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treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności
za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wyko-

rzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody
Wydawcy – zabronione.

NASZA GMINA JAKUBÓW

rozpoczął się kolejny rok kalendarzowy, budżetowy
i inwestycyjny. Jest to trzeci rok obecnej kadencji
samorządów. Tak jak w poprzedniej kadencji również teraz priorytetowymi zadaniami są kanalizacja i drogi.
W zakresie kanalizacji przyłączamy kolejne domy w Mistowie i Leontynie. Proponujemy ciąg dalszy projektu oczyszczalni przydomowych.
W połowie 2016 roku planujemy uzyskać pozwolenie na budowę na sieć
kanalizacyjną dla miejscowości Anielinek, Jakubów, Przedewsie.
Realizując zadania inwestycyjne z zakresu dróg, złożyliśmy wnioski
o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, szczegóły w tym zakresie można poznać w dalszej części kwartalnika.
Na początku kwietnia rusza budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.
Natomiast od 14 marca 2016 rozpoczynamy wymianę wodomierzy,
zaczynając od miejscowości Strzebula, Nart, Kamionka, Turek, Rządza.
O wszystkich szczegółach inwestycji, różnych prac, ważnych wydarzeniach będziemy pisać w kolejnych numerach kwartalnika.
Hanna Wocial – WÓJT GMINY JAKUBÓW

Wydawca:
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
www.jakubow.pl
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GMINA – URZĄD

PIERWSI NAGRODZENI

Oprac.: Agnieszka Gogol

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Z

wyczajem Gminy Jakubów jest uhonorowanie pierwszo narodzonego
dziecka w danym roku. Rok 2016 jest rokiem wyjątkowym, ponieważ na jego początku na świat przyszło dwoje mieszkańców gminy Jakubów. Są to: Sonia Anna
Goncharov z Wiśniewa i Kamil Ratyński
z Mistowa. Szczęśliwych rodziców odwiedziła wójt gminy wraz z przewodniczącym
rady gminy.

Nowo narodzone dzieci otrzymały
upominki w postaci bonów o wysokości
500 zł i listów gratulacyjnych dla rodziców. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i uśmiechów, pisków, wrzasków, łez szczęścia z pierwszego
uśmiechu, ząbka, słowa i kroku.
Drogim Rodzicom życzy: wójt gminy
Jakubów Hanna Wocial i przewodniczący
Rady Gminy Jakubów Krzysztof Domański.

RUSZA RODZINA 500+

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE INFORMUJE, IŻ OD 1 KWIETNIA 2016 R. WCHODZI W ŻYCIE USTAWA Z 11 LUTEGO 2016 R. O POMOCY PAŃSTWA
W WYCHOWYWANIU DZIECI (DZ.U. Z 2016 R., POZ.195), KTÓRA WPROWADZA SYSTEMOWE WSPARCIE POLSKICH RODZIN W POSTACI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
Oprac.: Katarzyna Kwiatkowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

Oprac.: Agnieszka Gogol

Źródło: Rejestr Mieszkańców Gminy Jakubów 2015 r.

R

ealizatorem tej ustawy w gminie Jakubów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Świadczenie wychowawcze otrzymają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku
życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
będzie brany pod uwagę dochód rodziny
z 2014 roku. W przypadku zmiany sytuacji
dochodowej rodziny (utrata lub uzyskanie dochodu), do wniosku należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ich utratę lub
uzyskanie oraz ich wysokość.

Wnioski można będzie składać od
1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku
złożenia wniosku w kolejnych miesiącach
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Druki wniosków dostępne będą w pokoju nr 7 (siedziba GOPS), a także znajdują
się na stronie www.jakubow.pl w zakładce
aktualności. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 757 91 64.

STATYSTYKA LUDNOŚCI
(dane z 31.12.2015 r.)

MIEJSCOWOŚĆ

LUDNOŚĆ

1.

ALEKSANDRÓW

263

2.

ANIELINEK

215

3.

ANTONINA

84

4.

BRZOZÓWKA

70

5.

BUDY KUMIŃSKIE

6.

GÓRY

74
100

7.

IZABELIN

80

8.

JAKUBÓW

627

9.

JĘDRZEJÓW NOWY

392

10.

JĘDRZEJÓW STARY

193

11.

JÓZEFIN

12.

KAMIONKA

13.

LEONTYNA

123

14.

LUDWINÓW

187
221

69
134

15.

ŁAZISKA

16.

MISTÓW

514

17.

MOCZYDŁA

195

18.

NART

19.

PRZEDEWSIE

112

20.

RZĄDZA

288

21.

STRZEBULA

22.

SZCZYTNIK

120

23.

TUREK

143

81

67

24.

TYMOTEUSZEW

25.

WIŚNIEW

456

26.

WOLA POLSKA

208

44
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GMINA – URZĄD

PRACE RADY GMINY
Porządek obrad:

1. Odczytanie opinii RIO w sprawie
przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2021.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2015-2020,
b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
d) uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na
rok 2016,
e) przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Jakubów,
h) zarządzenia uzupełniających wyborów
Sołtysa w sołectwie Leontyna,
i) ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Jakubów na rok 2016,
j) wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu mieszalnego mieszczącego się przy ul. Mińskiej 9 w Jakubowie,
k) zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku,
l) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jakubów na lata 2016-2020,
m) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jakubów na lata
2016-2025,
n) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Jakubów.
3. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
4. Informacja wójta o pracach w okresie
między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego Rady
o pracach w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

ROZLICZ SIĘ W GMINIE JAKUBÓW

Wójt gminy Jakubów gorąco zachęca wszystkie osoby, które zamieszkują
na terenie gminy Jakubów, a mają inny adres zameldowania
do składania zeznań PIT w miejscu zamieszkania. Uzyskany w ten sposób
dochód pozwoli realizować wiele kluczowych inwestycji i rozwijać usługi
poprawiające jakość życia naszej Małej Ojczyzny.
Zgodnie z prawem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Aby powiadomić urząd skarbowy o nowym adresie zamieszkania, należy wpisać go w zeznaniu PIT (część B) bądź złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3, dostępnym na stronie internetowej gminy
Jakubów. Zeznanie PIT i zgłoszenie ZAP-3 składa się w urzędzie skarbowym właściwym
dla aktualnego adresu zamieszkania. Zgłoszenie ZAP-3 można składać niezależnie od
terminu złożenia zeznania PIT.
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POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 18 LUTEGO 2016 ROKU.

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1
usytuowanego w budynku Domu Nauczyciela w Wiśniewie oraz udzielenia bonifikaty,
d) wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz
Gminy Jakubów darowizny gruntu, położonego w miejscowości Mistów, gmina Jakubów,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jakubów a Agencją
Nieruchomości Rolnych w Warszawie,
f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2016 rok.
2. Informacja wójta o pracach w okresie
między sesjami.
3. Informacja przewodniczącego Rady
o pracach w okresie między sesjami.
4. Informacja na temat postępowania
w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa
istniejącego zakładu zagospodarowania odpadów, położonego w miejscowości Jakubów
gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz
instalacje do produkcji paliwa alternatywnego na działkach o nr ewid. 344, 345, 346,
363/1, 364/1, 264/2, 356/1, 365/3”.
5. Informacja, dotycząca złożonych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na
inwestycje gminne.
6. Informacja na temat badania przeprowadzonego wśród rodziców i uczniów szkół
podstawowych oraz wśród uczniów gimnazjum z terenu gminy Jakubów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 29 GRUDNIA 2015 ROKU.

GMINA – URZĄD
Informacja o złożonych wnioskach o środki finansowe na inwestycje gminne na 2016 r.
Instytucja, do
której złożono
wniosek

Nazwa projektu

Zakres projektu

1.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Tymoteuszew
i Rządza

– roboty przygotowawcze (rozebranie mechaniczne nawierzchni z płyt monowskich oraz roboty ziemne);
– podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm, warstwa górna 10 cm;
– nawierzchnie oraz pobocza (skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm, wykonanie
poboczy z kruszyw naturalnych szer. 1 m i grubość 10 cm).

2.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wola Polska

– roboty przygotowawcze (roboty ziemne);
– podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm);
– nawierzchnie oraz pobocza (skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm, wykonanie
poboczy z kruszyw naturalnych szer. 1m i grubość 10 cm).

3.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wola Polska
i Wiśniew

– roboty przygotowawcze (rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
grubości 4 cm, rozebranie przepustów betonowych na zjazdach oraz roboty ziemne);
– podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm, ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami, ścianki czołowe przepustów pod zjazdami, rury betonowe
o średnicy Ø 40 cm;
– nawierzchnie oraz pobocza (skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca grubości 4cm, warstwa ścieralna 4 cm, wykonanie
poboczy z kruszyw naturalnych szer. 1 m i grubość 10 cm.

4.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w miejscowości Antonina

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 614x4 m, skropienie nawierzchni asfaltem 2456 m2,, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 307 t.

5.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w miejscowości Ludwinów

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 540x4 m, skropienie nawierzchni asfaltem 2203,20 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 275,40 t.

6.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Przyznanie pomocy finansowej ze
środków samorządu Województwa Mazowieckiego na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe dla OSP Jakubów.

7.

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

„Chcemy mądrze decydować
o naszej wsi – kontynuacja”

– szkolenie nt ustawy o funduszu sołeckim;
– wizyta studyjna w Zagnańsku;
– spotkanie z sołtysem roku 2011;
– szkolenie nt ustawy o samorządzie gminnym;
– szkolenie z podstaw obsługi programu Microsoft Word i Internetu.

Informacja o planowanych do złożenia wniosków o środki finansowe
Instytucja do której złożono wniosek
1.
2.

Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy Jakubów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

3.
4.

Nazwa projektu

Rekultywacja składowiska odpadów
Konkursy i warsztaty ekologiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów gmina Jakubów

Oprac.: Marzena Rek

PROJEKTY, W KTÓRYCH GMINA JAKUBÓW JEST PARTNEREM

5.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

„Cyfrowy samorząd”:
– elektronizacja procesu obsługi podatkowej,
– doskonalenie kompetencji kadr,
– wdrażanie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców,
– wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych,
– wsparcie administracji samorządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami.
„Internet do usług! Poznaję, rozumiem, korzystam”:
– stworzenie klubu cyfrowego,
– szkolenia mieszkańców z 8 modułów tematycznych zwiększających ich kompetencje cyfrowe,
– możliwość pozyskania dodatkowego sprzętu teleinformatycznego.
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GMINA – OSP

W STRUKTURACH OSP
OD 9 STYCZNIA DO 20 LUTEGO 2016 R.
W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE ODDZIAŁU GMINNEGO
ZWIĄZKU OSP RP W JAKUBOWIE ODBYWAŁY SIĘ WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZA ROK 2015.

1. Liczba OSP – 7, w tym:
,,S”– 5, w KSRG – 1, zarejestrowanych w KRS – 7.
2. Liczba członków zwyczajnych 274 (w tym
mężczyzn 233, kobiet
41), wspierających 23,
honorowych 13;
Liczba członków razem:
310, w tym 51 kobiet.
2a. Liczba członków zwyczajnych OSP
(w wieku 18-65 lat) mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 105.
3. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych
1, członkiń 10.
4. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 6, sekcji 5, członków 36, w tym:
dziewcząt 23, chłopców 13.
5. W zebraniach uczestniczyli członkowie
zwyczajni 190, honorowi 2, wspierający
4, MDP 10, członkowie władz oddziałów
Związku OSP RP: gminnego 15, przedstawiciel PSP 1, przedstawiciele samorządu terytorialnego 15.
6. Środki z samorządu gminy na dofinansowanie działalności OSP:
– zaplanowano 134 230,00 zł,
– wykonano 124 313, 00 zł,
– plan na rok 2016: 137 573,00 zł.
W trakcie wyborów wybrano przedstawicieli i delegatów na Zjazd Gminny ZOSP
RP w Jakubowie.
Zjazd Gminny Związku OSP RP w Jakubowie, który wyłoni nowy Zarząd Gminny ZOSP RP w Jakubowie odbędzie się w 23
kwietnia 2016 r. o godz. 14:00 w Łaziskach.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OSP

Zarząd

Ludwinów

prezes – Robert Karczewski
wiceprezes-naczelnik – Sylwester Prymek
sekretarz – Jakub Abelski
skarbnik – Mirosław Farbiś
gospodarz – Paweł Śmigielski

Jakubów

Jędrzejów
Nowy

Wiśniew

prezes – Artur Sobótka
wiceprezes-naczelnik – Szczepan Gałązka
wiceprezes – Bernard Kościesza
z-ca naczelnika – Krzysztof Adam Rosołek
sekretarz – Sławomir Siudek
skarbnik – Krzysztof Ślusarczyk
gospodarz – Kamil Szczęsny
kronikarz – Arkadiusz Maciej Kościesza
członek Zarządu – Tomasz Mikołaj Cudny
prezes – Wojciech Wąsowski
wiceprezes-naczelnik – Andrzej Płochocki
wiceprezes – Kamil Konca
sekretarz – Paulina Gryz
skarbnik – Grzegorz Duda
gospodarz – Cezary Wąsowski
prezes – Dariusz Kopczyński
wiceprezes-naczelnik – Ryszard Jagliński
wiceprezes – Sebastian Rek
z-ca naczelnika – Dariusz Gąsior
sekretarz – Joanna Żyłkowska
skarbnik – Ignacy Gąsior
gospodarz – Czesław Komuda
członek Zarządu – Krzysztof Szczepański

Łaziska

prezes – Marian Starzyński
wiceprezes-naczelnik – Rafał Królak
wiceprezes – Sylwester Pisarczyk
z-ca naczelnika – Szymon Kosakowski
sekretarz – Radosław Padzik
skarbnik – Karol Królak
gospodarz – Zygmunt Kosakowski
członek Zarządu – Bogdan Królak

Mistów

prezes – Ryszard Parol
wiceprezes-naczelnik – Damian Domański
wiceprezes – Tomasz Biegalski
z-ca naczelnika – Damian Lejman
sekretarz – Krzysztof Domański
skarbnik – Tadeusz Parol
gospodarz – Marian Michalec
kronikarz – Lidia Domańska
członek Zarządu – Jerzy Podsiadły

Moczydła

prezes – Mieczysław Sikorski
wiceprezes-naczelnik – Włodzimierz Czyż
sekretarz – Justyna Sikorska
skarbnik – Marcin Czyż
gospodarz – Rafał Mućka

Komisja Rewizyjna
przewodniczący
– Grzegorz Domański
sekretarz – Jan Abelski
członek – Krzysztof Bartnicki

przewodniczący
– Zygmunt Wocial
wiceprzewodniczący
– Wiesław Klepacki
sekretarz – Dariusz Kopciński

przewodniczący
– Justyna Gzowska
sekretarz – Krzysztof Dmowski
członek – Grzegorz Pełka

przewodniczący
– Dariusz Kaczorek
sekretarz – Adam Kaczorek
członek – Stanisław Gałązka

przewodniczący
– Krzysztof Kwiatkowski
sekretarz – Marcin Królak
członek – Mateusz Ratajczyk

przewodniczący
– Marcin Krupa
sekretarz – Sławomir Wocial
członek – Marek Gągol

przewodniczący
– Bogdan Wadas
członek – Waldemar Czyż
członek – Tomasz Czyż

Oprac.: Jerzy Podsiadły

NOWE WŁADZE

GMINA – PRAWO

POMOC PRAWNA

OD 2016 R. ROZPOCZĄŁ FUNKCJONOWANIE SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ BĘDĄCEJ REZULTATEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ ( DZ. U. Z 2015 R. POZ. 1255).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

W

powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, zlokalizowanych we wszystkich
miastach i gminach.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie
prawni, z którymi powiat zawarł umowy
o świadczenie usług prawnych.
Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby powyżej 65. roku życia,
• osoby, którym przyznano świadczenie
z pomocy społecznej,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody
w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej.
Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej
pomocy prawnej, przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu:
• decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.
106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
• Kartę Dużej Rodziny,
• zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego,
• legitymację weterana,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji
kryzysowej lub zdarzenia losowego.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
obejmuje sprawy: administracyjne, rodzinne, cywilne, karne, a także z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
prawa podatkowego oraz sprawy związane
z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy
natomiast spraw: podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących oso-

bie uprawnieniach, a także obowiązkach;
wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego; udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych; sporządzeniu projektu
pisma o zwolnienie z kosztów sądowych,
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym, o ustanowienie
adwokata radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę
uprawnioną o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.
Udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy
prawnej przekazywanej staroście. Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać
z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

NR

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRACY

I

MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Przemysłowa 4
POWIATOWY URZĄD PRACY

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 11.00 – 15.00

II

SULEJÓWEK, ul. Armii Krajowej 21
budynek Przychodni Miejskiej Nr 2

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8.00 – 12.00

MROZY, ul. Adama Mickiewicza 35
URZĄD MIASTA I GMINY

WTOREK: 12.00 – 16.00
CZWARTEK: 12.00 – 16 00
PIĄTEK: 12.00 – 16 00

CEGŁÓW, ul. Kościuszki 4
URZĄD GMINY

PONIEDZIAŁEK: 14.00 – 18. 00
ŚRODA: 8.00 – 12.00

HALINÓW,
ul. Spółdzielcza 1
URZĄD MIEJSKI

WTOREK: 16.00 – 20.00
ŚRODA: 16.00 – 20.00
CZWARTEK: 16.00 – 20.00

STANISŁAWÓW, ul. Rynek 32
URZĄD GMINY

PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 13.00
PIĄTEK: 9.00 – 13.00

KAŁUSZYN, ul. Pocztowa 1
URZĄD MIEJSKI

WTOREK: 9.00 – 13.00
PIĄTEK: 11.00 – 15.00

DOBRE, ul. Kościuszki 1
URZĄD GMINY

ŚRODA: 9.00 – 13.00
CZWARTEK: 9.00 – 13.00

JAKUBÓW, ul. Mińska 15
URZĄD GMINY

PONIEDZIAŁEK: 13.00 – 17.00

DĘBE WIELKIE, ul. Strażacka 3
URZĄD GMINY

PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 13.00
ŚRODA: 9.00 – 13.00

SIENNICA, ul. Kołbielska 1
URZĄD GMINY

WTOREK: 8.00 – 12.00
PIĄTEK: 8.00 - 12.00

LATOWICZ, ul. Rynek 4
URZĄD GMINY

CZWARTEK: 8.00 – 12.00

III

IV

V

VI
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UROCZYSTOŚCI

WIERSZE Z MŁODYCH LAT

W SOBOTĘ 23 STYCZNIA 2016 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W MISTOWIE ODBYŁ SIĘ I KONKURS RECYTATORSKI „SENIORZY PAMIĘTAJĄ… WIERSZ
MOJEGO DZIECIŃSTWA”. ORGANIZATORAMI KONKURSU BYLI WÓJT GMINY JAKUBÓW,
DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE ORAZ KOŁO SENIORÓW
MISTÓW. KONKURS PATRONATEM OBJĄŁ STAROSTA MIŃSKI ORAZ WYDAWCA TYGODNIKA I TELEWIZJI „CO SŁYCHAĆ?”.

C

elem konkursu było przede wszystkim ożywienie wspomnień oraz upamiętnienie wierszy z czasów dziecięcych.
Wydarzenie miało także wzmocnić wrażliwość na piękno i bogactwo języka literackiego, doskonalić warsztatowe umiejętności recytatorów, inspirować do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz integrować
mieszkańców powiatu mińskiego – członków kół seniorów.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
zgłosiły koła seniorów z: Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa oraz z gminy
Dębe Wielkie, Cegłów, Mrozy, Mińsk Mazowiecki – koło miejskie oraz Rejonowego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim.
Uczestnicy konkursu występowali według kolejności ustalonej wcześniej przez
organizatorów w drodze losowania.
Zmagania z trudną sztuką recytacji
oceniało jury w składzie: Joanna Janic-
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ka – prezes PTTK oddział w Mińsku Mazowieckim; Hanna Markowska – radna
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, animatorka kultury oraz Małgorzata Laskowska
– pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, działająca w stowarzyszeniu „Koniczynka”, organizatorka konkursu gawęd
„O czym szumią mazowieckie wierzby”.
Jury przy ocenie wzięło pod uwagę dobór
repertuaru, interpretację utworu, stopień
pamięciowego opanowania tekstu, kulturę
słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy zaprezentowali swój
kunszt recytatorski, szerokie umiejętności literackie oraz wrażliwość na piękno
polskiej poezji. Wybór najlepszej trójki
był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Henryka Rechnio z koła seniorów z Mrozów za recytację
wiersza „Stefek Burczymucha”, na drugim

miejscu uplasowała się Teresa Szypowska
z koła seniorów z Mińska Mazowieckiego
wiersz „Babunia”, a trzecie miejsce zajęła
Zofia Fortuna z koła seniorów z Mistowa za
recytację „Pani Twardowskiej”. Wyróżnienia zdobyły: Hanna Wocial z koła seniorów
z Mistowa za recytację Inwokacji „Pana Tadeusza” oraz Teresa Moczydłowska z koła
seniorów z Mrozów za recytację wiersza
„Paweł i Gaweł”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział
oraz książkowe nagrody pocieszenia.
W związku z tym, że konkurs odbył
się jeszcze w okresie bożonarodzeniowym,
podczas konkursu goście wysłuchali przepięknych kolęd przygotowanych przez najmłodszych – uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mistowie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom gorące napoje oraz słodki
poczęstunek.
Na zakończenie koło seniorów z Mistowa zaprezentowało przedstawienie „Wesele
wiejskie”. Publiczność za wspaniały występ
nagrodziła aktorów gromkimi brawami.
Wszyscy zebrani żywili ogromną nadzieję
na kolejne edycje konkursu.

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oprac.: Marta Klukowska

UROCZYSTOŚCI

GOSPODARNE I PRZEDSIĘBIORCZE
1 MARCA 2016 ROKU W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW ODBYŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA GMINNEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM,
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII POŁĄCZONA Z WYSTAWĄ POTRAW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH. ORGANIZATOREM OLIMPIADY BYŁ MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ SIEDLCE ORAZ WÓJT
GMINY JAKUBÓW.
Oprac.: Marta Klukowska

W

gim, z 34 pkt. na koncie, znalazła się Elżbieta Gromulska z Jędrzejowa Nowego,
a na trzecim – Beata Prymek z Ludwinowa
z liczbą 33 pkt.
Zwyciężczynie otrzymały cenne nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Urząd Gminy
Jakubów, natomiast wszyscy uczestnicy
olimpiady otrzymali bony uprawniające
do bezpłatnego udziału w szkoleniu wyjazdowym w Niedzielę Palmową 20 marca
2016 roku do Łysych k/Ostrołęki.
Laureatki konkursu będą reprezentowały gminę Jakubów na powiatowym etapie olimpiady.
Po zakończeniu rywalizacji był czas na
kawę, herbatę i degustację smacznych potraw oraz wspaniałych wypieków przygotowanych przez uczestniczki. Serdecznie
gratulujemy zwyciężczyniom wysokiego
poziomu wiedzy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

komisji zasiedli: Maria Sudnik
z MODR w Warszawie oddział w Siedlcach, Anna Kalata z Powiatowego Zespołu
Doradczego w Mińsku Mazowieckim, Justyna Miłaczewska – sekretarz gminy Jakubów
oraz Marta Klukowska – pracownik Urzędu
Gminy Jakubów. Koordynatorem olimpiady
była Małgorzata Chrzanowska-Siwak z Terenowego Zespołu Doradczego w Mińsku
Mazowieckim oraz Marta Klukowska.
W olimpiadzie wzięło udział 57 uczestników (56 pań oraz 1 pan) – członków Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy Jakubów.
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test
zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
przedsiębiorczości.
Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisję egzaminacyjną wyłoniono laureatów.
Pierwsze miejsce, z wynikiem 35 pkt., zdobyła Jadwiga Gałązka z Wiśniewa. Na dru-

Nr 2 (5) 2016

NASZA GMINA JAKUBÓW

9

UROCZYSTOŚCI

KOBIECE ŚWIĘTOWANIE
NIEDZIELA, 6 MARCA 2016 ROKU DLA MIESZKANEK GMINY JAKUBÓW BYŁ DNIEM
WYJĄTKOWYM. WTEDY TO OBCHODZONO GMINNY DZIEŃ KOBIET. W TYM ROKU
GOSPODARZAMI I WSPÓŁORGANIZATORAMI UROCZYSTOŚCI BYŁA OCHOTNICZA
STAŻ POŻARNA W JĘDRZEJOWIE NOWYM, NA CZELE Z PREZESEM WOJCIECHEM
WĄSOWSKIM, ORAZ GOSPODYNIE Z JĘDRZEJOWA NOWEGO I STAREGO.
Oprac.: Justyna Miłaczewska

O

miał obdarowane rozweselić i przypomnieć dawne czasy tj. rajstopy. Obsługę
w tym uroczystym dniu również zapewnili panowie, którzy pełnili rolę kelnerów.
W trakcie uroczystości odbył się też pokaz na temat dbania o dłonie i paznokcie
przygotowany przez Wioletę Gryz.
Imprezę można zaliczyć do udanych
i z utęsknieniem oczekiwać równie wspaniałej w przyszłym roku.

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

godzinie 14.00 w strażnicy Jędrzejowa Nowego zebrały się przedstawicielki urzędu, kół gospodyń wiejskich,
kół emerytów i rencistów z terenu gminy,
radne, sołtysowe, dyrektorki szkół, szefowe jednostek samorządowych z terenu gminy. Gośćmi specjalnymi były: Maria Koc – senator RP oraz Janina Ewa
Orzełowska – wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
Oprócz wspaniałego poczęstunku dla
pań przygotowano również program artystyczny w wykonaniu Zespołu Muzycznego „Radość” z Radomyśli gm. Wiśniew
koło Siedlec. Muzycy, którymi dyrygowała Aneta Kaczmarska, swym repertuarem
zachwycili wszystkich. Spędzany wspólnie czas umilały również lokalne zespoły śpiewacze.
Panowie w osobach przewodniczącego rady Krzysztofa Domańskiego, zastępcy wójta Bogusława Dziedzica, radnego
Jacka Kota oraz Wojciecha Wąsowskiego
złożyli moc życzeń paniom oraz wręczyli wszystkim upominki, które z założenia
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

DLA BABCI I DZIADKA

JAKI BYŁBY ŚWIAT BEZ BABCI I DZIADKA? NIE PACHNIAŁBY PYSZNYM DOMOWYM
CIASTEM, NIE BYŁBY PRZEPEŁNIONY OGROMNYMI POKŁADAMI MIŁOŚCI I DOBROCI.
BABCIA I DZIADEK TO BARDZO WAŻNE OSOBY W NASZYM ŻYCIU. BABCI I DZIADKA NIE
ZASTĄPI NIKT.
Oprac.: Katarzyna Michalska

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Jakubowie

KARPATCZYKÓW
Oprac.: Dorota Czerwińska

8

D

oskonale wiedzą o tym przedszkolaki
i uczniowie klas 0-III, którzy 21 stycznia 2016 r. zaprosili w mury swojej szkoły
honorowych gości – babcię i dziadka, aby
uczcić ich święto. Cała uroczystość odbyła
się pod hasłem „Zimowy koncert dla Babci
i Dziadka” i miała wprowadzić wszystkich
w mroźny, styczniowy klimat.
Na początku wnuki przywitały przybyłych gości gromkimi brawami. Następnie
przyszedł czas na część artystyczną, w czasie której uczniowie prezentowali swoje wokalne oraz taneczne umiejętności. W zimowy nastrój wprowadziła wszystkich klasa
IIc, która przedstawiła inscenizację piosenki „Pani Zima” oraz piosenkę o styczniu. Po
zimowym szaleństwie przyszedł czas na gorące rytmy „Rock and roll‘a” w wykonaniu
klasy Ic. Uczniowie klasy IIa wykonali piosenkę pt. ,,Na Dzień Babci i Dziadka”. Przedszkolaki zaprosiły dziadków na wspólną zabawę przy piosence „Babciu, droga Babciu”.
W zimowe dni wnuki uwielbiają słuchać bajek i zagadek – oczywiście w wykonaniu babć i dziadków, o czym zaśpiewali
uczniowie klasy Oa. Klasa IIb zatańczyła
„Zimową poleczkę”, ponieważ najbardziej
uwielbia z dziadkami lepić bałwana. Z ko-

SREBRO

lei klasa III narobiła wszystkim smaku na
gorącą czekoladę, ponieważ nic lepiej nie
smakuje w mroźne, zimowe wieczory. Po
lenistwie przy gorącej czekoladzie przyszedł czas na energiczny taniec Gumisiów
w wykonaniu klasy Ib. Klasa IIa udowodniła, że – czy to na spacerze w parku, czy
w podróży autostopem najlepiej jest oczywiście z babcią i dziadkiem. Wisienką na
torcie okazał się występ klasy Ob, która poprzez piosenkę „Kochamy Was” wyznała
miłość babci i dziadkowi.
Kolejnym punktem „Zimowego Koncertu” było uroczyste odśpiewanie „Sto lat”,
po którym głos zabrała dyrektor, dziękując
gościom za tak liczne przybycie. Na koniec
wnuki wręczyły upominki i zaprosiły gości
na poczęstunek przygotowany przez Radę
Rodziców. Spotkanie przebiegło w miłej
i rodzinnej atmosferze, nie zabrakło także
wielu uśmiechów i łez wzruszenia.

stycznia 2016 r. w auli Zespołu Szkół
Sportowych nr 72 im. gen. Władysława
Andersa w Warszawie odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 25. rocznicy
powstania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
„Karpatczycy”. Uczestniczył w niej poczet
sztandarowy gimnazjum w Jakubowie pod
opieką Iwony Kaszewskiej.

Karpatczykami nazywa się żołnierzy
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, o których Niemcy najpierw pogardliwie, a później z trwogą mówili „szczury
Tobruku”. Brygada była w latach 1941-1944
(do bitwy o Monte Cassino) jedynym oddziałem lądowym polskich sił zbrojnych na
obczyźnie walczącym w polu.
Honorowy patronat nad jubileuszową
sesją objął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan
Stanisław Ciechanowski, a gościem honorowym był prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych – płk Edmund Brzozowski.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP i Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz córka generała
Władysława Andersa Anna Maria Anders.
Całość uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Nr 2 (5) 2016
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

TYSIĄCE NA ORKIESTRĘ

SZKOLNI ARTYŚCI

10 STYCZNIA PO RAZ KOLEJNY W NASZEJ SZKOLE ZAGRAŁA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, A JEJ GŁÓWNYM DYRYGENTEM BYŁA MAŁGORZATA CZERWIŃSKA
– PEDAGOG ORAZ OPIEKUN SZKOLNEGO WOLONTARIATU.

Z

J

uż od rana 37 wolontariuszy z puszkami
wyruszyło na kwesty, a w samo południe
spotkaliśmy się w hali sportowej, gdzie czekało mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Było coś i dla ciała, i dla ducha.
Na początek zagrał gość specjalny – zespół POEMA, który wprowadził wszystkich w świat poezji śpiewanej. Potem wystąpili najmłodsi wykonawcy – przedszkolaki,
które przygotowały przedstawienie o choince. Zaprezentowały się też połączone siły
Kłopotów Doroty oraz Violinek. Kolejno na
naszej szkolnej scenie wystąpili uczniowie
klas 0-VI. Program artystyczny zakończył
pokaz grupy tanecznej Storm oraz występ
szkolnego koła teatralnego Kaprys.
Licytacje gadżetów WOŚP tradycyjnie
już poprowadziła Iwona Kaszewska.
Szkolna kawiarenka kusiła nie tylko
ciastami, ale też aromatem pysznej kawy.
Nie zabrakło chleba ze smalcem. A na najmłodszych czekały gry i zabawy oraz niepowtarzalne przytulanki uszyte przez gimnazjalistów. Nic zatem dziwnego, że zebrani
ochoczo sięgali do kieszeni.
W tym roku – z puszek oraz zbiórki szkolnej – udało nam się zebrać aż 14 609,15 zł.
Do puszek najwięcej zebrały:
Natalia Wocial – 1 503,33 zł; Natalia Abel-
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ska – 783,55 zł; Agnieszka Gruba – 617,25 zł;
Martyna Szostak – 610,63 zł
24. Finał WOŚP w naszej szkole nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów. O oprawę muzyczną, nagłośnienie i występ z zespołem
POEMA zadbała Dorota Czerwińska. Imprezę poprowadziły Alicja Nowicka i Anna
Szuba. Szkolną kawiarenkę obsługiwał samorząd uczniowski gimnazjum pod opieką
Anety Chądzyńskiej i Małgorzaty Mazek.
Loterię przeprowadziła kl. IIIa i IIIb pod
opieką Ewy Charczuk. Malowaniem twarzy zajęła się kl. Ia pod opieką Alicji Nowickiej, zwierzętami z balonów – kl. IVb pod
opieką Lidii Mitury, wielkimi bańkami
mydlanymi – Katarzyna Michalska, a kącikiem szachowym – Aldona Sterniczuk.
Specjalne podziękowania kierujemy
w stronę tych wszystkich, którzy wzięli
udział w imprezie i wsparli orkiestrę – za
każdy grosz wrzucony do puszki i za te
większe kwoty, które padły między innymi
podczas licytacji.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję i życzymy, żeby nie musieli korzystać z zakupionego przez fundację
Owsiaka sprzętu, a z nami grali do końca
świata i o jeden dzień dłużej!

inicjatywy opiekunów SU klas młodszych 10 grudnia 2015 r. odbył się
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla
uczniów klas 0-III. Celem konkursu było
propagowanie kultury muzycznej oraz pielęgnowanie tradycji kolędowania. Zainteresowanie było ogromne – przystąpiło do
niego aż 56 uczniów. Każdemu występowi
towarzyszył dreszczyk emocji. Dla niektórych było to pierwsze spotkanie ze sceną.
Nie zabrakło także przeróżnych rekwizytów, aby uatrakcyjnić występ.
Uczestników konkursu oceniało jury
w składzie – wicedyrektor szkoły A. Kunka
oraz nauczyciel muzyki D. Czerwińska. Ich
decyzją pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Kuć
z kl. Ib za pastorałkę „Kolęda domowa”. Na
drugiej pozycji uplasował się duet z kl. IIa –
Maciej Pytkowski i Paulina Przybysz, którzy
wykonali pastorałkę „Jezu śpij”. Trzecie miejsce przypadło Magdalenie Michałuszce z kl.
0a za kolędę „Do szopy, hej pasterze.”

Wyróżnienia otrzymali: M. Zych, M. Dąbrowski, J. Czyżkowski, J. Parol i W. Trzeszkowska z kl. IIa za pastorałkę „Mikołaj”;
A. Rudnicka, K. Bartnicki i A. Bartnicka
z kl. Ia za pastorałkę „Ho, ho, ho”; M. Drzazga, F. Kopczyński i J. Kunka z kl. Ic za pastorałkę „Aniołek najładniejszy” oraz J. Gałązka, M. Suchenek, J. Kowalik, O. Kopcińska,
F. Gąsior, K. Kuśmierczyk i K. Cieślak z kl.
IIa za pastorałkę „Marzenie”.
Wszystkim wykonawcom zostały przyznane gromkie brawa oraz słodki upominek, a zwycięzcom – nagrody. Wspaniała atmosfera i wysoki poziom prezentacji
to główne argumenty za tym, aby konkurs
na stałe wpisał się w bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych Szkoły Podstawowej
w Jakubowie.

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Jakubowie

Oprac.: Dorota Czerwińska

Oprac.: Halina Krupa

OŚWIATA W JAKUBOWIE

CZYTELNICY NA START

WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY W JAKUBOWIE DOSKONALE ZNAJĄ DROGĘ DO BIBLIOTEKI. JEDNI PRZYCHODZĄ, BO MUSZĄ WYPOŻYCZYĆ LEKTURĘ, INNI ODROBIĆ LEKCJE,
ALE SĄ TEŻ I TACY, CO LUBIĄ CZYTAĆ I WIEDZĄ, ŻE ZNAJDĄ TU CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ.
NIEKTÓRZY CHCĄ POSIEDZIEĆ PRZY KOMPUTERZE, A PRZY OKAZJI WYPOŻYCZĄ COŚ
INTERESUJĄCEGO. DLA NIEKTÓRYCH BIBLIOTEKA JEST JAK MAGNES – PRZYCHODZĄ
CODZIENNIE, NAWET KILKAKROTNIE, BO TU MOGĄ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO LEKCJI,
POROZMAWIAĆ, POCZEKAĆ NA KOLEJNE ZAJĘCIA LUB POŻYTECZNIE SPĘDZIĆ CZAS
PRZED ODJAZDEM DO DOMU.
Oprac.: Maria Suliborska

W

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Jakubowie

kalendarzu uroczystości szkolnych
II półrocza już na stałe wpisała się
impreza czytelnicza – pasowanie uczniów
klas pierwszych na czytelników biblioteki. Stanowi ona pewien symbol awansu dla
wstępujących do kręgu starszych kolegów,
którzy już wiedzą, że książka i biblioteka są
ich nieodłącznymi przyjaciółmi.
1 marca br. – w obecności około 230
widzów – 55 pierwszoklasistów w odświętnej atmosferze dołączyło do grona czytelników biblioteki SP w Jakubowie. Uroczystość odbyła się w hali sportowej, która
tego dnia przybrała niecodzienny wystrój.
Uczniowie w strojach galowych w obecności przybyłych gości: Hanny Wocial – wójta
gminy Jakubów, Krzysztofa Domańskiego
– przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Stanisławy Gujskiej – poetki i pisarki,
Stanisławy Laskowskiej – dyrektora GBP
i Darii Lisieckiej – bibliotekarki tejże biblioteki oraz Bogusława Sobczyka – prze-

wodniczącego Rady Rodziców, a także
rodziców, opiekunów, dziadków i rodzeństwa, złożyli ślubowanie. Następnie zostali
pasowani przez S. Gujską – piórem – specjalnie przygotowanym na tę okoliczność.
Pamiątkowe książeczki – autorstwa rodzimej pisarki – „Leśne skrzaty” oraz różnobarwne zakładki pierwszakom wręczyli: wójt, przewodniczący RR i Agnieszka
Kunka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowie.
Nowi czytelnicy otrzymali wiele ciepłych słów od przybyłych gości i dyrektor
Zespołu Szkół w Jakubowie Marii Pruszyńskiej – gospodarza uroczystości.
Wyjątkowy akcent temu wydarzeniu
nadała część artystyczna w wykonaniu: wicedyrektor –występującej w roli narratora,
wychowawczyń klas pierwszych, rodziców
i dziadków dzieci. Wcielili się oni w bohaterów utworu „Rzepka” Juliana Tuwima.
Gromkie brawa wyraziły spontaniczne po-

dziękowanie za znakomity występ aktorski, jak również za oryginalne stroje wykonane we własnym zakresie.
Nagrody sponsorowała Rada Rodziców
SP, rodzice uczniów klas pierwszych i Stanisława Gujska. Uroczystość zakończyła
podziękowaniami Maria Pruszyńska, kierując słowa uznania do: Anny Szklarek,
Hanny Stanisławek, Marzanny Lipińskiej
– wychowawczyń klas pierwszych, Doroty
Czerwińskiej oraz Marii Suliborskiej – koordynatora uroczystości, a także do rodziców i dziadków, którzy wzięli udział w zainscenizowanej bajce.
Ta wspaniała zabawa zaowocowała wizytą pierwszoklasistów w bibliotece. Wypożyczali przede wszystkim nowo
zakupione książeczki pozyskane w ramach realizowanego przez szkolę projektu:
„Książki naszych marzeń.”
Uzupełnieniem całej imprezy była wystawka ilustracji – prac uczniów klas drugich i trzecich – do książek z realizowanego projektu. Cieszyła się ona sporym
zainteresowaniem, a dla najmłodszych
czytelników biblioteki szkolnej okazała się
istotną wskazówką przy wyborze pierwszej, wypożyczonej w szkolnej bibliotece książeczki.
Nr 2 (5) 2016

NASZA GMINA JAKUBÓW

13

OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

KALENDARIUM WRAŻEŃ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W OSTATNIM CZASIE
MIAŁO MIEJSCE WIELE WYDARZEŃ. LISTOPAD, GRUDZIEŃ, STYCZEŃ I LUTY OBFITOWAŁY W UROCZYSTOŚCI I IMPREZY. JEDNE BYŁY WESOŁE, RADOSNE, PEŁNE ŚMIECHU
I WSPANIAŁEJ ZABAWY, INNE - NOSTALGICZNE, MELANCHOLIJNE, SKŁANIAJĄCE DO
ZADUMY I REFLEKSJI.
Oprac.: Ewa Borys

wszystkich wydarzeniach można
powiedzieć, że wzbogacały wiedzę
uczniów, rozwijały ich umiejętności i rozbudzały zainteresowania. Uczestniczyła
w nich cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.

się konkurs pt. ,,Najpiękniejsza piosenka
o miłości”. Wystąpiło wielu zawodników.
Zwycięzcy otrzymali drobne upominki,
a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Uczniowskie interpretacje popularnych piosenek zyskały uznanie całej publiczności.

27

8

O

22

grudnia, zgodnie z wieloletnią
tradycją, spotkaliśmy się przy
wigilijnym stole. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie serdeczne życzenia, z przyjemnością obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Zachwyciły nas doskonale dobrane stroje, liczne rekwizyty, piękne dekoracje,
a przede wszystkim – talent młodych aktorów. W miłej atmosferze delektowaliśmy
się smakiem wigilijnych potraw (tradycyjnie postnych), a na koniec śpiewaliśmy
znane i lubiane przez wszystkich kolędy.

D

użym zainteresowaniem cieszył się
pokaz historyczny pod hasłem ,,Życie i kultura w średniowieczu”. 12 stycznia
2016 roku grupa artystyczna ,,Rekonstruko” przeniosła nas w odległe czasy. Dzieci z zapartym tchem słuchały prezentacji
poświęconej modzie, obyczajom i prawu
w średniowieczu. Zainteresował je przegląd ekwipunku i uzbrojenia rycerzy.
Z chęcią uczestniczyły w próbie siły, dotykały broni i innych rekwizytów. Ta żywa
lekcja historii pozostanie na długi czas
w pamięci naszych uczniów.

D

o bardzo udanych imprez należy
zaliczyć zabawę karnawałową. Były
tańce, wesołe zabawy przy muzyce, konkursy i zawody. Wszyscy doskonale się bawili. Wiele emocji wzbudził konkurs na
najładniejszy strój karnawałowy, ale nie
mniej – inne konkurencje. Imprezę zakończyliśmy smacznym, a jednocześnie
zdrowym poczęstunkiem przygotowanym
przez rodziców.

K

ilka lat temu do kalendarza szkolnych
imprez i uroczystości wpisaliśmy walentynki. Z tej okazji po raz pierwszy odbył
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lutego 2016 roku mieliśmy przyjemność obejrzeć przedstawienie pt.
,,Mniam, mniam”. Bardzo nam się spodobał pełen humoru występ, którego głównym przesłaniem było: ,,Jesteś tym, co jesz”.
Aktorom udało się (bez nudzenia i moralizowania) przekonać widzów, że zawsze należy wybierać zdrową żywność. Dużo było
śmiechu, ale poważna problematyka nic na
tym nie straciła. Wręcz przeciwnie! Dowcipy i żarciki zaczerpnięte z przedstawienia
krążą z ust do ust, na klasowych gazetkach
ściennych pojawiła się tematyka związana
z właściwym, racjonalnym odżywianiem,
a zainteresowanie uczniów tymi zagadnieniami wciąż wzrasta.

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym

listopada 2015 roku obchodziliśmy andrzejki. Nie obyło się bez
przypomnienia różnych zwyczajów związanych z tym świętem. Uczniowie chętnie
słuchali wróżb i przepowiedni, szczególnie
tych, które zapowiadały pełną sukcesów
przyszłość oraz szczęście.

OŚWIATA W WIŚNIEWIE

SZKOLNE ŚWIĘTA

Oprac.: Anna Łaptiew

9

stycznia 2016 roku był dniem relaksu i radości dla dzieci z naszej szkoły. Tego dnia odbyła się Choinka szkolna.
W sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie, ale także ich młodsze i starsze rodzeństwo oraz rodzice, aby bawić się
w rytmie skocznej muzyki.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się
występ KOROWODU KOLĘDOWEGO,
w którym oprócz umiejętności aktorskich,
uczniowie dali popis zdolności wokalnych.

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

Ś
Do zabawy nikogo nie trzeba było namawiać, a na zmęczonych, głodnych i spragnionych uczestników czekał smaczny
poczęstunek przygotowany przez kochane mamy.

I

nnego styczniowego dnia naszą szkołę odwiedzili średniowieczni rycerze.
Uczniowie zostali zachęceni do odbycia
pojedynków w obronie swoich dam. Poczuli, jak to było, kiedy kogoś zakuwano
w dyby albo stosowano inne tortury. Taka
lekcja historii na pewno na długo zostanie
w ich pamięci.

więto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją naszej szkoły. W tym roku zorganizowana
została przez dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas 0-III wraz z wychowawczyniami. Pięknie udekorowana sala gimnastyczna została wypełniona po brzegi
przez zaproszone babcie i dziadków, którzy
przybyli podziwiać występy swoich wnuków. Zebranych gości powitała dyrektor
Karolina Pląsek, składając serdeczne życzenia. Wierszykami, piosenkami oraz tańcami dzieci okazały swoim bliskim szacunek
oraz podziękowały za wszystko. Po odśpiewaniu „100 lat” wręczyły własnoręcznie
wykonane laurki i upominki. W przyjęciu gości pomagali również rodzice, którzy
przygotowali słodki poczęstunek.
Był to niezwykły dzień. Dziękujemy
wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło.
Nr 2 (5) 2016
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OŚWIATA W MISTOWIE

CZAS UROCZYSTOŚCI

Oprac.: Anna Karpińska

21

stycznia 2016 r. do naszej szkoły
przybyli szczególni goście – babcie
i dziadkowie. Wnuczęta pięknie śpiewały
i tańczyły, radując serca zebranych. Inscenizacja przedstawiająca kolejne lata życia – od
przedszkola do lat spokojnej jesieni przysporzyła wiele łez wzruszenia. Układ taneczny
do piosenek z lat młodości babć i dziadków
sprawił, że nogi same rwały się do tańca.
Całość dopełnił słodki poczęstunek
oraz upominek dla każdego gościa – piękna róża wykonana z kolorowego papieru.

S

obota 30 stycznia to czas zabawy karnawałowej. Zawitali na nią zaproszeni
goście z wójt Hanną Wocial na czele.
Wszystkim bardzo podobała się część
artystyczna. Uczniowie zaprezentowali tańce i piosenki z kolejnych dekad, przypominając modne wówczas style. Gorące brawa
nagrodziły wysiłek włożony w przygotowanie uroczystości i pomysłowość wykonań.
Oczywiście zgodnie z tradycją naszej
szkoły tego dnia odwiedził nas Mikołaj
i rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki. Całość dopełniła wspólna zabawa
przy dyskotekowych rytmach.

26

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

lutego 2016 r. wszyscy uczniowie
oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się na wycieczkę do Warszawy. Celem było zwiedzanie wystawy
klocków LEGO na Stadionie Narodowym.
Podziwialiśmy gotowe budowle wykonane z klocków, jak Pałac Kultury i Nauki,
instrumenty muzyczne, samolot długości 11 m, postać Roberta Lewandowskiego
i wiele innych.
Był czas na zabawę w strefie klocków
LEGO dla młodszych i starszych. Każdy
znalazł coś dla siebie.
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KULTURA

POD MIKROSKOPEM

NIC TAK NIE ZACIEKAWI DZIECKA NAUKĄ JAK EKSPERYMENTY I ZABAWY OPARTE NA
WYKORZYSTANIU ZMYSŁÓW. ZACZYNA WTEDY LEPIEJ ROZUMIEĆ ŚWIAT I WCIĄŻ
CHCE WIEDZIEĆ WIĘCEJ. W MYŚL TEJ ZASADY POWSTAŁ KLUB MŁODEGO ODKRYWCY
„NEURONKI” DZIAŁAJĄCY PRZY BIBLIOTECE W JAKUBOWIE, KTÓREGO ZAŁOŻYCIELEM
I OPIEKUNEM JEST KAROLINA LASKOWSKA-MACIOS – DOKTORANTKA STUDIÓW PRZYRODNICZYCH, PASJONATKA NAUKI I PRACY Z DZIEĆMI.
Oprac.: Daria Lisiecka

N

owy rok klubowicze rozpoczęli bardzo aktywnie – spotkali się już
2 stycznia ciekawi i żądni kolejnych wyzwań. Dzieci rozwiązywały zagadki spod
mikroskopu, sprawdzały m.in. jak wygląda pączek kwiatowy stokrotki czy aparat
gębowy samicy komara. Założyły także
hodowlę kryształków soli w bibliotece! Doświadczenia stanowiły dla nich świetną zabawę połączoną z nauką.
Kolejne spotkanie odbyło się 27 lutego.

Tym razem potrzebne były: mleko, plastikowe talerzyki, sok z cytryny, patyczki do
uszu... Te proste materiały posłużyły do
poznania zasady działania środków myjących (detergentów) oraz stworzenia pięknych, kolorowych obrazów!
Już nie możemy doczekać się, co pani
Karolina przygotuje na następne zajęcia! Jeśli też jesteś ciekawy, to wypatruj w kwietniu informacji w najnowszych wpisach na
facebook’owiej stronie naszej biblioteki.

BUKIETOWE FLORYSTKI

WOLNY CZAS PODCZAS FERII JEST DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DO POSZERZANIA SWOICH
ZAINTERESOWAŃ. WIEDZĄ O TYM NASI CZYTELNICY I DLATEGO WZIĘLI UDZIAŁ W NIEODPŁATNYCH ZAJĘCIACH Z FLORYSTYKI W BIBLIOTECE.
Oprac.: Daria Lisiecka

Fot. z archiwum UG Jakubów, Stanisława Laskowska

W

warsztatach, które odbyły się
8 i 10 lutego, uczestniczyło ponad
30 osób dorosłych i dzieci z gminy Jakubów. Organizatorami była Hanna Wocial
– wójt gminy Jakubów wraz ze Stanisławą Laskowską – dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Uczestnicy mieli zapewnione wszystkie potrzebne
materiały oraz fachową pomoc. Pod profesjonalnym okiem instruktorki poznali
zasady tworzenia dekoracji kwiatowych,
rodzaje stosowanych materiałów i sami
stworzyli własne kompozycje, które każdy
mógł zatrzymać dla siebie.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty
w bibliotece. Chętnie również przyjmiemy propozycje ciekawych zajęć. Może ktoś
z czytelników chciałby spróbować swoich sił
jako prowadzący i podzielić się swoją pasją.
Nr 2 (5) 2016
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SPORT

GMINNY FUTSAL

21 LUTEGO 2016 ROKU NA HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ, JUŻ PO RAZ OSTATNI W TAKIEJ FORMIE, V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

O

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

rganizatorem turnieju była wójt gminy Jakubów oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zmaganiach wzięły udział drużyny z: Ludwinowa, Mistowa, Antoniny,
Nartu, Jakubowa oraz Jędrzejowa Nowego. Organizatorzy zapewnili
ciepłe napoje oraz poczęstunek dla uczestników turnieju. Zwycięzcami i szczęśliwymi posiadaczami pucharu została drużyna
z Nartu. Drugie miejsce przypadło drużynie z Jakubowa, natomiast na trzecim
znaleźli się mistowianie. Królem strzelców turnieju został Jacek Gójski z Nartu.
Od przyszłego roku organizatorzy postanowili zmienić formę turnieju, aby był on
jeszcze bardziej ciekawy i zachęcający.
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STRAŻACKA SIATKÓWKA

NIEDZIELA 13 MARCA 2016 ROKU W GMINIE JAKUBÓW PO RAZ KOLEJNY UPŁYNĘŁA
POD ZNAKIEM SPORTU.
Oprac.: Joanna Żyłkowska

T

ym razem w szranki stanęły
drużyny strażackie, walczące
o puchar wójta gminy w turnieju piłki siatkowej. W turnieju wzięły udział
drużyny OSP: Jakubów, Mistów, Wiśniew I i Wiśniew II, Łaziska, Ludwinów, Jędrzejów Nowy. Turniej rozgrywano systemem grupowym, a nad
jego przebiegiem czuwał sędzia główny
Piotr Alwas. Zwycięzcą i szczęśliwym
posiadaczem pucharu została drużyna OSP Jakubów. Drugie miejsce zajęła
OSP Łaziska, natomiast trzecie – OSP
Jędrzejów Nowy. Organizatorzy zapewnili uczestnikom ciepły posiłek.

Wójt Gminy Jakubów
oraz
Klub Walki Grappler

zapraszają

na Mistrzostwa
Polski Wschodniej
Brazylijskiego Jiu Jitsu
dla dzieci i młodzieży,
które odbędą się

14 maja 2016 r.

o godz. 900 w hali sportowej
przy Zespołu Szkół w Jakubowie

Wójt Gminy Jakubów
zaprasza do udziału
w

V Turnieju
Tenisa Stołowego
dla mieszkańców
gminy Jakubów
turniej odbędzie się
3 kwietnia 2016 r.
o godz. 1100 w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Jakubowie.

Informacje dodatkowe:

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

– regulamin turnieju dostępny
w urzędzie gminy Jakubów
– termin zapisów: 30 marca 2016 r.
• dzieci (uczniowie) – w szkołach,
• dorośli:
Bogusław Dziedzic – tel. 600 056 421,
Joanna Żyłkowska – tel. 25 757 91 90.

Zapraszamy!
Nr 2 (5) 2016
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz. pn.: 730–1700
wt. – pt.: 730–1530
Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
e-mail: h.wocial@jakubow.pl
Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
e-mail: b.dziedzic@jakubow.pl
Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100
e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-mail: ksiegowosc@jakubow.pl
Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy:
czw. godz.: 900–1200
tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103

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

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

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

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

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

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

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Małgorzata Chrzanowska-Siwak
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
pn. i śr. w godz.: 730–1530
tel. +48 25 757 93 36
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000–1800
czw. – pt.: 800–1600, sob: 900–1300
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000–1500
e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie:
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29
Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Siedlcach

INFORMUJE

,

że Anna Kalata – starszy doradca
Powiatowego Zespołu Doradczego w Mińsku Mazowieckim
będzie pełnić dyżury
w budynku Urzędu Gminy Jakubów
w pierwszy czwartek każdego miesiąca.
Zapraszamy

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

