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Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał; 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 
Alleluja, Alleluja!

(Pieśń polska z XVII w.)

ŻYCZYMY PAŃSTWU,
ABY NADCHODZĄCE 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
WNIOSŁY DO WASZEGO SERCA
WIOSENNĄ RADOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ, 
POGODĘ DUCHA, SPOKÓJ, CIEPŁO 
I NADZIEJĘ. 

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański 

i pracownicy urzędu gminy
               WIELKANOC 2018 

WYDARZENIA PATRIOTYCZNE
Wójt gminy Jakubów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zapraszają 

wszystkich mieszkańców gminy Jakubów do udziału w wydarzeniach patriotycznych 
z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

13 kwietnia – konkurs piosenki patriotycznej dla seniorów z powiatu mińskiego

22 kwietnia – III Bieg Publiczny „Biegniemy z WOLNOŚCIĄ”

Kwiecień – maj
Konkursy patriotyczne dla mieszkańców gminy Jakubów: 

• literacki: „Moja mała ojczyzna” 
• plastyczny: „Moja wolna ojczyzna”, „Patriotyczna kartka pocztowa”

• fotograficzny: „Miejsce patriotyczne w gminie Jakubów”

13 maja – VI Rajd Rowerowy „Rowerem po gminie Jakubów”

Wrzesień – spotkanie z weteranem wojennym w Wiśniewie

Październik – warsztaty plastyczne „Robimy patriotyczne kotyliony”

11 listopada – wieczór patriotyczny w Jakubowie
Więcej informacji na temat wydarzeń na stronach internetowych

www.jakubow.pl i biblioteka.jakubow.pl
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Szanowni Państwo, jeżeli mieszkacie 
w naszej gminie i zależy wam na jej 

rozwoju, podniesieniu komfortu życia 
i jakości usług publicznych oraz zwiększe-
niu dochodów budżetowych bez ponosze-
nia dodatkowych obciążeń finansowych, 
wskażcie w urzędzie skarbowym gminę 
Jakubów jako miejsce zamieszkania.

37,89% wpływów z  podatku docho-
dowego od osób fizycznych powraca do 
ich miejsca zamieszkania – przekazywane 
jest z budżetu państwa do budżetu gminy, 
w której mieszkają.

Te środki finansowe stanowią drugą 
pozycję (po subwencji ogólnej) w skali do-
chodów naszej gminy. W 2016 roku jest to 
kwota ponad 6,5 mln. złotych (ok. 15% do-
chodów gminy), podczas gdy dochody z po-
datków gminnych wyniosły ok. 3,6 mln. 
złotych. Ta kwota może być znacznie wyż-
sza – zależy to tylko od Państwa dobrej woli!
Dlatego apelujemy:

Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami 
naszej gminy (a nie jesteście tutaj zameldo-
wani), to prosimy o wskazywanie faktyczne-
go miejsca zamieszkania w gminie Jakubów 
w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). 
Wtedy udziały w podatku dochodowym od 
Państwa dochodów będą przekazywane do 
gminy Jakubów, a nie jak dotąd do gminy, 
w której jesteście tylko zameldowani.

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszka-
nia w urzędzie skarbowym nie wiąże się 
z żadnymi niedogodnościami. Nie wyma-
ga zmiany miejsca zameldowania czy wy-
miany dokumentów. Jedyną zmianą będzie 

PODATKOWE WSPARCIE
zmiana właściwości urzędu skarbowego. 
Wszystkich mieszkańców gminy Jakubów 
obsługuje Urząd Skarbowy Mińsk Mazo-
wiecki mający swoją siedzibę przy ul. Szcze-
cińskiej 2 w Mińsku Mazowieckim.
Jak to zrobić?

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku 
dochodowego jako osoby fizyczne (niepro-
wadzące działalności gospodarczej i nie-
zarejestrowane jako podatnicy VAT) to na 
formularzu PIT rocznym należy wpisać:

• W  części A  – Urząd Skarbowy 
Mińsk Mazowiecki.

• W części B – adres zamieszkania na 
terenie gminy Jakubów.

Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce za-
mieszkania w gminie Jakubów poza okre-
sem rocznego rozliczenia, należy wypełnić 
formularz ZAP-3, który służy do informowa-
nia US o zmianie miejsca zamieszkania (jeże-
li jest inne niż adres stałego zameldowania) 
lub numeru konta bankowego. Urzędy Skar-
bowe posiadają dostęp do rejestru państwo-
wego PESEL, więc o zmianie innych danych 
osobowych nie musimy ich informować.

Proszę pamiętać, by o zmianie urzędu 
skarbowego powiadomić pracodawcę.

Pozostali podatnicy (prowadzący dzia-
łalność gospodarczą) mają obowiązek po-
informować o  zmianie adresu zamiesz-
kania w  ramach aktualizacji zgłoszenia 
identyfikacyjnego. Wymaga to złożenia 
(w zależności od ich statusu ewidencyjne-
go) formularza CEIDG-1 lub NIP-7. Zgło-
szenia aktualizacyjnego muszą dokonać 
w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu.

AKTYWNI 
SENIORZY
Oprac. Justyna Miłaczewska

W drugiej połowie zeszłego roku fun-
dacja na rzecz poprawy jakości ży-

cia Od-Nowa przygotowała specjalny pro-
jekt dedykowany seniorom. Zrealizowano 
go w ramach rządowego programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 -2020.

Celem projektu było zwiększenie ak-
tywności społecznej seniorów i 120 miesz-
kańców gminy Jakubów i okolic. Działania 
miały przyczynić się również do rozwija-
nia poczucia wspólnoty wewnątrz i między 
pokoleniami oraz integracji społecznej róż-
nych grup wiekowych (młodzież, dorośli, 
seniorzy). Organizatorzy przygotowali sze-
reg zajęć z zakresu m.in. opieki na osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi, opieki nad 
dziećmi, nauki języka angielskiego, rozwi-
jania aktywności fizycznej (gimnastyki re-
kreacyjnej i tańca), zajęć komputerowych, 
wizażu, ziołolecznictwa, jak również na-
uki masażu. Podczas tych ostatnich zajęć 
uczestnicy mieli możliwość poznania tech-
nik masażu relaksacyjnego i jego zastoso-
wań w różnych jednostkach chorobowych, 
wskazań i wykluczeń do masażu czy jego 
wpływ na organizm człowieka. Masaż uła-
twia osiąganie stanu odprężenia, przyczy-
niając się do zmniejszenia napięcia, dodaje 
optymizmu i poprawia samopoczucie. 

Uczestnicy projektu otrzymali zaświad-
czenia i certyfikaty. Wartością dodaną jest 
uruchomienie amatorskiego studia masażu 
przez Emilię i Janusza Boruców z Woli Pol-
skiej, którzy w ten sposób chcą się dzielić zdo-
bytą wiedzą. Zainteresowanych zapraszamy.
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Oprac. Marzena Rek

24 października 2017 r. Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego przy-

jął uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw tzw. uchwałę antysmogową 
dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece 
i opał będą mogły być stosowane, a które 
zostaną ograniczone. Nowe przepisy obo-
wiązują od 11 listopada 2017 roku.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza 
wprowadza ograniczenia i  zakazy, co do 
używanych urządzeń i paliw:

• od 11 listopada 2017 r. wszystkie nowe 
instalacje (piece, kominki i kotły) muszą 
spełniać wymagania ekoprojektu;

• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mu-
łów i  flotokoncentratów węglowych oraz 

mieszanek produkowanych z ich wykorzy-
staniem, węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z ich wykorzystaniem, 
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających bio-
masę o wilgotności w stanie roboczym po-
wyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

• użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie 
spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymie-
nić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny 
z wymogami ekoprojektu;

• użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić je do końca 
2027 r., na kotły zgodne z wymogami eko-
projektu;

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg nor-

Rozpoczyna się kolejny etap budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w  miej-

scowości Anielinek i w części miejscowo-
ści Jakubów (ul. Nowa, ul. Spacerowa, ul. 
Szkolna i  ul. Mińska do kościoła). Nie-
ograniczony przetarg na prace budowla-
no-wykonawcze, który odbył się 29 stycz-
nia 2018 roku, wygrało konsorcjum firm: 
Robert Ulanicki z siedzibą w Łazach i UR-
TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Koszt robót wynosić będzie 5 168 920,07 zł, 
z czego część zostanie sfinansowana z po-
życzki z WFOŚiGW w Warszawie oraz ze 
środków własnych gminy Jakubów. Zakres 
inwestycji obejmować będzie budowę sieci 
kanalizacji grawitacyjnej – 5 420 m, sieci 
kanalizacji tłocznej – 1 612 m, przyłączy ka-

MAZOWSZE BEZ SMOGU

KANALIZACJA W ANIELINKU I JAKUBOWIE

my PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich 
korzystać do końca ich żywotności;

• posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, któ-
re spełniają wymogi ekoprojektu lub wypo-
sażyć je w urządzenie ograniczające emisję 
pyłu do wartości określonych w ekoprojek-
cie.

Więcej na temat uchwały antysmogo-
wej można znaleźć na stronie internetowej 
www.mazovia.pl oraz www.jakubow.pl 

nalizacyjnych – 5 764 m, budowę czterech 
pompowni ścieków oraz jednej pompowni 
przydomowej. W ramach przedmiotowego 
zadania powstaną łącznie 222 przyłącza ka-
nalizacyjne do nieruchomości zabudowa-
nych i niezabudowanych. 

Pierwszy etap prac, polegający na bu-
dowie kolektora głównego i przyłączy ka-
nalizacyjnych oraz wykonania nawierzch-
ni asfaltowej na ul. Szkolnej, potrwa do 
31 października 2018 roku, zaś drugi etap 
polegający na uzupełnieniu nawierzchni 
asfaltowej na ul. Szkolnej zostanie wyko-
nany do 31 maja 2019 roku. Na dzień dzi-
siejszy trwają prace przygotowawcze do re-
alizacji zadania, natomiast roboty na placu 
budowy ruszą wiosną. Fo
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Oprac. Jacek Biaduń

18 stycznia 2018 r. odbyły się dwa 
przetargi nieograniczone na robo-

ty budowlane dróg gminnych – pierwszy 
– w Tymoteuszewie i Rządzy oraz drugi 
– w Józefinie. W pierwszym postępowaniu 
złożono 5 ważnych ofert, z których najko-
rzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Miń-
sku Mazowieckim – cena brutto 198 415,97 
zł. W ramach planowanych prac wykona-
na zostanie nawierzchnia z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych asfaltowych – war-
stwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 
5 cm na ogólnej długości 966 m i szerokości 
5 m (powierzchnia 4850 m2). Prace zosta-
ną poprzedzone robotami ziemnymi wraz 
ze ścinką poboczy oraz skropieniem na-
wierzchni asfaltem. Zostaną również wy-
konane pobocza z kruszywa naturalnego 
o średniej szerokości 1 m i grubości po za-
gęszczeniu 10 cm.

Na odcinek 425 m przedmiotowego za-
dania został złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie o dotację ze środ-
ków budżetu Województwa Mazowieckie-
go w zakresie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. W przy-
padku pozytywnej weryfikacji gmina Jaku-
bów pozyska na realizację powyższej inwe-
stycji kwotę 62 297,26 zł.

W przetargu nieograniczonym na prze-
budowę drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Józefin udział wzięło 
również 5 oferentów. Tutaj również wygrało 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, przed-
stawiając ofertę na 134 758,06 zł brutto. 
Podobnie jak w poprzednim zadaniu gmi-
na stara się o dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie. Pozytywne rozpatrzenie 
wniosku pozwoli pozyskać środki w wyso-

kości 50% poniesionych kosztów realizacji 
przedsięwzięcia tj. 67 379,03 zł.

W ramach przewidzianych prac zosta-
ną wykonane roboty ziemne wraz ze ścin-
ką poboczy, podbudowa z kruszywa łama-
nego warstwa dolna – grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm – 324 m2 + posze-
rzenia 574 m2, warstwa górna – grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 1620 m2, 
skropienie nawierzchni asfaltem 1870 m2, 
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych – warstwa ścieralna o grubo-
ści po zagęszczeniu 5 cm na długości 374 m 
o szerokości 5 m tj. 1870 m2, oraz pobocza 
z kruszywa naturalnego – szerokość śred-
nia 0,5 m, grubość warstwy po zagęszcze-
niu – 10 cm.

Do realizacji obu inwestycji gmina Ja-

DROGI INWESTYCJNIE

kubów przystąpi po podpisaniu stosow-
nych umów oraz w  miarę sprzyjających 
warunków atmosferycznych (sezon wio-
senny). Na stronie internetowej BIP gminy 
Jakubów zostały ogłoszone również zapy-
tania ofertowe na bieżące utrzymanie dróg, 
koszenie poboczy i kopanie rowów w sezo-
nie 2018 r.

Oprac. Monika Michalczyk

W  piątek 8 grudnia strażacy z  Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, 
druhowie OSP z terenu gminy Jakubów, 
pracownicy Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i  Spraw Obronnych starosty 
mińskiego oraz pracownicy urzędu gmi-
ny w Jakubowie wzięli udział w ćwiczeniu 
pod kryptonimem „ZIMA 2017”.

Głównym założeniem ćwiczenia było 
doskonalenie możliwości wdrażania pro-
cedur KP PSP w  Mińsku Mazowieckim 
oraz Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim, na 
wypadek zdarzeń związanych z występo-
waniem niskich temperatur oraz obfitych 
i długotrwałych opadów śniegu. Poznanie 
możliwości sprzętowych PSP i  OSP oraz 

KRYPTONIM – ZIMA

doskonalenie możliwości ich wykorzysta-
nia przy tego typu zdarzeniach. 

Po zakończeniu ćwiczeń, w  których 
wzięły udział 3 zastępy i  10 ratowników 
PSP, 4 zastępy i 20 ratowników OSP z tere-
nu gminy Jakubów odbyło się podsumowa-
nie, na którym organizatorzy podziękowali 
wszystkim za udział oraz przekazali swoje 
spostrzeżenia i wnioski.Fo
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POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
18 GRUDNIA 2017 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia do realizacji Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na 
lata 2017-2023,

b. uchylenia uchwały Nr XXIV/171/2017 
Rady Gminy Jakubów z  dnia 31 marca 
2017 roku dotycząca zaciągnięcia pożyczki 
w Banku Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie na wyprzedzające finasowanie zada-
nia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowościach Wola Polska i Wiśniew, gm. 
Jakubów”,

c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2017-2022,

d. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
e. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Jakubów na lata 2018-2025,
f. uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 

rok 2018,
g. utworzenia wydzielonego rachunku 

w budżetowych jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Jakubów, wy-
kazu, tych jednostek, ustalenia źródeł do-
chodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów 
i  wydatków, dokonywania zmian w  tym 
planie oraz ich zatwierdzania,

h. wyrażenia zgody na wynajem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego, znaj-
dującego się w budynku przy ul. Mińskiej 9 
w Jakubowie,

i. wyrażenia zgody na przedłużenie umo-
wy najmu lokalu mieszkalnego w trybie bez-
przetargowym,

j. uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Jakubów na lata 2018-2022 oraz 
zasad wynajmowania tych lokali,

k. ustalenia średniej powierzchni go-
spodarstwa rolnego w gminie Jakubów na 
rok 2018,

l. uchwalenia regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez gminę Jakubów,

ł. przekazania skargi z  4 grudnia 2017 
r. na uchwałę Nr XXXV/2015/2013 z dnia 
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Budowa napowietrznej linii 400 kV Miło-
sna – Siedlce Ujrzanów w części miejsco-
wości: Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska, 
Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie 
w gminie Jakubów” oraz na bezczynność 
wójta gminy Jakubów.

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

3. Interpelacje i zapytania radnych.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 
GMINY JAKUBÓW 

16 STYCZNIA 2018 ROKU

1. Zajęcie stanowiska w sprawie zamia-
ru wykupu części drogi – działki nr ewid. 
434, położonej w miejscowości Szczytnik.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Jakubów na lata 2018-2025,
b. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c. wyrażenia zgody na ustanowienie słu-

żebności przejazdu i przechodu na działce 
nr 29/13 położonej w miejscowości Anieli-
nek, gm. Jakubów,

d. zmiany uchwały Nr XXXII/226/2017 
z  dnia 18 grudnia 2017 roku dotyczą-
cej utworzenia wydzielonych rachunków 
w  jednostkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Jakubów, wykazu tych 
jednostek, ustalenia źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządza-
nia planu finansowego dochodów i wydat-
ków, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania,

e. udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kałuszyn na zadanie pod nazwą „Przebu-

dowa stacji uzdatniania wody w Garczynie 
Dużym, gmina Kałuszyn”,

f. udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Mińskiemu na zadanie pod nazwą 
„Przebudowa drogi Nr 2250W Kałuszyn 
– Przytoka – Jakubów polegająca na budo-
wie chodnika w miejscowości Aleksandrów 
od km 4+412 do km 4+985”,

g. zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go na pokrycie planowanego deficytu bu-
dżetu Gminy Jakubów w 2018 roku oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
12 LUTEGO 2018 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia do realizacji Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na 
lata 2017-2023,

b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2018-2026,

c. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
d. w sprawie podziału Gminy Jakubów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczbę radnych wybieranych 
w każdym okręgu,

e. określenia kryteriów naboru do od-
działów przedszkolnych oraz klas pierw-
szych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Jakubów,

f. zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Jakubów na 2018 rok,

g. wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości gruntowej z zasobu Agencji Mie-
nia Wojskowego,

h. rozpatrzenia skargi na działalność wój-
ta gminy Jakubów.

2. Informacja wójta o pracach w okresie 
między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne

RADA GMINY INFORMUJE
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UROCZYSTOŚCI

Oprac. Monika Michalczyk

Początek uroczystości uświetnił wy-
stęp dzieci ze szkoły podstawowej 

w Mistowie, które pod przewodnictwem 
Małgorzaty Kowalczyk zaprezentowały 
Bożonarodzeniową pastorałkę. Następ-
nie jubileuszowym parom oraz wszystkim 
zaproszonym gościom czas umilił występ 
chóru Serenada pod przewodnictwem Jo-
lanty Kowalczyk. Po zakończeniu części ar-
tystycznej wójt gminy Hanna Wocial wraz 
z  sekretarzem Justyną Miłaczewską oraz 
przewodniczącym Rady Gminy Krzyszto-
fem Domańskim wręczyli jubilatom od-
znaczenia – medale oraz legitymacje na-
dane przez Prezydenta RP. Ponadto, każda 
z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom 
i wspaniałe życzenia. 

Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas 
na sesję zdjęciową, podczas której uwiecz-
niono jubilatów wraz z ich rodzinami, po 
czym rozpoczęto wspólne świętowanie. 
Przy akompaniamencie chóru, jak na praw-

ZŁOTA MIŁOŚĆ

PIERWSZY
NAGRODZONY

11 GRUDNIA 2017 ROKU W GOŚCINNYCH PROGACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁA-
DYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W JAKUBOWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 
50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO. 

Złote gody obchodzili:
 Krystyna i Jan Wójciccy z Łazisk

Wiesława i Andrzej Wocialowie z Wiśniewa
Maria i Edward Świderscy z Kamionki
Alina i Tadeusz Kuciowie z Jakubowa

Emilia i Stanisław Drzazgowie z Mistowa 
Irena i Henryk Bartniccy z Wiśniewa

Oprac. Monika Michalczyk

1 stycznia 2018 roku do lokalnej spo-
łeczności gminy Jakubów dołączył 

Bartosz Wiktorowicz, potomek Joanny 
i Grzegorza Wiktorowiczów z Jędrzejo-
wa Nowego, brat ośmioletniego Marcina. 
Z tej okazji 25 stycznia 2018 roku wójt gmi-
ny Hanna Wocial wraz z  przewodniczą-
cym rady gminy Krzysztofem Domańskim 
i pracownikiem ewidencji ludności złożyli 
wizytę świeżo upieczonym rodzicom. Pani 
wójt przekazała na ręce szczęśliwych rodzi-
ców kwiaty, a wraz z nimi serdeczne życze-
nia i gratulacje oraz bon pieniężny na kwotę 
500 złotych z przeznaczeniem na potrzeby 
dziecka. 

Składamy serdeczne gratulacje, życzy-
my zdrówka dla maluszka oraz cierpliwości 
i pełni radości dla rodziców.

dziwym weselu, były zarówno tańce, śpie-
wy, nie zabrakło również symbolicznego 
całusa szanownych jubilatów. 

Życzymy szczęścia i niegasnącej miłości 
na kolejne wspólne lata życia.
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UROCZYSTOŚCI

Oprac. Ewa Klepacka

Celem konkursu było ocalenie od za-
pomnienia sztuki pisania listów, 

w tym przykładanie wagi do estetycznego 
i czytelnego zapisu treści listu, rozwijanie 
wyobraźni i  umiejętności swobodnego 
wyrażania siebie poprzez teksty, a także 
wyrażanie uczuć do osoby bliskiej. Kon-
kurs miał skłonić do starannego pisania 
oraz kultywowania tradycyjnej formy kore-
spondencji poprzez pisanie listów.

Chęć udziału w konkursie zgłosiły koła 
seniorów z terenu gminy Jakubów: Misto-
wa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz 
z gminy Mrozy i Dobre.

W związku z tym, że konkurs odbył się 
jeszcze w okresie Bożonarodzeniowym, tuż 
po przemówieniach i powitaniu gości wszy-

scy zgromadzeni obejrzeli przepiękne ja-
sełka przygotowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich w Wiśniewie. Następnie uczestnicy 
konkursu występowali według kolejności 
ustalonej wcześniej przez organizatorów 
w drodze losowania.

Zmagania uczestników oceniało jury 
w  składzie: przewodnicząca Joanna Ja-
nicka – prezes PTTK oddział w Mińsku 
Mazowieckim, polonistka Anna Łaptiew-
-Pióro oraz Małgorzata Laskowska – pe-
dagog specjalny w Zespole Szkół Specjal-
nych im. J. Porazińskiej w Ignacowie. Przy 
ocenie panie wzięły pod uwagę: kreatyw-
ny pomysł, estetykę i zasady pisania listów, 
kulturę słowa oraz ogólny wyraz arty-

SENIORZY LISTY PISZĄ
W SOBOTĘ 20 STYCZNIA 2018 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH W WIŚNIEWIE ODBYŁ SIĘ III 
Z CYKLU KONKURS RECYTATORSKI DLA SENIORÓW. TYM RAZEM TEMATEM PRZEWODNIM BYŁ LIST „SENIORZY PAMIĘTAJĄ …LIST DO 
BLISKIEJ OSOBY”. ORGANIZATORAMI KONKURSU BYLI WÓJT GMINY JAKUBÓW, DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKU-
BOWIE ORAZ KOŁO SENIORÓW Z WIŚNIEWA.

styczny. Wybór najlepszej trójki był nie-
łatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali 
wysoki poziom umiejętności literackich. 
Ostatecznie pierwsze miejsca zajęła Zofia 
Trzcińska z Woli Polskiej za „List do bli-
skiego mężczyzny”, na drugim znalazł się 
Jan Piotrowski z Antoniny za „List do sio-
stry”, a na trzecim – Marianna Obrębska 
z Dobrego za „List do wnuczka”. Wyróż-
nienia zdobyły Lucyna Kunka, Teresa Bie-
galska oraz Janina Zagórska.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzy-
mali dyplomy za udział oraz nagrody po-
cieszenia. Organizatorzy zapewnili uczest-
nikom oraz zaproszonym gościom gorące 
napoje oraz słodki poczęstunek. Wszyscy 
zebrani żywili ogromną nadzieję na kolejne 
edycje konkursu. Fo
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TURNIEJE

Oprac. Grażyna Muszelik

Turniej Sołtysów jest drugą, po Mię-
dzygminnym Rajdzie Rowerowym, 

okazją do wspólnych spotkań włodarzy 
i  mieszkańców gmin Jakubów, Dobre 
i Stanisławów. Tym razem gospodarzem 
wydarzenia był Tadeusz Gałązka – wójt 
gminy Dobre, który przywitał wszystkich 
zebranych, przybliżył zasady turnieju, za-
chęcił wszystkich do gorącego dopingu 
swoich drużyn i życzył miłej zabawy. Na-
stępnie przekazał głos swojemu zastępcy 
Piotrowi Chmielewskiemu, który omówił 
zasady poszczególnych konkurencji i roz-
począł rywalizację połączoną ze wspól-
ną zabawą.

Do turnieju przystąpiły reprezentacje 
trzech gmin: Jakubowa – Jakubów to my, 
Dobrego – Dobrzanie oraz drużyna sołty-
sów ze Stanisławowa, każda w pięciooso-
bowym składzie. Jakubów reprezentowali: 
Dariusz Kopczyński, Marzanna Kosieradz-
ka, Kamil Ankersztajn, Włodzimierz Czyż, 
Remigiusz Suchenek oraz osoby rezerwowe 

Elżbieta Gromulska i Andrzej Żaboklicki.
Sołtysi rozpoczęli zmagania od uka-

zania swoich talentów aktorsko-kabareto-
wych. Każda drużyna przygotowała scenkę 
kabaretową, podczas której widownia ba-
wiła się świetnie. Następnie rozpoczęły się 
konkurencje sprawnościowo-zręcznościo-
we: szukanie jajek w skrzyniach z sianem 
i niesienie ich na łyżce, dojenie krowy, gra-
bienie siana, obieranie kartofli na czas czy 
przewóz sołtyski na taczce slalomem mię-
dzy pachołkami. Organizatorzy konkursu 
zapewnili również rozgrywki kulinarne. 
Sołtysi mieli przygotować jajecznicę, a na-
stępnie ją zjeść. Na czas spożywali również 
byki z mięsem okraszone skwarkami. Wal-
ka do ostatniej konkurencji była bardzo 
zacięta, choć zgodna z zasadami fair play. 
Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich 
sołectw, którzy licznie przybyli na imprezę, 
pomimo dużego mrozu.

Po podsumowaniu punktowych wyni-
ków wszystkich konkurencji I miejsce zajęła 

SOŁTYS TURNIEJOWY
25 LUTEGO 2018 ROKU W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBREM ROZEGRANO II TURNIEJ SOŁTYSÓW 
GMIN: DOBRE, JAKUBÓW, STANISŁAWÓW. ZGŁOSZONE DRUŻYNY WALCZYŁY O PUCHAR I NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ. CELEM IMPREZY BYŁA 
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW SĄSIADUJĄCYCH GMIN, POPRZEZ WSPÓLNĄ ZABAWĘ I AKTYWNIE SPĘDZONY CZAS.

drużyna sołtysów gminy Dobre, II miejsce 
– sołtysi gminy Jakubów, a  III –  druży-
na ze Stanisławowa. Zwycięzcy otrzyma-
li pamiątkowy puchar, dyplom oraz talon 
w kwocie 1000 zł. Kolejno uplasowane ze-
społy otrzymały statuetki, dyplomy i odpo-
wiednio – talony w kwocie 750 zł i 500 zł. 
Talony sołtysi mogą zrealizować w kasach 
poszczególnych urzędów gmin.

Dziękujemy reprezentacji sołtysów z Ja-
kubowa za wspaniałe reprezentowanie na-
szej gminy na tej imprezie. To dzięki ich 
zdolnościom i walce, mogliśmy cieszyć się 
ze wspaniałego II miejsca. Na szczególną 
pochwałę zasługuje ich talent aktorski, po-
nieważ scenka kabaretowa była wyśmieni-
ta. Na zakończenie organizatorzy turnieju 
wszystkim zebranym zapewnili poczęstu-
nek. Gminie Dobre dziękujemy za organi-
zację i gościnę. To był bardzo miło spędzo-
ny czas. W następnym roku gospodarzem 
i głównym organizatorem turnieju będzie 
gmina Stanisławów. Do zobaczenia za rok!Fo
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OLIMPIADA KOBIET
8 MARCA 2018 ROKU W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ 
GMINNEGO DNIA KOBIET POŁĄCZONA Z GMINNĄ OLIMPIADĄ WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI I EKOLOGII. ORGANIZATORAMI WYDARZENIA BYLI: WÓJT GMINY JAKUBÓW ORAZ MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA 
ROLNICZEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ SIEDLCE – POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM. 

Oprac. Marta Krusiewicz

Na wstępie zebranych powitali: Bo-
gusław Dziedzic – zastępca wójta 

gminy Jakubów oraz Zbigniew Marusa – 
inspektor urzędu gminy Jakubów, dzię-
kując wszystkim za tak liczne przybycie 
oraz składając wszystkim paniom życze-
nia z okazji ich święta. Nie zabrakło także 
gorących, z serca płynących życzeń od za-
proszonych na uroczystość gości, m.in. Te-
resy Wargockiej – posła na Sejm RP, Janiny 
Ewy Orzełowskiej – wicemarszałka woje-
wództwa mazowieckiego, a także Michała 
Jaworskiego reprezentującego Marię Koc 

ła Jaworskiego) oraz Janinie Ewie Orze-
łowskiej w  podziękowaniu za owocna 
współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie 
w rozwój kobiet z terenu gminy Jakubów. 
Prowadzący uroczystość panowie rozdali 
też wszystkim przybyłym uczestniczkom 
płci pięknej symboliczne, słodkie upo-
minki. 

Po tym wstępie przystąpiono do ry-
walizacji, do której zgłosiło się 75 osób. Po 
omówieniu regulaminu olimpiady rozda-
no testy, na rozwiązanie których uczestni-
cy mieli 40 minut. Test zawierał 40 pytań 
z zakresu obejmującego tematy niezbędne 
w  racjonalnym prowadzeniu gospodar-
stwa domowego oraz przedsiębiorczości 
i ekologii, m.in.: przedsiębiorczość na wsi, 
turystyka i agroturystyka, fundusze unij-
ne, bezpieczeństwo, przechowalnictwo 
i  sprzedaż żywności, produkty tradycyj-
ne i  regionalne, funkcjonalne i  estetycz-
ne urządzenie zagrody wiejskiej, ekologia 
i ochrona środowiska, dziedzictwo kultu-
rowe i przyrodnicze wsi. 

– wicemarszałka Senatu RP, senatora RP, 
Wojciecha Rastawickiego – radnego rady 
powiatu mińskiego oraz Krzysztofa Do-
mańskiego – przewodniczącego rady gmi-
ny Jakubów. Głos zabrał również Wojciech 
Nowak – przewodniczący Koła Emerytów 
i Rencistów w Wiśniewie. 

Wójt Hanna Wocial podziękowała 
wszystkim panom za przygotowanie tak 
wspaniałej uroczystości oraz wręczyła pa-
miątkowe statuetki Teresie Wargockiej, 
Marii Koc (na ręce reprezentanta Micha-
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Po wypełnieniu testów wszyscy uczest-
nicy olimpiady oraz goście udali się do kina 
Mikroklimat w Gminnym Centrum Kul-
tury w Mrozach na seans „Podatek od mi-
łości”. Po powrocie z kina czekały na nich 
wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Henryka 
Wiechetek z Turku z wynikiem 36 pkt. Na 
drugiej pozycji znalazła się Dorota Gąsior 
z Nartu (35 pkt), a na trzeciej – Renata Ga-
łązka z Jakubowa (34 pkt). Zwyciężczynie 
otrzymały cenne nagrody w postaci sprzę-
tu gospodarstwa domowego ufundowa-
ne przez urząd gminy Jakubów, natomiast 

wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali 
bony, uprawniające do udziału w szkoleniu 
wyjazdowym, które odbędzie się 30 maja. 
Laureatki konkursu będą także reprezen-
towały gminę Jakubów w  powiatowym 
etapie olimpiady.

W  związku z  tym, że 8 marca jest 
dniem obsypywania kobiet prezentami, 
takich miłych akcentów nastąpił ciąg dal-
szy. Panowie rozlosowali wśród pań 5 talo-
nów upominkowych na masaż relaksacyjny 
w salonie masażu „Emila” w Woli Polskiej. 
Kolejnym punktem spotkania był występ 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W GMINIE JAKUBÓW W 2018 ROKU
2018-01-20 Konkurs recytatorski dla seniorów z powiatu mińskiego, temat przewodni – „List do bliskiej osoby” Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

2018-02-25 II Turniej Sołtysów gmin: Jakubów, Dobre, Stanisławów Szkoła Podstawowa w Dobrem

2018-03-08 Gminny Dzień Kobiet oraz olimpiada o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii remiza OSP Jakubów

2018-03-11 II Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańców gminy Jakubów hala sportowa w Jakubowie

2018-03-24 I Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy hala sportowa w Jakubowie

2018 kwiecień Turniej o Puchar Wójta Gminy Jakubów w GRAPPLINGU hala sportowa w Jakubowie

2018-04-13 Konkurs piosenki patriotycznej dla seniorów z powiatu mińskiego Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym

2018-04-22 III Bieg Publiczny „Biegniemy z WOLNOŚCIĄ” oraz NORDIC WALKING Jakubów

2018-05-05 5-lecie powstania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 14 w Mistowie remiza OSP Mistów

2018-05-06 Gminny Dzień Strażaka remiza OSP Łazisk

2018-05-13 VI Rajd Rowerowy „Rowerem po gminie Jakubów” Jakubów – Strzebula

2018-06-07 Gminny Dzień Sportu Szkoła Podstawowa w Jakubowie

2018-06-17 Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu gminy Jakubów OSP Ludwinów

2018-06-30 100-lecie powstania OSP Mistów oraz Powiatowe Święto Strażaka OSP Mistów

2018-07-02 
do 2018-07-06

Półkolonie (dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jakubów) tereny szkół gminnych

2018-07-07 90-lecie powstania OSP Jędrzejów Nowy OSP Jędrzejów Nowy

2018-07-15 IV Turniej Wsi Gminy Jakubów Aleksandrów

2018-08-26 Dożynki Gminne i Festyn Rodzinny „Mazowiecki Lato” Jędrzejów Nowy

2018-09-01 Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie Szkoła Podstawowa w Mistowie

2018-09-09 50-lecie powstania OSP Moczydła oraz przekazanie sztandaru OSP Moczydła

2018-09-16 IV Rajd Międzygminny start: Jakubów – meta: Dobre

2018-09-23 
2018-09-30

 „Kultura pod strzechy” w ramach projektu występ w czterech miejscach teatru PARABUCH gmina Jakubów

2018-10-06 100-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym

2018-10-11 Gminny Dzień Edukacji Narodowej Siedlce

2018-10-21 Gminny Dzień Seniora uroczystość wyjazdowa

2018-11-11 Wieczorek Patriotyczny Gminna Biblioteka Publiczna

2018-12-08 VIII Mikołajkowy Turniej Brazylijskiego jiu-jitsu hala sportowa w Jakubowie

2018-12-16 Gminna Wigilia hala sportowa w Jakubowie

kabaretowy oraz muzyczny w wykonaniu 
parakabaretu Paradoks Zbigniewa Maru-
sy oraz gościnnie występującego Cezarego 
Wociala. 

Organizatorzy uroczystości zapewni-
li zebranym słodką przekąskę oraz ciepły 
posiłek przygotowany przez kucharki ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w  Jędrzejowie Nowym. Serdecznie gra-
tulujemy zwyciężczyniom wysokiego po-
ziomu wiedzy, a wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział i  zapraszamy już 
za rok.
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Oprac. Sylwia Korzeniewska, Maria Wójcicka 

Boże Narodzenie to magiczny czas. 
Wtedy to cieszymy się, że jesteśmy ra-

zem z rodziną, bardziej sobie bliscy i dro-
dzy niż w  zwykłe dni. Aby wprowadzić 
wszystkich w świąteczny nastrój Mały Sa-
morząd zorganizował „Koncert kolęd, pa-
storałek i piosenek świątecznych”, który od-
był się 22 grudnia 2017 r. 

Muzyczne interpretacje przedstawiły 
wszystkie grupy przedszkolne i klasy I-III. 
Koncert rozpoczęła klasa I b, która wyko-
nując pastorałkę „Złota Jerozolima”, prze-
niosła wszystkich do miejsca, gdzie wszyst-
ko się zaczęło. Potem klasy III a  i  III  c, 

ŚWIĄTECZNY KONCERT

śpiewając utwory o  pierwszej gwiazdce, 
wskazały drogę do Betlejem, w  którym 
narodził się Jezus. Po nich pokłoniły się 
i zaśpiewały kolędę „Przybieżeli do Betle-
jem pasterze” dzieci z grupy Liski. W dal-
szej części najmłodsze dzieci z grup Kotki 
i Myszki zaprezentowały pastorałkę „Przy-
szły dzieci do stajenki”, obiecując, że będą 
grzeczne. Następnie wraz z grupą 4-latków 
Mądre Sówki witano maleńkiego i Maryję 
– jego matkę w kolędzie „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”. Trzecioklasiści z III b w pasto-
rałce „Do stajenki” muzycznie opowiedzieli 
o tym, że z narodzenia Pana cieszą się nie 
tylko ludzie, ale wszystkie stworzenia. Po-
tem Smerfy (klasa 0 b) i uczniowie klasy 
I a, śpiewając oraz grając na instrumentach, 
pocieszali i rozweselali małego Jezusa. Jako 
przedostatnie wystąpiły Niedźwiadki (kla-
sa 0 a), które w piosence „Dzwonki brzmią” 
ogłaszały, że nadchodzi wreszcie dzień, gdy 
zaczną się święta. Na zakończenie koncer-
tu drugoklasiści pastorałką „Kiedy błyśnie 
pierwsza gwiazdka” przypomnieli, że to 
przemiana naszych serc jest najważniejsza 
podczas Świąt Bożego Narodzenia. Fo
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Oprac. Dorota Czerwińska

Akcję wsparło 65 wolontariuszy 
– uczniów, absolwentów oraz przyja-

ciół szkoły, którzy przeprowadzali kwesty 
zarówno na terenie gminy Jakubów, jak 
i  w  Mińsku Mazowieckim. Najmłodsza 
wolontariuszka miała 7 miesięcy, a do swo-
jej puszki zebrała 411,02 zł. W najcięższej 
puszce znalazło się 3129,60 zł.

Na niemałe atrakcje mogli liczyć wszy-
scy, którzy przybyli na szkolny finał do hali 
sportowej. Tam czekały smakołyki w szkol-
nej kawiarence, loteria fantowa, pokaz mi-
strzowskiej gry w szachy, porady dietetyka 
oraz wiele innych, w tym kącik krzyżówek 
i łamigłówek, kącik gier planszowych, ori-
gami oraz ciastka z wróżbą. Można było 
wziąć udział w warsztatach plastycznych, 
a także w rozgrywkach FIFA18.

Na szkolnej scenie zebrani mogli podzi-
wiać zespoły wokalne, taneczne i teatralne, 
występy przedszkolaków, uczniów klas Oa, 

Ob, Ib, II, IIIb i IIIc. Wystąpił kabaret Ka-
prys i Mały Kaprys, zespół Storm, Jakub 
Wieczorek, a także połączone siły Violinek 
i  Kłopotów Doroty. Był też energetyczny 
pokaz zumby w wykonaniu studia fitness 
Fit&Joy, animacje nie tylko dla najmłod-
szych oraz licytacje gadżetów (w tym płyta 
zespołu Boys z autografem samego Marci-
na Millera). 

Niewątpliwie dużą atrakcją okazał się 
występ Nastji, czyli Natalii Ołdak – absol-
wentki jakubowskiego gimnazjum. Nad 
całą akcją czuwał szkolny Owsiak – Małgo-
rzata Czerwińska, wspierana przez dyrek-
cję szkoły oraz grono pedagogiczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy bar-
dzo aktywnie włączyli się w  organizację 
tak dużego przedsięwzięcia. Dziękujemy 
uczniom, rodzicom, absolwentom oraz 
wszystkim darczyńcom… Dzięki Wam to 
był bardzo udany finał! Do zobaczenia za 
rok! Siema! – podsumowują organizatorzy.

REKORD SERC
JUŻ PO RAZ 12. SZKOŁA W JAKUBOWIE ZAGRAŁA RAZEM Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY. W TYM ROKU PADŁ KOLEJNY REKORD – ZEBRANO 45.337,27 ZŁ!
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Oprac. E. Domańska, Z. Czerwińska Gągol

Jasełka to widowisko przedstawiające 
narodzenie Chrystusa. Nazwa wywo-

dzi się od staropolskiego słowa jasło, ozna-
czającego żłób. Jednak ich tradycja, mimo 
że określana jest tego staropolskim słowem, 
nie pochodzi z Polski. Ten rodzaj insceni-
zacji wywodzi się z Włoch. Przedstawienia 
o  tematyce związanej z Bożym Narodze-
niem zainicjował święty Franciszek z Asy-
żu w wieku XIII.

Chociaż przyjście na świat Jezusa Chry-
stusa miało miejsce tak dawno, to ucznio-
wie – artyści z  klas IV-VII, pod opieką 
E. Domańskiej i  Z. Czerwińskiej-Gągol, 

wprowadzili wszystkich w  nastrój świąt 
Narodzenia Pańskiego. Ukazali także go-
rączkę przygotowań przedświątecznych, 
wyjątkowość wieczerzy wigilijnej, a przede 
wszystkim tajemnicę przyjścia na świat 
Chrystusa Pana. Występ zakończył się 
przesłaniem: „By domy Wasze dekorowały: 
miłość, życzliwość i nadzieja. Niech wzięty 
do ręki Opłatek – pozwoli dostrzec w dru-
gim człowieku samego Jezusa Chrystusa, 
a opłatkowa biel – przysłoni wszystkie tro-
ski i kłopoty. Niech światło choinki – sym-
bol radości z  narodzenia Jezusa oświe-
tla zawsze wasze życie i pozwala odnaleźć 
właściwą drogę. A przez cały rok od po-

niedziałku do niedzieli niech was wszyst-
ko łączy, nic zaś niech nie dzieli.” Oprawę 
muzyczną zapewniła D. Czerwińska z ze-
społem Violinki. Na zakończenie pastorał-
kę „Do stajenki” zaśpiewali gościnnie Iga 
Podobas i Bartek Kuć z klasy IIIb.

SZKOLNE JASEŁKA
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TO CUDOWNY CZAS BYCIA RAZEM – PRZEPIĘKNE ZWYCZAJE I TRADYCJE. PIELĘGNUJĄC COROCZNĄ 
TRADYCJĘ PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH, 22 GRUDNIA 2017 R. UCZNIOWIE KLAS IV-VII ORAZ GIMNAZJALIŚCI MIELI MOŻLIWOŚĆ 
UCZESTNICZENIA W JASEŁKACH BOŻONARODZENIOWYCH „DO STAJENKI…”.

Uczniowie dostrzegają w  szachach 
przede wszystkim rozrywkę, nie 

zdając sobie sprawy, że bawiąc się drew-
nianym wojskiem, uczą się i  doskonalą 
swoje umysły. Szachy wpływają na roz-
wój osobowości i rozwój umysłowy m.in. 
kształcenie pamięci, umiejętności trwa-
łej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz 
twórczego i logicznego myślenia. Posiadają 
walory wychowawcze. Uczą odpowiedzial-
ności, systematyczności, zasad fair play, 
a  przede wszystkim cierpliwości. Odcią-
gają od komputera i telewizora, włączając 
niejednokrotnie do wspólnej zabawy w sza-
chową magię najbliższych. 

Chętni uczniowie, uczestniczą także 
w zajęciach rozwijających umiejętność gry 
w  szachy, w  ramach godzin pozalekcyj-
nych. Grupa ta jest zróżnicowana wiekowo 
i umiejętnościowo. Szachiści z większym 
doświadczeniem wspierają tych początku-
jących. Zajęcia przebiegają w  miłej i  ser-
decznej atmosferze i często jest zbyt mało 
czasu na dokończenie emocjonującej partii 
szachowej. 

Podsumowaniem rocznej nauki gry 
w szachy jest organizowany, przy pomocy 
Mińskiego Towarzystwa Szachowego, tur-
niej szachowy o Puchar Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Jakubowie. Podczas tego święta 
szachów jakubowscy uczniowie mogą po-

SZACHOWA MAGIA
Z INICJATYWY DYREKTOR MARII PRUSZYŃSKIEJ, OD ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W SZKOLE ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE SZACHOWE 
JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY. PŁATNE SĄ ONE Z BUDŻETU GMINY. W ZAJĘCIACH UCZESTNICZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS 
TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ PO JEDNEJ GODZINIE TYGODNIOWO. 

Oprac. Maria Suliborska

równać swoje umiejętności z uczniami in-
nych szkół powiatu mińskiego, jak również 
podpatrzeć jak grają doświadczeni szachi-
ści, w tym arcymistrzowie, którzy niejedno-
krotnie zaszczycili turniej swoją obecnością. 
Ta impreza na długo pozostaje wszystkim 
w pamięci i jest motywacją do dalszej nauki 
tej wspaniałej królewskiej gry.
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Uroczystość poprzedzona była lek-
cjami bibliotecznymi, podczas któ-

rych uczniowie zapoznali się ze zbiorami 
i regulaminem biblioteki. Po części arty-
stycznej, w obecności zaproszonych gości 
pierwszoklasiści w strojach galowych uro-
czyście przyrzekli, że będą kochać i szano-
wać książki, korzystać z ich mądrości i su-
miennie wypełniać obowiązki czytelnika. 
Aktu pasowania książką „Pan Tadeusz” 
dokonała Maria Pruszyńska – dyrektor 
szkoły. Hanna Wocial – wójt gminy Jaku-
bów oraz Agnieszka Kunka – wicedyrektor 
szkoły wręczyły trzydziestu trzem uczniom 
klas pierwszych książeczki z pamiątkowym 
wpisem oraz specjalnie wykonane na tę 
okoliczność zakładki do książek. Dyrektor 
szkoły pogratulowała uczniom wstąpienia 
w poczet czytelników. Życzyła, żeby książka 
stała się ich przyjacielem. Wspomniała, że 
biblioteka w tym roku wzbogaciła się o po-
nad 1100 książek za kwotę 23 tys. zł z Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
podobnie jak w roku ubiegłym z programu 
„Książki naszych marzeń”. Hanna Wocial 
życzyła nowo przyjętym czytelnikom prze-
żywania cudownych przygód z  książką. 
Nadmieniła, że również bardzo lubi czytać 
i z przyjemnością sięga po książki.

Uroczystość zakończono pamiątkowy-
mi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodziców pierwszo-
klasistów. Atmosfera uroczystości była nie-
zwykła dzięki wyjątkowej dekoracji hali 
sportowej, programowi artystycznemu, roz-
śpiewanym Violinkom pod kierunkiem Do-
roty Czerwieńskiej. Uroczystość ta rozbu-
dziła u uczniów nie tylko zapał do książek, 
ale także potrzebę czytania i ich szanowania.

Pamiątkowe książki ufundowała Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Jakubo-
wie. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki 
wcielili się w bohaterów bajek, a uczniowie 
klas drugiej i trzecich, pięknie wyrecyto-
wali wiersze Jana Brzechwy. Biblioteka ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy włą-
czyli się w przygotowanie niezapomnianej 
uroczystości. 

BIBLIOTECZNA ZABAWA
„DZIŚ W BIBLIOTECE WIELKA ZABAWA” – POD TAKIM HASŁEM 28 LUTEGO 2018R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JA-
KUBOWIE ODBYŁA SIĘ SZKOLNA UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Oprac. Maria Suliborska, Aldona Sterniczuk 

WALENTYNKI 

Oprac. Maria Suliborska, Aldona Sterniczuk

Każdy sposób, aby zachęcić do czyta-
nia, jest dobry. Szkolna biblioteka zor-

ganizowała więc Walentynki. Od samego 
rana do biblioteki, która zachęcała nie tylko 
swoim wystrojem walentynkowym przy-
chodzili uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, 
a nawet pracownicy szkoły. Tu czekała na 
nich skrzynka poczty walentynkowej, kon-
kurs literacki i inne niespodzianki.

W  konkursowych pytaniach trzeba 
było wykazać się znajomością lektur szkol-
nych i poezji o tematyce miłosnej oraz zna-
jomością przysłów, powiedzeń, zwrotów 
dotyczących miłości. Za prawidłowe odpo-
wiedzi wszyscy uczestnicy otrzymali drob-
ne nagrody walentynkowe.

Biblioteka w tym dniu pękała w szwach. 
Liczba wypożyczonych książek była znacz-
nie większa niż zazwyczaj. Zapraszamy 
za rok!Fo
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

Od początku roku szkolnego Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ję-

drzejowie Nowym tętni życiem.
29 września uczniowie klas IV-VII wzię-

li udział w  VII światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia. Uczestniczyli również w kolejnej 
edycji programu „Mistrzowie kodowania”. 
W  październiku młodsze dzieci obejrzały 
przedstawienie „Szewczyk Dratewka”, a star-
sze – „Przygody Stasia i Nel”. 11 października 
uczniowie wybrali się na wycieczkę do gotyc-
kiego zamku w Liwie oraz do skansenu w Su-
chej nad rzeką Kostrzyń.

Uroczyście obchodzono Dzień Eduka-
cji Narodowej, podczas którego uczniowie 
wierszem i piosenką podziękowali swoim na-
uczycielom i innym pracownikom szkoły za 
trud włożony w ich edukację i wychowanie. 
Z okazji Dnia Niepodległości odbył się uro-
czysty apel. Dzieci recytowały wiersze o tre-
ści patriotycznej, przypominały młodszym 
i starszym widzom ważne wydarzenia z hi-
storii Polski. 21 listopada najmłodsi i najstarsi 
uczniowie przygotowali program artystyczny 
z okazji Święta Szkoły. Na scenie zrobiło się 
barwnie i wesoło za sprawą kolorowych ko-
stiumów i dekoracji związanych z tematyką 
wierszy Jana Brzechwy.

Uczniowie gościli również rodziców 
pierwszoklasistów podczas uroczystego ślu-
bowania, które dostarczyło wielu radości 
i wzruszeń. Na pamiątkę tego jakże ważnego 
w ich życiu dnia dzieci otrzymały upominki 

wykonane przez starszych kolegów. 
Nie tylko w  szkole wiele się dzieje. 

Dużo atrakcji mają również przedszkolaki. 
Uczestniczyły między innymi w Dniu Przed-
szkolaka i światowym Dniu Pluszowego Mi-
sia. Brały udział w  spotkaniu z  gitarzystą. 
Z okazji Dnia Poczty Polskiej zaprosiły listo-
nosza, który opowiedział im o swojej pracy.

6 grudnia w szkole obchodzono Miko-
łajki. Uczniowie w klasach ubierali choinki 
i obdarowywali się prezentami. Była okazja 
do wspólnej zabawy, przypomnienia polskich 
tradycji bożonarodzeniowych, rozmów o ro-
dzinnych zwyczajach związanych z tym pięk-
nym świętem.

Dzieci brały także udział w wycieczce do 
Dobrego, gdzie odwiedziły m.in. Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem, neogotycki 
kościół parafialny, kamienice wokół rynku, 

INTENSYWNY POCZĄTEK
Oprac. Helena Pastor

płytę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, 
pomnik poległych w walkach o niepodległość 
oraz pomnik będący hołdem dla żołnierzy 
BCh i AK, pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, pomnik Konstantego Laszczki, zegar 
słoneczny i pomnik Jana Pawła II. Uczestni-
czyły w warsztatach plastycznych (produk-
cja i zdobienie bombek) w Głęboczycy, gdzie 
miały okazję wykonać własną bombkę.

Wigilia szkolna odbyła się 19 grudnia. 
Przy świątecznym stole zasiedli zaproszeni 
goście, przedszkolaki, uczniowie i  nauczy-
ciele. Zebrani obejrzeli jasełka, wysłucha-
li czytania z  Pisma Świętego, podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia. 
Bardzo smakowały im tradycyjne, bożonaro-
dzeniowe potrawy, a piękne dekoracje, ozdo-
by oraz śpiewanie kolęd wprowadziło wszyst-
kich w świąteczny nastrój.
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OŚWIATA W MISTOWIE

16 lutego 2018 r. szkołę w  Mistowie 
odwiedziła lublińska grupa Za-

elektryzowani z projektem edukacyjnym 
„Naukowa Epidemia, Czary Mary i  Al-
chemia”. Prowadzący przedstawili inte-

LAURKI MIŁOŚCI

WYBUCHOWE CZARY

CHOINKOWE 
ZABAWY

O
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6 lutego 2018 r. w  Szko-
le Podstawowej im. Jana 

Pawła II w  Mistowie zor-
ganizowano uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Pod okiem Agnieszki Ko-
ścieszy dzieci przygotowa-
ły przedstawienie, w którym 
– od grup przedszkolnych 
do uczniów VII klasy – re-
cytowały wiersze, śpiewały 
piosenki i  tańczyły. Goście 
ze wzruszeniem podziwiali 
swoje wnuki, dlatego naro-
dzili ich gromkimi brawami. 
Na koniec uroczystości dzie-
ci wręczyły babciom i dziad-
kom własnoręcznie wykona-
ne laurki. To był wyjątkowy 
dzień pełen uśmiechu i rado-
ści dla wszystkich przybyłych 
na uroczystość.

raktywny spektakl, do którego angażowali 
uczniów. Celem – poza elementem rozryw-
kowym – było przemycić treści lekcyjne na 
temat laboratoriów naukowych i ekspery-
mentów. Uczniowie obejrzeli szereg nie-
codziennych eksperymentów fizycznych 
oraz chemicznych: zabawy z wodorem, pił-
kę z  dmuchawą, pompowanie powietrza 
z płuc do rękawa przez jednego z uczniów 
klasy VI. Dowiedzieli się tego, iż gaz butan 
można znaleźć w butli gazowej podłączonej 
do kuchenki czy zapalniczkach. Butan jest 
gazem łatwopalnym, gdy ulatnia się, jest 
śmierdzący. Ów zapach jest sztucznie doda-
wany, po to, aby było go czuć, gdy się ulat-
nia. Prowadzący przestrzegali uczniów, aby 
nie bawili się ogniem i natychmiast otwie-

13 stycznia uczniowie bawili się na 
zabawie choinkowej. W tym roku 

jako pierwsi rozpoczęli swój bal najmłod-
si – dzieci z  oddziałów przedszkolnych 
i zerówki. Po rozdaniu prezentów od Mi-
kołaja młodsi ustąpili miejsca starszym ko-
legom, którzy prezentowali na scenie swoje 
umiejętności artystyczne. Tego dnia przy-
byli do nas Agnieszka Chylińska, Małgo-
rzata Foremniak i  Agustin Egurolla, by 
podziwiać i oceniać występy młodych ta-
lentów w przepięknych układach tanecz-
nych i wokalnych. Nie mogło zabraknąć 
zatem skocznych tańców i hitów ostatnich 
lat. Uczniów odwiedził również niezapo-
mniany Sławomir – w tej roli Michał Do-
mański z klasy VI, który piosenką „Miłość 
w  Zakopanem” wprowadził wszystkich 
obecnych w  szampański nastrój, zwień-
czony zabawą taneczną i wizytą Mikołaja 
z workiem pełnym prezentów.

rali okna i drzwi. W takim pomieszczeniu 
nie można przebywać, należy dzwonić pod 
112 lub 992 – pogotowie gazowe czy straż 
pożarną 998. Butan można było zobaczyć 
podczas specjalnego eksperymentu z fiol-
ką. Z przerażeniem zebrani obejrzeli tak-
że doświadczenie z płonącą ręką uczennicy 
z klasy VII. Ponadto dzieci wdychały hel, 
a  następnie mówiły zmienionym głosem 
„Kocham szkołę, a  nienawidzę wakacji”. 
Należy pamiętać, iż hel może być gazem 
zabawnym, ale i niebezpiecznym. Innym 
z  kolei pokazem było przelewanie wody 
z butelki do butelki. Zuzia z prowadzącym 
przelewała wodę z butelki do butelki na wy-
ścigi. W owym doświadczeniu pokazowym 
było trochę magii.
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

8 stycznia młodsze dzieci ze szko-
ły w Wiśniewie wyjechały do Teatru 

Kamienica na spektakl „Czerwony Kap-
turek w wielkim mieście”. Podróż prze-
biegała bez zakłóceń, więc na miejscu byli 

W roku 2017 szkoła z Wiśniewa bra-
ła udział w  Powiatowym Cyklu 

Turniejów w Tenisie Stołowym o Puchar 
Starosty Mińskiego. Reprezentanci szko-
ły wzięli udział we wszystkich i z każdego 
przywozili puchary. W sumie zdobyli ich 
aż 12. Wiśniewscy zwycięzcy to: Magdale-
na Kaczorek, Magdalena Puławska, Artur 
Puławski, Paweł Rybiński, Filip Wocial i Ja-
kub Wocial.

Natomiast 24 lutego miało miejsce hi-
storyczne wydarzenie – w szkole odbył się 

ROZGRYWKI STOŁOWE

PODRÓŻE WRAŻEŃ

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Oprac. Małgorzata Kowalczyk, 
Anna Łaptiew-Pióro

WYNIKI RYWALIZACJI: 
Dziewczęta z klas 4-5:
1. Katarzyna Purgał (Mistów)
2. Magdalena Puławska (Wiśniew)
3. Julia Wąsowska (Wiśniew)

Chłopcy z klas 4-5:
1. Artur Puławski (Wiśniew)
2. Igor Wójcicki (Mistów)
3. Paweł Rybiński (Wiśniew)

Dziewczęta z klas 6-7:
1. Martyna Wiktorowicz (Jędrzejów Nowy)
2. Natalia Bartnicka (Mistów)
3. Natalia Nowakowska (Jędrzejów Nowy)

Chłopcy z klas 6-7:
1. Bartosz Ołdak (Wiśniew)
2. Patryk Paska (Mistów)
3. Paweł Kowalczyk (Wiśniew)

I Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego 
dla uczniów z terenu gminy Jakubów. Im-
prezę rozpoczęła wójt Hanna Wocial, która 
przypomniała o tym, jak ważny jest sport 
w życiu każdego człowieka i życzyła wszyst-
kim wspaniałej zabawy. Do tych życzeń 
przyłączyła się dyrektor Karolina Pląsek. 
Następnie główny organizator i jednocze-
śnie sędzia Grzegorz Purgał wyjaśnił zasa-
dy rywalizacji i rozpoczęły się rozgrywki. 
Turniej odbywał się na 4 stołach, z których 
dwa pożyczone były z  Jędrzejowa Nowe-
go i Mistowa, za co organizatorzy serdecz-
nie dziękują.

Swoją obecnością wydarzenie zaszczy-
cili także: Bogusław Dziedzic – zastęp-
ca wójta gminy Jakubów, Edyta Karczew-
ska-Brzost – dyrektor szkoły podstawowej 
w Jędrzejowie Nowym oraz rodzice zawod-
ników i kibiców ze szkół w Jędrzejowie No-
wym, Mistowie i  Jakubowie. W przerwie 
między meczami, można było skosztować 
słodkich wypieków przygotowanych przez 

rodziców i napić się gorącej kawy lub her-
baty. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i  zachęcamy do intensywnego treningu. 
Następny turniej już za rok!

dużo wcześniej i mieli okazję gościć w re-
stauracyjce przy teatrze. Samo przedsta-
wienie odbyło się na małej scenie i bardzo 
się wszystkim podobało. Zwłaszcza, że po 
przedstawieniu każda klasa mogła zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorami.

11 stycznia uczniowie wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy do słynnej fabry-
ki czekolady E.Wedla. Odwiedzili najstarszą 
pijalnię czekolady znajdującą się przy ulicy 
Szpitalnej. Tam uczestnicy wycieczki m.in. 
wzięli udział w konkursach wiedzy o czeko-

ladzie, za które otrzymali słodkie nagrody 
oraz dekorowali według własnych pomysłów 
wedlowskie torciki. Zostali także poczęsto-
wani oryginalną gorącą czekoladą. Następnie 
wszyscy udali się na spacer po Starym Mie-
ście, gdzie podziwiali świąteczne dekoracje. 
Z wycieczki wszyscy byli zadowoleni. Fo
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KULTURA

Prezentację mieli okazję obejrzeć 
uczniowie i nauczyciele szkoły w Wi-

śniewie oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych. Dr Ireneusz Kaługa od 
kilkunastu lat zajmuje się badania-
mi i czynną ochroną ptaków, a zwłasz-
cza bociana białego. Jest zaangażowa-
ny w projekt ochrony gatunku w Polsce, 

Jakubowscy czytelnicy ponownie przeko-
nali się, że biblioteka to miejsce, gdzie 

można wypożyczyć ciekawą książkę, a tak-
że radośnie i  przyjemnie spędzić wolny 
czas ferii zimowych. 25 stycznia pracownice 
biblioteki zaprosiły dzieci, młodzież i doro-
słych do udziału w bezpłatnych warsztatach 
decoupage, które poprowadziła plastyczka 
Barbara Buga. Podczas warsztatów uczest-
nicy dowiedzieli się jak zwykłe, drewniane 
pudełko można zmienić w piękną szkatułkę 
na ukochane drobiazgi. Poznali tajniki zdo-
bienia decoupage i stworzyli własne dzieła, 
które każdy mógł zabrać ze sobą do domu.

Zapraszamy chętnych do udziału w ko-
lejnych projektach. Zawsze warto poznawać 
nowe techniki artystyczne, rozwijać swoje 
zdolności i przy okazji spędzić czas w mi-
łym towarzystwie!

BOCIANIA PODRÓŻ
Oprac. Katarzyna Parol

„BÓG POWIERZYŁ CZŁOWIEKOWI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI” TO MOTTO SPOTKANIA Z EKOLOGIEM 
I PODRÓŻNIKIEM IRENEUSZEM KAŁUGĄ, KTÓRE 12 GRUDNIA ZORGANIZOWAŁA FILIA BIBLIOTECZ-
NA W WIŚNIEWIE.

na Ukrainie i Białorusi. Stworzył projekt 
modernizacji urządzeń energetycznych 
mającej na celu ochronę ptaków. Podczas 
spotkania zaproszony gość w sposób bar-
dzo interesujący opowiadał o swojej pracy, 
która jest jednocześnie jego pasją. Zapre-
zentował również obrączki dla bocianów 
i zdjęcia z ich obrączkowania.

15 GRUDNIA NEURONKI URZĄDZIŁY POKAZ SWOICH UMIEJĘTNOŚCI DLA KOLEGÓW I KOLEŻANEK 
JAKUBOWSKIEJ SZKOŁY. 

DZIEŃ EKSPERYMENTÓW FERIE 
W BIBLIOTECE

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

Dzięki temu spotkaniu wszyscy obec-
ni odbyli wspaniałą podróż w różne rejony 
kuli ziemskiej. Poszerzyli wiedzę na temat 
ochrony środowiska i zagrożeń, jakie niesie 
działalność człowieka.

Możliwe, że ktoś ze słuchaczy dołączy 
kiedyś do grupy obrączkującej bociany pod 
kierownictwem Ireneusza Kaługi.

Celem przedsięwzięcia było upo-
wszechnianie wiedzy z różnych dys-

cyplin naukowych poprzez prezentowa-
nie ciekawych i  jednocześnie prostych 
doświadczeń, związanych z  chemią czy 
fizyką. Nad przebiegiem eksperymentów 
czuwała opiekunka klubu Karolina La-
skowska-Macios, która przy okazji opowie-
działa o działalności Neuronków i zachęca-
ła do udziału w spotkaniach klubowiczów. 
Młodzi naukowcy za pomocą składników, 
które można znaleźć w każdej kuchni i ła-
zience, wspaniale zaprezentowali: tęczo-
wą kapustę, wulkan, tęczę w  szklance, 
magiczne nenufary, piankolinę, burzę 

w szklance wody, lampę-lawę. Widzowie 
mieli okazję również obejrzeć zdjęcia wy-
konane podczas wrześniowego projektu 
Sally Ride EarthKAM, który polegał na fo-
tografowaniu powierzchni Ziemi za pomo-
cą kamery umieszczonej na pokładzie Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). 

Eksperymenty „na żywo” niezwykle 
przypadły do gustu publiczności, która 
miała okazję poznać naukę jako niezwykle 
ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. 
Natomiast przybliżenie warsztatu naukow-
ca niewątpliwie zainspirowało wiele osób 
do podjęcia samodzielnej aktywności na-
ukowej.Fo
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Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 730 – 1700 , wt. – pt. 730 – 1530 
Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. +48 25 757 93 36

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

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

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

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

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

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

e-mail: filiaw@jakubow.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Informator teleadresowy


