szkoły z  Ja-
kubowa: Natalia Rastawicka – II miejsce 
w konkursie plastycznym „Kapral niedź-
wiedź Wojtek”; Monika Bodecka – I miej-
sce, Julianna Domańska – II miejsce i Julia 
Trzeszkowska – wyróżnienie w konkursie 
plastycznym „Czerwone maki na Monte 
Cassino”; Katarzyna Rybińska – I miejsce 
za prezentację multimedialną „Znam Żoł-
nierza walczącego pod Monte Cassino”.

Warto również wspomnieć, że każda 
szkoła biorąca udział w sejmiku miała za 
zadanie przygotować poster o realizowaniu 
u siebie ideałów w wychowaniu patriotycz-
nym dzieci i młodzieży. Plakat szkoły z Ja-
kubowa prezentował się wyjątkowo, a wy-
konały go M. Mazek i I. Kaszewska.

W HOŁDZIE BOHATEROM
Oprac. Iwona Kaszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. PŁK. JÓZEFA SOKOLA, STOWARZYSZENIE KLUBU 
PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ I ORGANIZACJI MONTE CASSINO, STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY 
I PRZYJACIÓŁ WOJSK GÓRSKICH „KARPATCZYCY” ORAZ BURMISTRZ NOWEJ RUDY 
ZAPROSILI SZKOŁĘ Z JAKUBOWA NA XI SEJMIK SZKÓŁ KARPACKICH, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 
20-22 WRZEŚNIA 2018 R. W NOWEJ RUDZIE. 
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego. Inaugu-

racji dokonała dyrektor Edyta Brzost-Kar-
czewska. Z wielką radością powitała całą 
społeczność szkolną. Szczególnie miłe sło-
wa skierowała do dzieci młodszych, roz-
poczynających naukę w  klasie pierwszej. 
Następnie zwróciła się do uczniów kla-
sy ósmej, informując, że z powodu zmian 
w  systemie szkolnictwa jako pierwsi po-
dejmą wyzwanie nowej edukacji i rozpocz-
ną naukę w ośmioletniej szkole podstawo-
wej. Dyrektor przedstawiła także nowych 

ROK Z JUBILEUSZEM
pracowników szkoły oraz wychowawców 
poszczególnych klas. Na koniec życzyła 
wszystkim wielu sukcesów w nowym roku 
szkolnym i zaprosiła uczniów na spotkanie 
z wychowawcami. 

Warto nadmienić, że w  tym roku 
szkolnym, placówka będzie obchodziła 
setną rocznicę swojego istnienia. Wielka 
uroczystość związana z tym świętem od-
będzie się 6 października 2018 roku. Cała 
społeczność szkolna z dużym zaangażo-
waniem i  radością przygotowuje się do 
tego wydarzenia.
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DOŻYNKI 
ZE ŚPIEWEM

W  ostatnia niedzielę sierpnia Ję-
drzejów Nowy był miejscem Świę-

ta Plonów organizowanego przez gminę 
Jakubów. Uroczystości dożynkowe roz-
poczęły się mszami świętymi, które zo-
stały odprawione w  kościele pw. Święte-
go Antoniego z Padwy w Ignacowie oraz 
w kaplicy w Jędrzejowie Nowym. Następ-
nie korowód dożynkowy przeszedł na plac 
szkolny. Proboszczowie obu parafii zapro-
sili do wspólnej modlitwy i dziękczynienia 
za dar tegorocznych plonów oraz poświęcili 
chleb i wieńce dożynkowe. Po przywitaniu 
wszystkich zebranych przez wójta gminy 
Hannę Wocial nastąpił czas przemówień. 
W szczególności podziękowano rolnikom 
za trud codziennej pracy. Po zakończonej 
części oficjalnej rozpoczęła się cześć arty-
styczna, w której wzięli udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Ję-
drzejowie Nowym. Tańcem i śpiewem umi-
li czas zebranym.
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OŚWIATA W MISTOWIE

WITAJ HALO PROFESOROWI 
WÓYCICKIEMU

22 września 2018 r. w kaplicy Matki 
Bożej Fatimskiej w  Mistowie na-

stąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej ks. prof. Aleksandra Wóycickiego – ur. 
5 marca 1878 r. w Mistowie współzałoży-
ciela i profesora Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego oraz profesora i rektora 
Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wil-
nie. Uroczystej mszy św. przewodniczyli 
o. Marcin Borządek z tutejszej parafii oraz 
ks. prof. Stanisław Fel - dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego.

Poświęcenie tablicy umieszczonej na 
murach kaplicy nastąpiło w  obecności 
mieszkańców, przybyłych gości, członków 
rodziny Wójcickich oraz pocztów sztanda-
rowych Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Mistowie i miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

1 września odbyło się długo wyczeki-
wane przez społeczność szkoły w Mi-

stowie otwarcie hali sportowej. Dyrektor 
Lidia Domańska powitała zaproszonych 
gości, dzieci oraz rodziców, którzy swoją 
obecnością uświetnili ten uroczysty dzień. 
Prowadząca uroczystość Elżbieta Wocial-
Cudna zaprosiła do aktu przecięcia wstęgi 
wójta gminy Jakubów Hannę Wocial oraz 
gości z posłem Czesławem Mroczkiem na 
czele. Następnie ojciec Krzysztof z  miej-
scowej kaplicy poświęcił nową halę wraz 
zapleczem. Przybyli na uroczystość goście 
na ręce dyrektor szkoły złożyli upominki 
- sprzęt sportowy niezbędny do korzysta-
nia z hali sportowej. Zostali przy tym na-
grodzeni Statuetkami Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie 
w podziękowaniu za pomoc i wsparcie przy 
budowie hali. 

Po odśpiewaniu hymnu szkoły, nad-
szedł czas na część artystyczną przygoto-
waną przez Elżbietę Muchę oraz Elżbietę 
Wocial-Cudną. Przepiękne dekoracje zo-
stały wykonane przez Agnieszkę Kościeszę. 

Przed zgromadzoną publicznością prezen-
towały się uczennice z klas IV-V w tańcach 
przygotowanych przez Honoratę Grudzień 
oraz Wiktorię Patokę. Klasa VII przygoto-
wała piosenkę „Hala, hala jest w Mistowie”, 
do której słowa ułożyła Maria Szuba. Nie-
spodziankę dla publiczności przygotowali 
chłopcy z klasy VII: Michał, Kuba, Szymon, 
Mateusz, Patryk i Krystian wraz z wycho-
wawczynią Anną Karpińską, którzy wyko-
nali taniec w basenie.

Ten uroczysty dzień zakończył się 
skromnym obiadem dla zaproszonych go-
ści, na którym królował pieczony dzik – po-
darunek od pana Wójcickiego. Zajęcia w no-
wej hali sportowej w Mistowie czas zacząć!

Dwa dni później obyło się rozpoczęcie 
roku szkolnego 2018/19. Uroczystość po-
przedziła Msza święta w miejscowej kapli-
cy. Dyrektor szkoły Lidia Domańska powi-
tała uczniów, w szczególności tych, którzy 
po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły, 
rodziców oraz grono pedagogiczne.

Od kilku lat systematycznie rośnie licz-
ba uczniów mistowskiej placówki. W tym 
roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Mistowie liczy 140 uczniów. W oddzia-
łach przedszkolnych uczy się 46 dzieci, na-
tomiast w klasach I-VIII jest ich 94.Wszyst-
kim uczniom życzymy sukcesów w nauce, 
ciekawych doświadczeń oraz wielu rado-
snych chwil spędzonych w murach szkoły.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

W sobotę 22 września 2018 na boisku wielofunkcyjnym przy szkole podstawowej 
w Cygance został rozegrany Gminny Turniej Piłki Nożnej. Reprezentanci szkoły 

w Wiśniewie zajęli II miejsca w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas 
VII-VIII. Bartek Ołdak otrzymał także statuetkę „Dla najlepszego zawodnika”.

3 września spo-
łeczność szkol-

na z  Wiśniewa 
spotkała się w  sali 
g i m n a s t yc z n e j , 
by powitać nowy 
rok szkolny. Uro-
czystość otworzy-
ła dyrektor Karo-
lina Pląsek, życząc 
uczniom, by czas 
spędzony w  szkole 
był radosny i praco-
wity, a nauczycielom 
spokojnej pracy, dającej satysfakcję. Rozpoczęcie roku szkolnego nieodmiennie kojarzy się 
niestety także z tragicznymi wydarzeniami w historii naszego narodu – wybuchem II  woj-
ny światowej. Mimo że minęło już 79 lat, pamięć o nich jest wciąż żywa. Anna Łaptiew wraz 
z uczniami klasy VIII, VII i VI przygotowała krótki program słowno-muzyczny „Zakazane 
piosenki” przypominający tę część naszej historii. Pamięć żołnierzy polskich, którzy wal-
czyli na wszystkich frontach II wojny światowej uczczona została minutą ciszy.

Mateusz Bartnicki kolejny raz po-
kazał, że w  biegach przełajowych 

trudno go pokonać. We wrześniu trzy-
krotnie stanął na starcie biegu Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego. W biegu na 1000 
metrów zajął: 2 września – miejsce I, 16 
września – miejsce II i ten wynik powtórzył 
23 września. Finał imprezy już 7 paździer-
nika. Liczymy na kolejny sukces!

SUKCESY SPORTOWE

PO WAKACJACH... 
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KULTURA

W piątek, 7 września przed urzędem gminy Jakubów rozbrzmiały słowa powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Wszyst-
ko za sprawą ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie objętej patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. W spotkaniu wzięli 

udział: członkowie chóru gminnego Serenada, władze gminne, bibliotekarze i wszyscy chętni mieszkańcy.

Tradycyjnie we wrześniu biblioteka za-
prosiła na spotkanie z teatrem w ra-

mach corocznego programu „Kultura pod 
strzechy”. Pierwszy termin miał miejsce 23 
września w Wiśniewie i Mistowie, drugi – 
30 września w Jędrzejowie Nowym i Jaku-
bowie. W tym roku bezpłatnie widzowie 
obejrzeli jedną z najczęściej wystawianych 
komedii Aleksandra Fredry „Pan Jowial-

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w  konkursach pa-
triotycznych zorganizowanych przez wójta 
gminy Jakubów i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Jakubowie: literackim Moja Mała 
Ojczyzna, fotograficznym Miejsce Patrio-
tyczne w gminie Jakubów oraz plastycznym 
Moja Wolna Ojczyzna. 

Bardzo cieszymy się z ogromnego zain-
teresowania wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Zgodnie z regulaminem, lista lau-
reatów została ogłoszona w czerwcu br. na 
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
biblioteki publicznej. Gratulujemy zwycięz-
com i wszystkim uczestnikom.

Z  uwagi na wyjątkową, 100. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości 
chcemy Państwa uhonorować szczególnie. 
Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom 
oraz pozostałym uczestnikom nastąpi 9 li-
stopada br. podczas uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości w Ja-
kubowie.

Wójt Gminy Jakubów
 Hanna Wocial

ŻEROMSKI JAKUBOWSKI

NIEDZIELA Z TEATREM
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Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

ski”. Tytułowy bohater to gawędziarz, który 
nieustannie zamęcza otoczenie powtarza-
niem historyjek. W treść sztuki wplecio-
ne są bajki takie, jak: „Osiołkowi w żłoby 
dano”, „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”. 
Publiczność jak zawsze dopisała i nagrodzi-
ła artystów gromkimi brawami. Z niecier-
pliwością czekamy na przyszłoroczną edy-
cję projektu „Kultura pod strzechy”.



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

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

Leśniczy Lasów Państwowych
Andrzej Perzanowski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900 – 1100, tel. +48 693 891 330

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

tel. +48 25 757 93 36

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

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

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

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

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

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93

• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91

• Wiśniew 75 – parafia katolicka 
tel. +48 25 757 95 12

• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98

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

Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. +48 22 604 98 90, fax +48 22 604 98 95

Dzielnicowy Gminy Jakubów – Kamil Gągol
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Informator teleadresowy


