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INFORMACJE

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

Szanowni Mieszkańcy gminy Jakubów,

za nami kolejne gorące lato. Dziękuję, że tak licznie, 
wspólnie pożegnaliśmy je podczas tradycyjnego pikniku. 
Był to czas nie tylko wakacji, wypoczynku, ale także czas 
realizacji na terenie gminy wielu inwestycji i projektów, 
o których będziecie mogli Państwo przeczytać w tym 
wydaniu naszego kwartalnika. Serdecznie zachęcam do 
lektury. 

Wójt gminy Jakubów
Hanna Wocial

INFORMACJA
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 21 000,00 zł.

INFORMACJA
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Anielinek i Jakubów, gmina Jakubów 
– etap I” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie pożyczki, w kwocie 3 800 000,00 zł.
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INWESTYCJE

INWESTYCJE DROGOWE
10 czerwca 2019 roku w Mistowie do-

konano odbioru zmodernizowanej 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

Prace polegały na wykonaniu na-
wierzchni z  mieszanek mineralno-bi-
tumicznych na ul. Ogrodowej – warstwa 
ścieralna długości 0,505 km i szer. 4,5 m 
+  6  m2 (2308,500 m2), grubość po za-
gęszczeniu 5 cm, roboty ziemne (wraz ze 
ścinką poboczy) 482,750 m3, podbudo-
wa z  kruszyw łamanych warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
– 1883 m2, podbudowa z kruszyw łama-
nych warstwa górna, grubość po zagęszcze-
niu 5 cm – 2323 m2, skropienie nawierzch-
ni asfaltem 2308,500 m2 (505x4,5 + 36 m2), 
regulacja pionowa włazów kanałowych 
22 szt., regulacja zaworów wodociągowych 
10 szt. W  ramach umowy nawierzchnię 
z mieszanek mineralno-bitumicznych wy-
konano także na ul. Żwirowej – warstwa 
ścieralna długości 0,150 km i szer. 4,5 m 
+ 17 m2 (692 m2), grubość po zagęszczeniu 
5 cm, roboty ziemne (wraz ze ścinką pobo-
czy) 75,500 m3, podbudowa z kruszyw ła-
manych warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm – 302 m2, podbu-
dowa z kruszyw łamanych warstwa górna, 
grubość po zagęszczeniu 5 cm – 692 m2, 
skropienie nawierzchni asfaltem 692,00 m2 

(150 x 4,5 + 17 m2). 
Wykonawcą była wyłoniona w drodze 

przetargu firma Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazo-
wieckiego. Wartość prac to 302 933,32 zł 
brutto, przy czym wysokość dotacji przy-
znanej przez Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego wyniósł 128 700,00 zł.

Również w  Mistowie 25 lipca 2019 r. 
dokonano protokolarnego odbioru robót 
współfinansowanych w 50% przez Staro-
stwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, 
a dotyczących przebudowy drogi powiato-
wej nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów 
– Libertów do drogi (Stanisławów – Mi-
stów – Kamionka) polegającej na budowie 
chodnika oraz zatoki parkingowej od km 
2+444 do km 2+658. Koszt całkowity inwe-
stycji w ramach zawartej umowy o pomocy 
finansowej wynosi 169 843,46 zł przy dofi-
nansowaniu gminy Jakubów w wysokości 
84 921,73 zł. 

W lipcu odebrano także roboty związa-

ne z realizacją inwestycji oświetleniowych 
pod nazwą:

1. „Dobudowa odcinka linii napo-
wietrznej oświetlenia drogowego na słu-
pach istniejącej linii niskiego napięcia” 
Anielinek gmina Jakubów wraz z  zała-
twieniem wszystkich czynności formalno-
-prawnych w PGE Dystrybucja S.A.”;

2. „Dobudowa odcinka linii napo-
wietrznej oświetlenia ulicznego Łaziska 
i Tymoteuszew gmina Jakubów wraz z za-
łatwieniem wszystkich czynności formal-
no-prawnych w PGE Dystrybucja S.A”;

3. „Dobudowa odcinka linii napo-
wietrznej oświetlenia ulicznego na słupach 
istniejącej linii niskiego napięcia. Mistów 
ul. Akacjowa, gmina Jakubów wraz z zała-
twieniem wszystkich czynności formalno-
-prawnych w PGE Dystrybucja S.A”;

Wykonawcą prac była wyłoniona 
w  drodze zapytania ofertowego firma 
Zakład Instalacji Elektrycznych „ZA-
LIWSKI” Zaliwski Jerzy z  Grębkowa. 
W  ramach zawartych umów wykonano: 
oświetlenie uliczne w Anielinku – mon-
taż przewodu i  trzech opraw LED 80W 
za kwotę 3 567,00 zł, w Mistowie – mon-
taż przewodu i pięciu opraw LED 80W za 
8 856,00 zł, w Łaziskach – Tymoteuszewie 
– montaż stanowisk słupowych, przewo-
du i jedenastu opraw LED 80W za kwotę 
24 108,00 zł oraz w Woli Polskiej – mon-
taż przewodu i trzech opraw LED 80W za 
1 845,00 zł.

INFORMACJA
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów – etap II” 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie pożyczki, w kwocie 1 320 000,00 zł.

Oprac. Jacek Biaduń
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RADA GMINY INFORMUJE

W WIELKI ŚWIAT

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
19 SIERPNIA 2019 ROKU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2019-2029, 
b) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieru-
chomości na rzecz gminy Jakubów,
d) zmiany regulaminu określającego wysokość 
oraz warunki wypłacania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz szczegółowe wa-
runki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach prowadzonych przez gminę 
Jakubów,
e) zmiany regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej uczniom o  charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów.
2.  Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia 
Gminy Jakubów do Związku Gmin Wiejskich RP.
3. Sprawy różne:
a) informacja na temat porozumienia w sprawie 
użytkowania dróg gminnych,
b) informacja na temat przetargu na dowożenie 
dzieci do szkół,
c) podsumowanie transportu publicznego 
w miesiącach lipiec, sierpień,
d) informacja na temat suszy,
e) informacja o dożynkach gminnych.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
20 WRZEŚNIA 2019 ROKU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Wręczenie podziękowania sołtysowi wsi 
Anielinek za pełnienie swojej funkcji w latach 
2000-2019.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Jakubów na lata 2019-2029, 
b) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c) zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników,
d) przystąpienia Gminy Jakubów do realiza-
cji projektu partnerskiego pn. „Dobry start. 
Wsparcie przedszkoli i przedszkolaków w gmi-
nie Jakubów”,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych 
na terenie gminy Jakubów,
f) wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatne-
go transportu dla dzieci i uczniów, wobec któ-
rych Gmina Jakubów nie ma obowiązku zapew-
nienia bezpłatnego transportu do oddziałów 
przedszkolnych i  szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jakubów w  roku 
szkolnym 2019/2020.
3. Informacja o wprowadzonych dotacjach celo-
wych w okresie między sesjami.

Grupa Szkoleniowo-Doradcza Euro-
plus Sp. z  o.o. wraz z  gminą Jaku-

bów uzyskała dofinansowanie na realiza-
cję projektu „Z Jakubowa w wielki świat 
– kompleksowy rozwój edukacji w Gminie 
Jakubów”. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014-2020, realizowany w ramach Dzia-
łania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i mło-
dzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Wsparcie w ramach projektu otrzyma-
ją szkoły podstawowe z terenu gminy Ja-
kubów. Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz 
umiejętności i postaw przez 307 uczniów 
wymienionych wyżej szkół. W  ramach 
projektu realizowane będą m.in.: dodat-
kowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, 
informatyki; kółka zainteresowań z przed-
siębiorczości, zajęć teatralnych i przyrod-
niczych; wyjazdy edukacyjne.

W  ramach projektu w  narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki (materiały edukacyjne oraz 
multimedialne) zostaną doposażone pra-

cownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie 
także sprzęt do pracowni informatycznych. 
Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną na-
uczyciele szkół.

Zajęcia mają na celu kształtowanie 
i  rozwijanie właściwych postaw uczniów 
w zakresie kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej oraz postaw przedsię-
biorczych. Pomogą także rozwinąć kom-
petencje niezbędne w przyszłości na ryn-
ku pracy.

Wartość projektu: 1 475 894,29 zł
Dofinansowanie: 1 401 846,29 zł
Termin realizacji projektu: 1.09.2019 

– 31.06.2021 r.

Oprac. Joanna Rosłońska

Oprac. Dorota Dębowska
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BUDŻET GMINNY
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r.
Dochody wykonano w kwocie 13 043 994,52 zł, tj. w 52,56% planu.
Wydatki wykonano w kwocie 13 280 383,31 zł, tj. w 48,47% planu.
Zaciągnięto kredyt na inwestycje i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 
1 000 000 zł.
Dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 589 000 zł.
Zadłużenie na 30.06.2019 roku wynosiło 9 422 069 zł, tj. 37,97% planowanych dochodów.
W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące dochody:
- ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 338 128,14 zł,
- z wpłat mieszkańców Anielinka i Jakubowa za przyłącza kanalizacyjne – 74 581,11 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych – 683 655,20 zł,
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 1 060 857,26 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów – 250 502,40 zł,
- wpływy z dotacji i subwencji zrealizowano zgodnie z planem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 757 906 zł.

Główne wydatki to:
- wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej – 197 176,76 zł,
- wydatki na utrzymanie SUW Mistów i sieci wodociągowej – 196 342,55 zł,
- wydatki bieżące na drogi – 301 211,81 zł,
- wydatki na oświatę – 4 949 777,65 zł,
- wydatki na opiekę społeczną – 3 473 449,45 zł,
- wydatki administracyjne – 1 369 046,32 zł,
- wydatki na zbiórkę odpadów – 170 529,00 zł,
- wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 104 773,34 zł,
- zakup lamp LED do wymiany oświetlenia ulicznego – 41 480 zł,
- zakup elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia placów zabaw 
– 62 218zł.

Z wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku wykonano:
1) ukończenie budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Anielinku i Jakubowie etap 
I – wydatkowano 1 362 363,98 zł,
2) przekazano dotację do gminy Kałuszyn na modernizację SUW Garczyn – 68 474,13 zł,
3) projekty przebudowy sieci wodociągowej Wola Polska i Wiśniew, Tymoteuszew i Rzą-
dza – 14 760 zł,
4) przekazano do starostwa powiatowego dotację na budowę chodnika oraz zatoki parkin-
gowej w Mistowie – 84 922 zł,
4) sfinansowano budowę chodnika w Wiśniewie – 28 981,06 zł,
5)przebudowę drogi w Mistowie – wydatkowano 184 853,32 zł na częściową zapłatę za po-
łożenie nawierzchni bitumicznej na drodze. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 
urzędu marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych ,
6) montaż kontenera na świetlicę wiejską w Aleksandrowie – 20 539,13 zł,
7) dotacja na zakup samochodu dla Policji – 10 000 zł,
8) dofinansowanie modernizacji sieci radiowej Komendy PSP w Mińsku Mazowieckim 
– 5 000zł,
6) wykonanie projektów i dobudowy oświetlenia ulicznego w – 7 593,60 zł,

Oprac. Jolanta Wąsowska

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Jakubów informuje, że zadanie 
pn. „Jakubów z kulturą ludową 

na tak!”, 
dofinansowane jest ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu 
„EtnoPolska 2019”. 

Projekt skierowany jest do Członków 
Kół Gospodyń Wiejskich działających 

na terenie gminy Jakubów 
oraz Chóru Gminnego Serenada, 

działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jakubowie.

Zadanie dofinansowano 
ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego

Koncert Niemieckiej Orkiestry Dętej 
– Stowarzyszenie Muzyków pod 

nazwą „Harmonie... Lottstetten” jest 
realizowany przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Jakubów 
w ramach zadania publicznego pn. 
„Jakubowskie spotkania z kulturą”. 

Zadanie dofinansowane jest 
przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego w ramach otwartego 
konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz innych 

podmiotów wymienionych w art 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 

realizację w 2019 r. zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego 

w obszarze „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego”.
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NIEMIECKA WSPÓŁPRACA
19 lipca w hali sportowej Szkoły Pod-

stawowej im. Orła Białego w Jaku-
bowie odbył się niezapomniany koncert 
Niemieckiej Orkiestry Dętej Stowarzysze-
nia Muzyków pod nazwą „Harmonie… 
Lottstetten”. Orkiestrze liczącej ponad 40 
członków przewodniczyła Brigitt Russ. Na 
scenie wystąpiła również Gminna Orkie-
stra Dęta w Jakubowie pod batutą Janusza 
Sadocha. 

Koncert odbył się w  ramach zadania 
dofinansowanego ze środków samorządu 
Województwa Mazowieckiego z funduszy 
pozyskanych przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gminy Jakubów. Zadanie zrealizowa-

Oprac. Justyna Miłaczewska

no na zasadach otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych oraz in-
nych podmiotów wymienionych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na realizację w 2019 roku zadań 
publicznych Województwa Mazowieckiego 
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego”. 

Koncert rozpoczął współpracę obu or-
kiestr. Podczas występu podpisano poro-
zumienie przez wójt Hannę Wocial i Bri-
gitt Russ oraz symboliczne przekazanie 
mundurów orkiestrze jakubowskiej przez 
orkiestrę zaproszoną. Niewątpliwą atrak-
cją był utwór wykonany na rogu alpejskim 

(Alphorn). Koncert orkiestr uświetni-
ły występy jakubowskich mażoretek pod 
przewodnictwem Honoraty Grudzień. 
Dziewczynki zatańczyły układy choreo-
graficzne do marszów Radeckiego, Barce-
lona i Juwentus. Fo
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Sołectwo Ludwinów, gmina Jakubów, 
zwyciężyło w trzeciej edycji konkursu 

„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać 
po sąsiedzku” EDYCJA 2019, ogłoszonym 
przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (BR KSOW), pod 
patronatem Adama Struzika – marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 

Konkurs zorganizowano w  celu roz-
budzenia aktywności społecznej w woje-
wództwie mazowieckim, a w szczególno-
ści pogłębienia wiedzy o różnych formach 
działania na rzecz zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich. Konkurs adre-
sowany był do sołectw działających w wo-
jewództwie mazowieckim, a każda gmina 
miała prawo zgłosić do konkursu tylko jed-
no sołectwo. Jednym z wymogów regula-
minowych konkursu było udokumento-
wanie aktywności, kreatywności, integracji 
i wspólnie dokonanych inicjatyw w postaci 
kronik, sprawozdań, relacji w mediach oraz 
dołączenie dokumentacji fotograficznej po-

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. KON-
KURS WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ-
SKICH NA LATA 2014-2020 – MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. UMOWA REALIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU „DZIAŁAL-
NOŚĆ KSOW PROW 2014-2020 – 2018 ROK”.

LUDWINÓW NAJAKTYWNIEJSZY

twierdzającej zrealizowane działania. 
Do 2 sierpnia 2019 roku do komisji kon-

kursowej wpłynęły 22 zgłoszenia. Na pod-
stawie przyznanych punktów, po przepro-
wadzeniu dyskusji, komisja podjęła decyzję 
o przyznaniu 6 lokat w konkursie oraz 6 
wyróżnień, dokonując podziału nagród fi-
nansowych. Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpiło 29 sierpnia 
2019 roku w urzędzie marszałkowskim wo-
jewództwa mazowieckiego w Warszawie. 
Pierwsze miejsce zajął Ludwinów i otrzy-
mał nagrodę w wysokości 8 tys. zł. Druga 
lokata i 6 tys. zł powędrowało do Obierawii 
z powiatu ostrołęckiego, a trzecie i 4 tys. zł 
– do Helenowa z powiatu siedleckiego. Za 
nimi znaleźli się kolejno: Dziecinów, pow. 
otwocki (2,5 tys. zł), Łoś, pow. piaseczyński 
(2 tys. zł) i Psucin, pow. nowodworski (1,5 
tys. zł). Komisja przyznała także wyróż-
nienia sześciu sołectwom: Nadułki, Budel, 
Wrogocin, Przystałowice, Rząśnik, Żdżar, 
nagradzając je kwotą 1 tys zł. Jurorzy zare-
komendowali również BR KSOW zorgani-
zowanie wyjazdu studyjnego dla przedsta-

wicieli wszystkich uczestników konkursu 
(jako nagroda dodatkowa).

Symboliczny bon o wartości 8 000,00 zł 
dla Ludwinowa z  rąk marszałka Adama 
Struzika oraz Radosława Rybickiego – dy-
rektora Departamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
odebrały: Justyna Miłaczewska – sekretarz 
gminy Jakubów, Marta Krusiewicz – sołtys 
sołectwa Ludwinów oraz Wanda Dąbroś 
– radna Rady Gminy Jakubów. 

Przegląd piosenki ludowej, warszta-
ty kulinarne, warsztaty wokalne, zawody 
sportowo-pożarnicze, budowa placu zabaw 
oraz siłowni zewnętrznej, spotkania wigi-
lijne, święta ludowe, kulturalne, strażackie 
i patriotyczne, udział w turnieju sołectw, 
akcje sprzątania świata, rajdy rowerowe, 
wytyczony szlak rowerowy z pamiątkową 
tablicą informacyjną, pozyskiwanie fundu-
szy zewnętrznych - to tylko niektóre z dzia-
łań i osiągnięć świadczących o aktywności 
społeczności lokalnej Ludwinowa. 

Mieszkańcy na czele z sołtysem, radą 
sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem 
Gospodyń Wiejskich oraz Kołem Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, wspierani, in-
spirowani i motywowani przez wójt Hannę 
Wocial, nie spoczywają na laurach i już pla-
nują kolejne inicjatywy. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wytrwałości w realizacji 
kolejnych działań i zamierzeń. 

Oprac. Marta Krusiewicz

„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”Fo
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DOŻYNKOWE GRANIE
Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-

tą w kościele pw. św. Anny w Jaku-
bowie. Następnie po uroczystej mszy, 
korowód dożynkowy przemieścił się na 
plac w  Aleksandrowie. Wszystkich ze-
branych gości powitała orkiestra dęta z Ja-
kubowa oraz występ jakubowskich ma-
żoretek z opiekunką Honoratą Grudzień. 
Starostami dożynek w tym roku byli: Syl-
wia Kuśmierczyk oraz Wiesław Kuberski 
z Aleksandrowa. Po uroczystym przekaza-
niu chleba wójtowi gminy Jakubów Hannie 
Wocial, która serdecznie powitała wszyst-
kich zebranych, nadszedł czas na przemó-
wienia organizatorów i zaproszonych gości. 
Swoją obecnością zaszczycili w tym roku: 
Daniel Milewski poseł na Sejm RP wraz dy-
rektorem biura poselskiego, przedstawiciele 
policji, wójtowie z terenu powiatu mińskie-
go, radni powiatowi, przedstawiciele insty-
tucji rządowych i samorządowych oraz inni 
zaszczytni goście.

Podczas dożynek odbył się konkurs 
wieńców dożynkowych. Wszystkie 22 wień-
ce zostały uhonorowane jednakowym miej-
scem na podium, dyplomem i  nagrodą 
pieniężną. Zostały także przyznane 3 wyróż-

TRADYCJĄ JEST, ŻE OSTATNIA NIEDZIELA SIERPNIA DLA GMINY JAKUBÓW TO DZIEŃ WYJĄTKOWY I TAK BYŁO W TYM ROKU. 
25 SIERPNIA W ALEKSANDROWIE ODBYŁY SIĘ DOŻYNKI GMINNE ORAZ MAZOWIECKI PIKNIK RODZINNY „POŻEGNANIE LATA 2019”.

nienia dla: Aleksandrowa, Leontyny i Strze-
buli. Po raz trzeci w gminie Jakubów odbył 
się konkurs na Najlepsze ciasto. Tym razem 
skierowany był do kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy Jakubów, które miały przy-
gotować po dwa ciasta. Ku uciesze degusta-
torów zgłosiły się wszystkie koła. Pierwsze 
miejsce zdobyło KGW Budy Kuńskie za cia-
sto „Czekoladowe z pianką jogurtową”, dru-
gie miejsce – KGW Wiśniew za ciasto „Leśne 
runo”, trzecie miejsce – KGW Aleksandrów 
za ciasto „Biały puch”. Pozostali uczestnicy 
zajęli IV miejsce. Wszystkim przyznano pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
Została również wręczona statuetka „Przy-
jaciela Gminy Jakubów”, którą otrzyma-
li: Zofia Noiszewska, Honorata Grudzień, 
Georg Blase oraz Mirosław Sawiak. Podczas 
uroczystości wręczono odznaczenia „Order 
serca – matkom wsi”, dla Bożeny Szelągow-
skiej z Aleksandrowa, Bogusław Matejkow-
skiej z Moczydeł, Renaty Gałązki z Jakubo-
wa oraz Agnieszki Filipiak z Aleksandrowa, 
a także odznaki honorowe „Zasłużony dla 
rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, którą otrzymali: Wiesław 
Kuberski z  Aleksandrowa, Tadeusz Czyż 

Oprac. Justyna Miłaczewska
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z Moczydeł, Mieczysław Sikorski z Moczy-
deł, Kamil Konca z Jędrzejowa Nowego oraz 
Jarosław Sikorski z Moczydeł.

Zebranym czas umilał występ chóru 
gminnego Serenada z  Jakubowa oraz ze-
społu muzycznego Mazowszaki. Artysta-
mi wieczoru, którzy przyciągnęli niezliczo-
ną ilość fanów byli: Andrzej Rybiński oraz 
zespoły Solaris, Baby Full i Pudzian Band.

W tym roku zebrani mieli także okazję 

usłyszeć troje młodych mieszkańców gmi-
ny, którzy zaprezentowali zebranym swo-
je umiejętności wokalne i sceniczne, a byli 
nimi Izabella Zagórska, Martyna Wocial 
i Jakub Wieczorek. Podczas Mazowieckie-
go Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata 
2019” w  Aleksandrowie po raz pierwszy 
w historii gminy miał miejsce pokaz fajer-
werków. Uświetnił on całą uroczystość i za-
pewnił obserwatorom niezapomnianych 

wrażeń. Mazowiecki Piknik Rodzinny 
„Pożegnanie Lata 2019” w Aleksandrowie 
był współfinansowany ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. Gale-
ria zdjęć z imprezy dostępna jest na stronie: 
www.jakubow.pl.

Organizator dziękuje wszystkim miesz-
kańcom gminy i gościom, którzy tak licz-
nie wzięli udział w gminnych dożynkach 
w Aleksandrowie.
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BOJOWA MUSZTRA

Po złożeniu meldunku przez komen-
danta gminnego druha Rafała Kró-

laka, wójt Hanna Wocial dokonała uro-
czystego otwarcia imprezy. Na zawodach 
obecni byli także radni gminy Jakubów 
wraz z przewodniczącym Krzysztofem Do-
mańskim, sołtysi, prezes Zarządu Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Jakubowie druh Ryszard Parol, 
przedstawiciele Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego, 
przedstawiciele prasy lokalnej oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Do rywalizacji przystąpiło sześć mę-
skich drużyn OSP, dwie drużyny żeńskie 
OSP oraz cztery drużyny MDP. Celem or-
ganizowanych zawodów sportowo-po-
żarniczych OSP było w szczególności mo-
bilizowanie do intensywnego szkolenia 
pożarniczego, zmierzającego do skutecz-
nego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśni-
czych, ocena stanu wyszkolenia pożarni-
czego, popularyzacja wśród społeczeństwa 
zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Za-
wody przeprowadzono w trzech konkuren-
cjach – sztafeta pożarnicza 7x50 m z prze-
szkodami, ćwiczenie bojowe i musztra. Nad 
prawidłowym przebiegiem poszczególnych 

konkurencji czuwała komisja sędziowska 
wyznaczona przez komendanta powiato-
wego PSP w składzie: bryg. Artur Zalewski 
– sędzia główny, st. kpt. Tomasz Kosznik, 
kpt. Andrzej Gadomski oraz kpt. Mar-
cin Wojtaszczyk.

Wśród męskich drużyn najlepszy oka-
zał się Wiśniew, który uplasował się przed 
Łaziskami i  Jakubowem. Na kolejnych 
miejscach znalazły się OSP z: Mistowa, Lu-
dwinowa i Jędrzejowa Nowego. W kategorii 
kobiet zwyciężyły ochotniczki z Łazisk, po-
konując zastęp z Wiśniewa. Zaś młodzieżo-
we drużyny zdominował Mistów. Zaraz za 
nim znalazły się kolejno MDP z: Jakubowa 
1, Jakubowa 2, Jędrzejowa Nowego. W ka-
tegorii musztry najlepsi okazali się: OSP Ła-
ziska (grupa męska), OSP Wiśniew (grupa 
żeńska), MDP Mistów (ochotnicy w wieku 
12-16 lat).

Zawody odbyły się w  przyjacielskiej, 
miłej i  sportowej atmosferze, w  obecno-
ści wielu kibiców oraz sympatyków po-
żarnictwa, szczególnie tych najmłodszych. 
Uwieńczeniem zaciętych zmagań było wrę-
czenie uczestnikom pucharów, medali, dy-
plomów oraz nagród pieniężnych i rzeczo-
wych. Dziękujemy wszystkim za udział 
i zapraszamy za rok.

23 CZERWCA NA PLACU SZKOLNYM PRZY SZKOLE W MISTOWIE ODBYŁY SIĘ ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU 
GMINY JAKUBÓW. ZWYCIĘŻYLI JE OCHOTNICY Z: MDP Z MISTOWA, DAMSKI ZASTĘP 
Z ŁAZISK ORAZ MĘSKA DRUŻYNA Z WIŚNIEWA.

Oprac. Agnieszka Gogol
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Oprac. Anna Czyżewska

Do rywalizacji przystąpiły następują-
ce drużyny: Madagaskar z Kamion-

ki, Pszczółka Maja z Jakubowa, Muminki 
z Ludwinowa, Smerfy ze Strzebuli, Bryga-
da M Kraina Lodu z Moczydeł, Gumisie 
z Aleksandrowa, Vaiana z Leontyny, Dru-
żyna Strażaka Sama z Wiśniewa, Indianie 
Pokahontas z Nartu i Teletubisie z Rządzy.

Sołectwa startowały w dwóch konku-
rencjach – muzycznej i sprawnościowych. 
Ich zmagania oceniali: Zofia Noiszewska, 
Sabina Muszel i Izabela Zagórska (konku-
rencja muzyczna) oraz Karolina Gryz, Elż-
bieta Pietrzyk i Jacek Maria Jeliński (kon-
kurencje sprawnościowe)

Na dziesięcioosobowe drużyny czekał: 
bieg narciarski, sztafeta z poduszką i wo-
reczkiem grochu, skrzynkonoga, wyścig 
sołtysów, bieg z kostką siana, kręgle, sla-
lom z piłką na łopacie, kobieta też potra-
fi, strzały piłką do minibramki, picie soku 
z butelki. Walka do ostatniej konkurencji 
była bardzo zacięta. Każdej drużynie kibi-
cowali mieszkańcy ich sołectw. Dodatkową 
konkurencją, poza ogólną punktacją, było 
przeciąganie liny. Zwycięzcą zostało sołec-
two Wiśniew, które w nagrodę otrzymało 
worek z niespodzianką.

Po podsumowaniu punktowych wyni-
ków wszystkich konkurencji sprawnościo-

wych i  muzycznej w  ogólnej klasyfikacji 
V Turnieju Sołectw Gminy Jakubów o Pu-
char Wójta Gminy Jakubów zwycięzcą zo-
stało sołectwo Kamionka, które otrzymało 
puchar i nagrodę pieniężną w kwocie 2 000 
zł. Miejsce drugie zajęło sołectwo Wiśniew 
1000 zł, miejsce trzecie – Nart z nagrodą 
700 zł , pozostali uczestnicy zajęli ex aequo 
miejsce czwarte i otrzymali 300 zł. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe pu-
chary i statuetki, dyplomy oraz upominki 
dla każdego członka drużyny. Dodatkową 
konkurencją dla chętnych drużyn na tego-
rocznym turnieju był konkurs na najlepszą 
jagodziankę, do którego zgłosiło się 7 dru-
żyn. Zwycięską jagodziankę upiekły Mo-
czydła, drugie miejsce zajęła jagodzianka 
drużyny z Wiśniewa, a trzecie jagodzianka 
ze Strzebuli. Nagrody pieniężne ufundowa-
ne przez wójt wynosiły odpowiednio 200 zł, 
100 zł i 50 zł.

Podczas turnieju została przeprowa-
dzona akcja charytatywna na rehabilitację 
Łukasza chorego na mózgowe porażenie 
czterokończynowe. Profesjonalne nagło-
śnienie oraz oprawę muzyczną zapewnił 
zespół Volans, a  pyszne potrawy i  lote-
rię dla wszystkich zawodników oraz gości 
przygotowały gospodynie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kamionce „Kamyki”, którzy 
jako współorganizatorzy turnieju spisali się 
na szóstkę. W trakcie imprezy dodatkowe 
atrakcje zapewniła firma BOSS Sebastiana 
Trzmiela ze Starej Niedziałki, tj. scenę, we-
sołe miasteczko, lody i watę cukrową.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim 
drużynom dziękujemy za udział, a kibicom 
za motywowanie zawodników i zagrzewa-
nie do walki. Już dziś zapraszamy na VI 
edycję turnieju, który odbędzie się 5 lipca 
2020 r. również w Kamionce.

SOŁECTWA TURNIEJOWE
7 LIPCA W KAMIONCE ROZEGRANO „V TURNIEJ SOŁECTW GMINY JAKUBÓW” O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW. TEMATEM PRZE-
WODNIM TEGOROCZNEGO TURNIEJU BYŁ BAJKOWY ŚWIAT. TURNIEJ ROZPOCZĘŁO OFICJALNE POWITANIE ZEBRANYCH PRZEZ WÓJT 
HANNĘ WOCIAL ORAZ SOŁTYSA KAMIONKI EMILA ADAMKIEWICZA.
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To już kolejny raz, kiedy do tej przyja-
znej kolarstwu miejscowości, zjechał 

z całego kraju barwny peleton szosowy. 
Ciekawa trasa wokół Jakubowa już w ze-
szłym roku została wysoko oceniona przez 
zawodników. Ponadto niezwykła spraw-
ność gospodarzy z  gminy Jakubów, jak 
i tamtejszych służb mundurowych sprawi-
ły, że i tym razem kolarski spektakl odbył 
się bez żadnych niespodzianek. Wspaniała 
słoneczna pogoda sprawiła, że o godzinie 
12.00 na linii startu przed urzędem gminy 
w Jakubowie stanęło aż 150 zawodników 
z całej Polski.

Warto nadmienić, że w tym roku obok 
włodarzy Jakubowa w osobach Hanny Wo-
cial i Bogusława Dziedzica, do zacnego gro-
na gospodarzy imprezy dołączyli przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionej gminy Stanisławów 
tj. Kinga Sosińska oraz Dariusz Kraszew-
ski, gdyż już za rok ten wielki wyścig kolar-
ski odbędzie się właśnie w Stanisławowie.

Mieszkańcy Jakubowa oraz przybyli 
z zewnątrz kibice kolarstwa z zaciekawie-
niem oglądali zacięte zmagania szosowców, 
wśród których nie brakowało gwiazd tej 

KOLARSKI PELETON
W SOBOTĘ 20 LIPCA 2019 ROKU W JAKUBOWIE ROZEGRAŁA SIĘ JEDNA Z WIĘKSZYCH 
IMPREZ SPORTOWYCH, JAKIE MAJĄ MIEJSCE W POWIECIE MIŃSKIM. 

 Oprac. Jacek Tomkiewicz

wspaniałej dyscypliny, mającej długie histo-
ryczne tradycje w naszym kraju. Ze szcze-
gólną uwagą śledzono jednak poczynania 
reprezentantów lokalnego Klubu Kolar-
skiego V-MAX, który w 7-osobowym skła-
dzie stanął do walki na rozgrzanym słoń-
cem asfalcie jakubowskich dróg. Sytuacja 
zmieniała się jak w kalejdoskopie, bowiem 
trudna techniczna trasa, ostre zakręty i nie-
ustający wiatr bezlitośnie selekcjonowały 
peleton, rozrywając go na strzępy. Mimo 
to zawodnikom trenera Jacka Tomkiewi-
cza i tak udało się wywalczyć 2 miejsca na 
podium. W najsilniejszej kategorii wieko-
wej (19-29 lat) na drugim stopniu podium 
stanął niezawodny Mateusz Mikulski, zaś 
wśród najstarszych mastersów trzecie miej-
sce przypadło Zbigniewowi Potylickiemu.

To bardzo przyzwoite wyniki, biorąc 
pod uwagę, że wyścigi ŻTC BIKE RACE 
są największą w kraju imprezą tego typu, 
więc obsada i poziom sportowy jest bar-
dzo wysoki.

Na zakończenie tego kolarskiego świę-
ta w Jakubowie miała miejsce niezwykle 
uroczysta ceremonia dekoracji zwycięz-

ców. Nie brakowało sympatycznych roz-
mów, wspomnień i wspólnych fotografii. 
Kolarze niejednokrotnie podkreślali wa-
lory widokowe tutejszej trasy wyścigu oraz 
ujmującą serdeczność i sprawność gospo-
darzy. Wielkie brawa dla głównego orga-
nizatora – Żyrardowskiego Towarzystwa 
Cyklistów oraz Klubu Kolarskiego V-MAX 
Mińsk Mazowiecki.

Obszerna galeria zdjęć z  imprezy do-
stępna jest na stronie: www.ztc.pl oraz na 
FB – Klub Kolarski V-MAX.
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NA SPORTOWO

MIĘDZYGMINNY RAJD
Tegoroczny rajd zaplanowany na 

8 września zgromadził wielu sympa-
tyków gmin Jakubów, Dobre i Stanisła-
wów. Od rana oczy organizatorów skie-
rowane były w  niebo, gdyż pogoda była 
bardzo niestabilna, ale w  końcu okazała 
się dla uczestników łaskawa. Miłośnicy ro-
werów wystartowali o godz. 13.00 sprzed 
urzędu gminy w Jakubowie po powitaniu 
przez wójt Hannę Wocial – organizatora 
rajdu gminy Jakubów i gospodarza zakoń-
czenia. Wśród uczestników znalazł się Mi-
rosław Krusiewicz – dyrektor Departamen-
tu Edukacji Publicznej i Sportu, dyrektorzy 
szkół, sołtysi i radni.

Po pokonaniu ok. 13 km trasy na me-
cie pokazało się piękne słońce, które towa-
rzyszyło uczestnikom nie tylko z gminy Ja-
kubów, ale również mieszkańcom gminy 
Dobre z wójtem Tadeuszem Gałązką oraz 
gminy Stanisławów z wójt Kingą Sosińską, 
która jako pierwsza doprowadziła swój pe-
leton do mety.

Po pokonaniu wyczerpującej trasy na 
miejscu w Tymoteuszewie, na łące Macieja 
Łobody – wieloletniego sołtysa wsi Tymo-
teuszew, organizatorzy przygotowali mały 
piknik pośród pięknych walorów przyrody. 
Na rowerzystów czekała pyszna grochów-
ka według przepisu pań kucharek ze szko-
ły podstawowej w  Jędrzejowie Nowym, 

smaczne ciasta przygotowane przez gminę 
Dobre oraz grillowane kiełbaski z gminy 
Stanisławów. Kolejki do przysmaków nie 
miały końca.

Po uroczystym powitaniu przez wójtów 

Oprac. Ilona Paluch

przybyłych, niestrudzonych drogą rajdow-
ców, zebranym czas umilał Dj BlaQ z Ra-
fałem Grajdą, który dla uczestników przy-
gotował miłe, rodzinne zabawy. Wystąpiła 
również Gminna Orkiestra Dęta pod prze-
wodnictwem Janusza Sadocha oraz ma-
żoretki prowadzone przez Honoratę Gru-
dzień. W międzyczasie młoda wschodząca 
konferansjerka Aneta Książek przepro-
wadziła konkurs na najstarszych i  naj-
młodszych uczestników rajdu płci męskiej 
i damskiej. Przygotowano także małe upo-
minki dla tych, którzy opowiedzieli wszyst-
kim kawał. Najwięcej żartownisiów było 
wśród dzieci, choć i starsze pokolenie miało 
coś w zanadrzu. 

Dziękujemy za udział w rajdzie i zapra-
szamy za rok na kolejną edycję.Fo
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

CZYTANIE W JAKUBOWIE

POŻEGNANIA CZAS NA ZAWSZE 
W PAMIĘCI

Pani Ela kierowała się w życiu warto-
ściami, które przekazała wielu pokole-

niom dzieci i młodzieży. Była prawdziwym 
i  wszechstronnym nauczycielem z  powo-
łania. Uczyła j. polskiego, wiedzy o społe-
czeństwie, pracowała jako bibliotekarz, ale 
przede wszystkim z dziećmi klas I-III. Pro-
wadziła drużynę harcerską, działała w ZNP. 
Przez 4 lata pełniła funkcję kierownika 
punktu filialnego w Łaziskach. Była przy-
kładem wspaniałego wychowawcy, dobre-
go pedagoga, znanego ze swojej życzliwości 
i wielkiego serca dla uczniów oraz wyjątko-
wo pięknego charakteru pisma. Zawsze ele-
gancka, taktowna i pogodna.

Gdy ktoś potrzebował pomocy lub do-
brej rady, nigdy nie odmawiała, potrafi-
ła wesprzeć dobrym słowem. Dla młodych 
–  początkujących nauczycieli była nie-
ocenionym opiekunem, bezinteresownie 
wprowadzała ich w  tajniki zawodu. Pra-
cy w szkole, która była jej pasją oddała 37 
lat swojego życia, w  tym 29 lat jakubow-
skiej oświacie.

Droga Elu! Wszyscy wsłuchujemy się 
w słowa ks. Jana Twardowskiego i w nie wie-
rzymy:

Odeszłaś cicho, 
bez słów pożegnania. 

Tak jakbyś nie chciała, 
swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła 
w godzinę rozstania,

że masz niebawem
 z dobrą wieścią wrócić.

Nauczycielka z Jakubowem związana 
jest od 1978 r., kiedy po ukończe-

niu Studium Wychowania Przedszkolne-
go w Radzyminie, rozpoczęła pracę jako 
nauczyciel i  dyrektor dwóch oddziałów 
przedszkolnych w  państwowym przed-
szkolu przy Zbiorczej Szkole Gminnej 
w Jakubowie. Od 1984 roku była nauczy-
cielką szkoły podstawowej w Jakubowie. 

Pani Halina to tytan pracy, odpowie-
dzialności i wytrwałości w dążeniu do celu. 
Za swoją pracę otrzymała w 1991 r. Nagro-
dę Kuratora Oświaty i Wychowania w Sie-
dlcach. W 1994 r. została odznaczona przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brą-
zowym Krzyżem Zasługi. Uzyskała liczne 
nagrody dyrektora oraz szereg podzięko-
wań za pracę na rzecz lokalnego środowi-

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Maria Pruszyńska

Oprac. Maria Pruszyńska

21 CZERWCA 2019 R. SPOŁECZNOŚĆ 
SZKOLNA POŻEGNAŁA ŚP. ELŻBIETĘ 
BODECKĄ, ODDANEGO SWOJEJ PRACY 
NAUCZYCIELA, PRZYJACIELA, KOLEŻANKĘ. 

19 CZERWCA 2019 R. WÓJT GMINY, DYREKTOR, PRACOWNICY, RADA RODZICÓW 
I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE UROCZYŚCIE 
DZIĘKOWALI HALINIE KRUPIE ZA 41 LAT PRACY ZAWODOWEJ.

ska. Pracę w szkole dzieliła z domowymi 
obowiązkami żony i mamy. Wspólnie z mę-
żem Leszkiem wychowali córkę Elwirę, 
która również została nauczycielem.

Dyrektor Pruszyńska, dziękując za 
wieloletnią ofiarną pracę dla dzieci, za tro-
skę o dobre imię szkoły i działania dla jej 
pożytku, za współpracę z gronem peda-
gogicznym i pracownikami, podkreśliła, 
że nauczycielka była solidnym i godnym 
naśladowania pracownikiem. W imieniu 
koleżanek i kolegów złożyła serdeczne po-
dziękowania za wieloletnią współpracę, 
wysiłek i trud wychowawczy oraz życzy-
ła zdrowia na długie lata emerytury, dni 
wolnych od trosk i kłopotów, czasu na re-
alizację swoich marzeń i niespełnionych 
planów. 
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6 września w Szkole Podstawowej w Ja-
kubowie gośćmi specjalnymi Narodo-

wego czytania byli: Lucyna Kunka – prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Koła Emerytów i Rencistów w Jakubowie, 
Stanisław Piotrowski – wójt gminy Jaku-
bów w latach 2002-2010,  Janusz Boruc – 
przedstawiciel Koła Emerytów i Rencistów 
w Jakubowie oraz Stowarzyszenia Przyja-

ciół Gminy Jakubów, Ewa Bziuk – radna 
gminy Jakubów, Daniel Gryz – radny gmi-
ny Jakubów w latach 2010-2014.

Spotkanie poprowadziła Daria Lisiecka 
– bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jakubowie, która opowiedziała o po-
czątkach i idei akcji „Narodowe czytanie”, 
a na zakończenie wręczyła gościom specjal-
ne wydanie noweli „Katarynka”.
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POWITANIE 
ROKU

WSPÓLNE CZYTANIE

Długie, słoneczne wakacje, o których 
szkolna brać marzyła w  czerwcu, 

okazały się bardzo krótkie i szybko mi-
nęły. Czas beztroskiego wylegiwania się 
na słońcu już się skończył. 2 września o go-
dzinie 9.00 uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i wszyscy pracownicy szkoły rozpoczęli rok 
szkolny 2019/2020.

Dyrektor Edyta Karczewska-Brzost 
szczególnie gorąco powitała w  murach 
szkoły najmłodszych, wszystkim uczniom 
życzyła wielu sukcesów. Zapewniła, że oka-
zji do ich osiągania będzie mnóstwo, bo 
na najbliższe miesiące zaplanowano wie-
le atrakcyjnych zajęć. Następnie dzieci za-
prezentowały krótki program artystycz-
ny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Po zakończeniu apelu poszcze-
gólne klasy spotkały się z wychowawcami. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
powitały ich pięknie odnowione, lśniące 
czystością, pachnące jeszcze świeżą farbą 
sale lekcyjne. Szkolny korytarz znów wy-
pełnił gwar. Niektórzy wspominali ubie-
głoroczne uroczystości i  pożegnanie ab-
solwentów, inni dzielili się wrażeniami 
z letnich wojaży.

6 września uczniowie klas VI-VIII 
uczestniczyli w  Narodowym Czyta-

niu. Swoją obecnością zaszczyciła ich wójt 
Hanna Wocial oraz pięcioosobowa grupa 
samorządowców: Jacek Kot, Elżbieta Gro-
mulska, Krystyna Bakuła, Aleksandra 

Woźniak oraz Bartłomiej Wocial. Go-
ścinnie uczestniczyła w spotkaniu Wero-
nika Wąsowska. Wójt zapoznała słuchaczy 
z założeniami, ideą i celami akcji zorgani-
zowanej pod patronatem pary prezydenc-
kiej. Dzieci z  uwagą wysłuchały historii 
pana Tomasza i  niewidomej dziewczyn-
ki. Najbardziej poruszyło ich zaskakujące 
zakończenie opowieści. Podziękowały za 
piękne spotkanie z lekturą, które upłynęło 
w miłej atmosferze. Na koniec wójt prze-
czytała list prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
wręczyła czytającym pamiątkowe egzem-
plarze noweli i  zaprosiła zebranych do 
wspólnego zdjęcia. W ten sposób Jędrzejów 
Nowy stał się jednym z blisko 3000 miejsc 
w Polsce i na świecie, w których zorganizo-
wano akcję Narodowego Czytania.
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Swoją obecnością zaszczycili ją znamie-
nici goście: posłanka Teresa Wargocka, 

poseł Czesław Mroczek, wójt Hanna Wocial, 
zastępca wójta Bogusław Dziedzic i inni pra-
cownicy urzędu gminy, prezes Towarzystwa 
Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich An-
drzej Osiński, panie dyrektor pozostałych 
szkół w gminie, proboszczowie tutejszych 
parafii, byli dyrektorzy szkoły oraz emeryto-
wani pracownicy, przedstawiciele Rady Ro-
dziców i wiśniewskiej społeczności. 

Dyrektor podziękowała wszystkim za 
wieloletnią współpracą, pomoc i wsparcie. 

Podkreśliła, że właśnie tu spędziła najlepsze 
lata swojego życia. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy w krótkich wystą-
pieniach podziękowali Karolinie Pląsek za 
lata pracy, wysiłek i serce włożone w funk-
cjonowanie placówki, wręczając pamiątko-
we prezenty i bukiety kwiatów. 

Po tej części wszyscy zgromadzeni obej-
rzeli przygotowaną przez Marzannę Wiktoro-
wicz prezentację w ogromnym skrócie przed-
stawiającą ostatnie 25 lat z  historii szkoły, 
kiedy to jej dyrektorem była Karolina Pląsek.

Ostatnim punktem uroczystości był 
obiad, na który dyrektor zaprosiła gości. 

O godz. 11.00 w sali gimnastycznej ze-
brali się uczniowie i rodzice klas I-VIII 

oraz dzieci z „małego” przedszkola i od-
działu przedszkolnego. Do społeczności 
szkoły podstawowej w Wiśniewie dołączyło 
2 uczniów. Będą uczęszczali do klasy I i III. 
Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 
przybyła wójt Hanna Wocial. W swoim prze-

POŻEGNANIE DYREKTORKI

W NOWY ROK SZKOLNY

19 CZERWCA, TAK JAK WE WSZYSTKICH SZKOŁACH W KRAJU, ODBYŁA SIĘ UROCZY-
STOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 I POŻEGNANIA KLAS 8. JEDNAK 
W WIŚNIEWIE BYŁA TO UROCZYSTOŚĆ WYJĄTKOWA, PODWÓJNA, BOWIEM OPRÓCZ 
ÓSMOKLASISTÓW POŻEGNANO RÓWNIEŻ ODCHODZĄCĄ NA EMERYTURĘ WIELOLET-
NIĄ DYREKTOR KAROLINĘ PLĄSEK. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO TO DZIEŃ, KTÓRY ZAPADA W PAMIĘĆ KAŻDEGO UCZNIA 
NA BARDZO DŁUGO. TO POWRÓT DO SZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI I OBOWIĄZKÓW. 

mówieniu powitała i przedstawiła zgroma-
dzonym Ewę Charczuk, która od 1 września 
pełni funkcję dyrektora szkoły. Do powitania 
dołączyło Grono Pedagogiczne i Rada Ro-
dziców, wręczając bukiety kwiatów. Dyrek-
tor w swoim przemówieniu nawiązała do 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, a wszy-
scy zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć 
ofiar. Uczniowie obejrzeli prezentację na te-
mat historii II wojny światowej, którą przepla-
tały piosenki o tematyce wojennej w wyko-
naniu uczennic z klasy VIII. Na zakończenie 
uroczystości nauczyciele, uczniowie i rodzice 
wspólnie zaśpiewali pieśń patriotyczną „War-
szawskie dzieci”. Wszystkim uczniom życzy-
my sukcesów, zadowolenia i uśmiechu, na co 
dzień w nowym roku szkolnym.

Oprac. Anna Gójska

CZYTANIE 
W WIŚNIEWIE
6 września 2019 roku o  godzinie 9.20 

w  Szkole Podstawowej im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich w Wiśniewie odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez wójta 
gminy i gminną bibliotekę w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, 
zainicjowanej przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w 2012 roku. Zaprosze-
ni goście, uczniowie klas VI-VIII i nauczy-
ciele spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie 
powitała ich dyrektor Ewa Charczuk. Ka-
tarzyna Parol, pracownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej, która była organizatorem 
spotkania, przedstawiła zaproszonych gości 
oraz odczytała list prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Uczniowie w ciszy i skupieniu wysłu-
chali treści noweli Bolesława Prusa „Kata-
rynka”. Fragmenty książki czytały: Hono-
rata Gąsior, Bożena Barbara Szymańska, 
Barbara Muszel-Dmowska, Marzanna Ko-
sieradzka i Urszula Adamkiewicz. Po wy-
stąpieniu pięknie czytających gości ucznio-
wie obejrzeli film „Kataryniarz”. 

Oprac. Anna Gójska

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro
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6 września o godz. 11.00 w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Misto-

wie odbyło się spotkanie z okazji ósmej 
edycji akcji Narodowe Czytanie. Do 
szkoły przybyło czworo zaproszonych go-
ści: Alina Parol – przewodnicząca Koła 
Seniorów oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mistowie; Krzysztof Domański – prze-

ROK JUBILEUSZU

NARODOWE  NOWELE

ALTANA 
NA WYPOCZYNEK

2 września w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Mistowie odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020. Dyrektor szkoły Lidia Do-
mańska serdecznie przywitała zgroma-
dzone na hali sportowej dzieci oraz ro-
dziców i zaproszonych gości z wójt Hanną 
Wocial na czele.

W tym roku społeczność szkolna liczy 
155 uczniów, którzy uczęszczają do trzech 
grup przedszkolnych oraz klas I-VIII. Bez-

Szkoła podstawowa w Mistowie z roku na 
rok się rozbudowuje. Niedawno święto-

wano otwarcie hali sportowej, a już ucznio-
wie mogą poszczycić się piękną, drewnianą 
altaną wykonaną w czynie społecznym przez 
dziadków, rodziców oraz przy dofinanso-
waniu w kwocie 10 000 zł ze środków woje-
wództwa mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019”. Obiekt ten, choć jeszcze 
oczekuje na stoły i ławy, służy do organizo-
wania zajęć dydaktycznych oraz wypoczyn-
ku po wytężonej pracy umysłowej i fizycznej. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim wyko-
nawcom i darczyńcom za olbrzymią pracę 
i serce włożone w upiększanie placówki.

troska skończyła się wraz z ostatnim dniem 
wakacji. Przed uczniami kolejny rok wytę-
żonej pracy i wyśmienitej zabawy.

Już 19 października szkoła będzie ob-
chodziła 110-lecie swojego istnienia po-
łączone z  odsłonięciem pomnika patro-
na Jana Pawła II, na które to wydarzenie 
serdecznie zapraszają wójt gminy Jaku-
bów Hanna Wocial, dyrektor szkoły Lidia 
Domańska oraz cała społeczność mistow-
skiej szkoły.

wodniczący Rady Gminy Jakubów; radna 
Wanda Dąbroś oraz sołtys Mistowa Rena-
ta Podsiadły, którzy wraz z dyrektor szko-
ły Lidią Domańską przeczytali uczniom 
klas IV-VIII nowelę Bolesława Prusa „Ka-
tarynka”.

Czytanie noweli zostało poprzedzone 
odczytaniem listu prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Ma-
rię Szubę – opiekunkę biblioteki szkolnej 
w Mistowie. Na zakończenie wszyscy czy-
tający otrzymali na pamiątkę egzemplarze 
„Katarynki” z okolicznościową pieczęcią: 
„Narodowe Czytanie 7.09.2019 r. NOWELE 
POLSKIE, Patronat Honorowy Pary Prezy-
denckiej”.
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W piątek 6 września we wszystkich 
szkołach gminy Jakubów roz-

brzmiały słowa noweli „Katarynka” Bo-
lesława Prusa. Wszystko za sprawą ogól-
nopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 
zainicjowanej przez pezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w  2012 roku czytaniem 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

W następnych latach w całej Polsce od-
było się czytanie: dzieł Aleksandra Fredry, 
Trylogii Henryka Sienkiewicza, Lalki Bole-
sława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkie-
wicza, Wesela Stanisława Wyspiańskiego, 
Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. 

Organizatorami akcji w gminie Jaku-
bów była wójt gminy, gminna biblioteka 
publiczna oraz szkoły podstawowe. Pod-
czas spotkań uczniom czytali: przedstawi-
ciele władz gminnych, radni, sołtysi, człon-
kowie kół gospodyń, straży pożarnej oraz 
kół emerytów i rencistów.

Na tegoroczną odsłonę para prezydenc-
ka zaproponowała do czytania Nowele pol-

NARODOWE CZYTANIE

skie – 8 utworów na ósmą edycję: Dobra 
pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria Ko-
nopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój 
ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sa-
natorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, 
Orka – Władysław Stanisław Reymont, 
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan 
Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, 
Sawa (z  cyklu: Pamiątki Soplicy) – Hen-
ryk Rzewuski.

– Jest to wybór tekstów, których wspól-
nym mianownikiem jest polskość w połą-
czeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. (…) Dziś 
teksty te nie straciły nic ze swej aktualno-
ści. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kie-
rować się szlachetnością i solidarnością, że 
nie wolno nam stracić wrażliwości na ludz-
ką krzywdę ani zapomnieć o naszej histo-
rii – napisał w specjalnym liście prezydent 
Andrzej Duda. – Spotkajmy się wszyscy, by 
razem  odkryć piękno i  aktualność Nowel 
polskich. Jestem przekonany, że ich bogac-
two pozwoli każdemu włączyć się i współ-
tworzyć naszą akcję, która popularyzując 
czytelnictwo,  niezmiennie udowadnia, że 
piękno polskiej literatury ma moc, aby nas 
jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów 
i wspólnych wartości – dodał prezydent. 

Spotkania w szkołach były wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń i refleksji. 
Dziękujemy wszystkim za pełne zaangażo-
wania uczestnictwo w akcji.

NIEDZIELA
Z TEATREM
Tradycyjnie we wrześniu zapraszamy 

na spotkanie z teatrem w ramach co-
rocznego projektu biblioteki „Kultura 
pod strzechy”.

Pierwszy termin miał miejsce 15 wrze-
śnia w  Mistowie i  Jędrzejowie Nowym, 
drugi termin – 22 września w Wiśniewie 
i Aleksandrowie. W tym roku bezpłatnie 
uczestnicy obejrzeli komedię Jerzego Sza-
niawskiego „Ptak” zawierającą elementy 
rodem z  Hollywood – od wątku spisko-
wego, poprzez romans, a także zawiłe i za-
bawne perypetie, aż do szczęśliwego za-
kończenia. 

Publiczność jak zawsze dopisała i nagro-
dziła artystów gromkimi brawami. Z nie-
cierpliwością czekamy na przyszłoroczną 
edycję projektu „Kultura pod strzechy”.
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WSPÓLNE  I BEZPIECZNE

Półkolonie rozpoczęły się w szkole pod-
stawowej w Mistowie, gdzie zapoznano 

uczestników z regulaminem oraz harmo-
nogramem półkolonii. Dzielnicowy gmi-
ny Jakubów Kamil Gągol przeprowadził in-
teresującą lekcję dotyczącą bezpieczeństwa 
dzieci podczas wakacji, nie tylko na drogach. 
Arkadiusz Bodecki zaprezentował szkolenie 
z  udzielania pierwszej pomocy medycznej, 
strażacy OSP Mistów na placu szkolnym roz-
stawili kurtynę wodną, a dzieci mogły także 
obejrzeć bojowy wóz strażacki. Koloniści mo-
gli również własnoręcznie ozdabiać szklane 
świeczniki pod czujnym okiem Barbary Bu-
gi-Rucińskiej, oraz odbyć lekcję origami, któ-
re prowadziła Beata Wąsak. Pamiątkowe ar-
cydzieła dzieci mogły zabrać do domu.

Kolejnego dnia uczestnicy półkolonii 
udali się do Bazy Survivalowej Przygody w Ję-
drzejowie Nowym. Ewelina i Marcin Fran-
kiewiczowie zatroszczyli się o aktywny wy-
poczynek dzieci, które bardzo chętnie brały 
udział w różnych konkurencjach sportowych. 
Przewidziano mnóstwo ciekawych atrakcji 
ruchowych na świeżym powietrzu. W śro-
dę dzieci wyruszyły na wycieczkę do Zamku 
Zbrojowni w Liwie, podziwiały rynek w Wę-
growie, jak również udały się do przepięknego 
zamku w Patrykozach w gminie Bielany. Od-
wiedzili także Podlaskie Muzeum Techniki 
Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach. 
Dzięki uprzejmości dyrektor Renaty Kalic-
kiej, noc spędzili w Zespole Oświatowym im. 
Świętej Królowej Jadwigi w  Bielanach Wą-
sach. Kolejnego dnia dzieci udały się do Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 

OD 5 DO 7 LIPCA 2019 R. PO RAZ KOLEJNY W GMINIE JAKUBÓW ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE, W KTÓRYCH UDZIAŁ WZIĘŁO 114 
DZIECI Z TERENU GMINY. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL WRAZ Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Mazowieckim na basen i plac zabaw w miej-
skim parku oraz do restauracji McDonald’s. 
Natomiast w piątkowe popołudnie nastąpiło 
zakończenie półkolonii wycieczką do stolicy; 
do Parku Trampolin, seansem w kinie i po-
dziwianiem fontann na Podzamczu.

Zainteresowanie dzieci taką formą wa-
kacyjnego wypoczynku przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatora. Półkolonie prze-
biegły bezpiecznie w miłej i spokojnej atmos-
ferze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji tego przedsięwzięcia.

ĆWICZENIA Z OLIMPIJCZYKAMI
Oprac. Ewelina Frankiewicz

Zadanie zostało zorganizowane przez 
MKS MMA TEAM, Klub Walki Grap-

pler. W  wydarzeniu wzięło udział prawie 
150 dzieci ze szkół powiatu mińskiego. Im-
prezę zaszczycili swoją obecnością m.in.: prze-
wodniczący Rady Powiatu Mińskiego Miro-
sław Krusiewicz, wójt Hanna Wocial, radni 
powiatowi: Alicja Cichoń oraz Robert Smuga. 

Uczniowie mieli okazję poćwiczyć na 
macie razem ze znanymi sportowcami. Roz-
grzewkę ogólnorozwojową wzorowo przepro-
wadził Szymon Kołecki, następnie Paweł Na-
stula wprowadził dzieci w świat judo. Jak się 
okazało nie wszystko okazało się proste, ale 

WE WTORKOWE PRZEDPOŁUDNIE 17 WRZEŚNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE GOSZCZONO MISTRZÓW 
OLIMPIJSKICH: JUDOKĘ PAWŁA NASTULĘ ORAZ SZTANGISTĘ SZYMONA KOŁECKIEGO. WIZYTA SPORTOWCÓW BYŁA ZWIĄZANA 
Z OBCHODAMI 20-LECIA POWSTANIA POWIATU MIŃSKIEGO. 

olimpijczycy czuwali nad prawidłowym wy-
konaniem wszystkich ćwiczeń. Śmiechu przy 
tym nie brakowało, jak można było zaobser-
wować na twarzach najmłodszych. Ucznio-
wie poznali także tajniki brazylijskiego jiu 
jitsu, które zaprezentowali trenerzy Marcin 
Frankiewicz i Zdzisław Raubo. Po solidnej 
dawce ruchu dzieci wzięły udział w wywia-
dzie „na żywo”, który profesjonalnie prze-
prowadził dziennikarz sportowy, wieloletni 
redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego” 
Jacek Adamczyk. Uczniowie dowiedzieli się 
między innymi jak wygląda sport zawodowy, 
jakie są jego blaski i cienie, poznali także hob-
by i różne ciekawostki z życia sportowych go-
ści. Mieli również możliwość zadawania wła-

snych pytań, a tychże nie brakowało.
Zwieńczeniem imprezy było wręczenie 

upominków wszystkim uczniom w postaci 
okazjonalnych koszulek i możliwość otrzy-
mania autografu oraz pamiątkowych fotogra-
fii z gośćmi specjalnymi wydarzenia. Dzieci 
z pewnością zapamiętają ten dzień na długo.

Oprac. Ewa Klepacka



Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 800 – 1700 , wt. – czw. 800 – 1600,
pt. 800 – 1500, czwartek – dzień wewnętrzny

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@jakubow.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


