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Szanowni Mieszkańcy gminy Jakubów,
przekazujemy kolejny numer kwartalnika „Nasza Gmina Jakubów” z najświeższymi informacjami na temat działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Korzystając z okazji, życzymy Państwu udanego wypoczynku, dużo
słońca oraz interesujących podróży w nadchodzącym czasie.
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O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W 2019 roku wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
I. od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od 1 sierpnia
2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
II. od 1 do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres od
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
W 2019 roku rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:
1. 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych;
2. 30 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:
1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do
każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
Wnioski można składać w urzędzie gminy Jakubów pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.
Wójt
Hanna Wocial

KONKURSY DYREKTORÓW
Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oprac. Justyna Miłaczewska
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maja 2019 r. w urzędzie gminy Jakubów odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
w Jędrzejowie Nowym, Mistowie i Wiśniewie, w związku z upływem 31 sierpnia
2019 r. dotychczasowych kadencji.
Postępowania konkursowe zostały
przeprowadzone przez komisje powołane zarządzeniami wójta gminy Jakubów.

W skład tych komisji weszli przedstawiciele: organu prowadzącego, organu nadzoru,
rad pedagogicznych, rad rodziców oraz organizacji związkowej. W wyniku konkursów na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Jędrzejowie Nowym wyłoniono Edytę Agnieszkę Karczewską-Brzost;
2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła

SIEĆ

CORAZ DŁUŻSZA
Oprac. Marzena Rek

Od

16 lutego 2018 roku do 31 maja
2019 roku trwał I etap budowy
sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
w Anielinku i Jakubowie (ul. Nowa, ul.
Spacerowa, ul. Szkolna i ul. Mińska do kościoła). Wybudowano 5 420 m sieci grawitacyjnej, 1 612 m sieci tłocznej oraz 6 252 m
przyłączy kanalizacyjnych (226 szt.). W ramach powyższej inwestycji wybudowano
również 4 przepompownie ścieków, które
pozwalają na dostarczenie odebranych ścieków do oczyszczalni w Leontynie.

Całkowita wartość robót budowlanych
wyniosła 5 301 305,57 zł brutto, z czego
część zadania w kwocie 3 200 000,00 zł została sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II w Mistowie wyłoniono Lidię Domańską;
3) Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku
Ułanów Lubelskich w Wiśniewie wyłoniono Ewę Charczuk.
Po przedstawieniu dokumentacji konkursowej wójtowi gminy Jakubów zostaną
przyjęte stosowne zarządzenia powołujące
ww. kandydatów na okres 5 lat szkolnych tj.
od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
na stanowiska ww. szkół.
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RADA GMINY INFORMUJE
POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
20 MAJA 2019 ROKU

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
24 CZERWCA 2019 ROKU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jakubów na lata 2019 – 2029,
• zmian Uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
Jakubów w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań,
• zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jakubów
oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Jakubów.
3. Przedstawienia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie za 2018 rok.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Informacja o konkursach na dyrektorów
szkół podstawowych w: Mistowie, Jędrzejowie
Nowym, Wiśniewie.
2. Przedstawienie raportu o stanie gminy Jakubów za 2018 rok.
3. Debata nad raportem gminy Jakubów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Jakubów wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
a) wystąpienie wójta gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi
gminy Jakubów,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Jakubów wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok,
b) udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jakubów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jakubów na lata 2019-2029,
d) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
e) zmiany uchwały Nr V/26/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów do drogi (Stanisławów-Mlęcin-Kamionka) w miejscowości
Mistów – wykonanie chodnika oraz zjazdów”,
f) powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników do sądów powszechnych,
g) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
7. Wysłuchanie sprawozdań z działalności
w 2018 roku:
a) Komisariatu Policji w Stanisławowie,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie,
c) pracy komisji Rady Gminy Jakubów.

NISZCZENIE SŁUPKÓW PASA DROGOWEGO
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie rejon w Mińsku Mazowieckim, w związku ze stwierdzeniem uszkodzeń znaków
granicznych pasa drogowego, zwraca się z prośbą o przypomnienie właścicielom nieruchomości przyległych do dróg krajowych o obowiązku ochrony
słupków granicznych pasa drogowego.
Pasy drogowe zostały utrwalone i oznaczone żółtymi znakami – słupkami betonowymi z czarnym napisem „pas drogowy”. Powyższe znaki służą ochronie pasa drogowego i jednocześnie określają granice własności działek przyległych do drogi krajowej.
Samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem:
W art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520) określono, że znaki geodezyjne, (...) podlegają ochronie.
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, (...), są obowiązani:
1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub
mienia.
Zgodnie z art.48 ust. 1 ww. ustawy, kto wbrew przepisom art. 15 tej ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, (...), a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, (...) podlega karze grzywny.
W przypadku stwierdzenia, że ktoś świadomie naruszył znak graniczny oraz braku woli ugodowego załatwienia sprawy, zgodnie z art. 277 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) będzie on podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Jeśli działania tej osoby spowodowały szkodę, to zgodnie z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Kodeks cywilny: „Kto z winy
swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli wandal nie zgodzi się naprawić szkody dobrowolnie, to zostanie wniesiony
pozew o zapłatę do sądu.
Wykonanie wznowienia znaku granicznego winowajca zleca na swój koszt uprawnionemu geodecie.
Adam Kulma – Kierownik Rejonu w Mińsku Mazowieckim
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ZASADY KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Jakie ścieki można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej?
Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze lub
socjalno-bytowe. Ścieki te związane są bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy z kuchni i łazienki – z mycia, prania, ubikacji itp.
Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych oraz
innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego.
Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni,
ponieważ efektem tego może być zalanie obiektów oczyszczalni ścieków oraz
wypłukanie osadu czynnego z oczyszczalni, co spowoduje skażenie środowiska.
Niedozwolone jest wprowadzanie do kanalizacji ścieków gospodarczych tzn.
gnojowicy, odcieków z kiszonek oraz innych ścieków produkcyjnych.
Zrzut takich ścieków do kanalizacji spowoduje tzw. przeciążenie oczyszczalni
ścieków, a efektem tego będzie odprowadzenie z oczyszczalni do środowiska nieoczyszczonych ścieków.

2. Czego nie mogą zawierać ścieki sanitarne?
Ścieki nie mogą zawierać materiałów i substancji, które mogą doprowadzić do:
zatkania kanalizacji lub pomp, zamierania bakterii i mikroorganizmów pracujących w oczyszczalni przy usuwaniu zanieczyszczeń (bakterie i mikroorganizmy
są wrażliwe na działanie substancji szkodliwych i trujących).
Obowiązujące przepisy mówią, że do kanalizacji sanitarnej nie można wprowadzać: ścieków pochodzenia inwentarzowego i przemysłowego; odpadów stałych
takich jak: żwir, piasek czy popiół, kawałków: szkła, skór czy tekstyliów, resztek
poubojowych (np. pierza), ścinków materiałów, podpasek, plastikowych toreb,
wszelkiego rodzaju opakowania itp.; włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych oraz rajstop (w tym innych części garderoby) – rzeczy te
łączą się w sploty i uniemożliwiają swoodny przepływ ścieków; ręczników papierowych, szmat, gazet, pieluch oraz innych nierozpuszczających się w wodzie
materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę, tamując przepływ ścieków;
tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją, zamykając średnice
w rurach. Oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi
śmieciami, tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę; nakrętek, korków, gum do
żucia, prezerwatyw, patyczków do uszu – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory; substancji palnych np. resztek rozpuszczalników, benzyny, ropy itp.;
substancji żrących i toksycznych.
Z doświadczenia w eksploatacji oczyszczalni ścieków wynika, iż nagminnie
wprowadzane do kanalizacji są: podpaski, szmaty, torby foliowe czy popiół –
materiały te są przyczyną powstawania niedrożności kanałów i zwiększenia zużycia/awaryjności pompowni ścieków.
3. Jak powinna wyglądać kanalizacja sanitarna (instalacja wewnętrzna)
w domu?
Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu mogą pojawić się zapachy
pochodzące z kanalizacji. Przyczyną tego są różnego rodzaju nieprawidłowości
w domowej kanalizacji sanitarnej. Celem zapobieżenia zapachom i wyziewom
z kanalizacji należy przestrzegać następujących zasad:
– pion kanalizacyjny powinien być zaopatrzony w rurę wywiewną wyprowadzoną 0,5 do 1,0 m powyżej połaci dachowej. Pion to część kanalizacji wewnętrznej budynku, którą ścieki odprowadzane z umywalek, zlewozmywaków,
misek ustępowych, pryszniców i wanien spływają z poszczególnych kondygnacji
budynków do poziomu odpływu na zewnątrz budynku;

– średnica pionu jest stała na całej wysokości i równa co najmniej największej
średnicy podejścia do pionu; najczęściej stosuje się średnice 100 mm lub 70 mm;
– każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu.
Jedynym gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji w mieszkaniu
jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg powyższych zasad.
4. Uwaga
W przypadku stwierdzenia, iż przyczyną zatkania kanalizacji lub jej niewłaściwego funkcjonowania jest szkodliwa eksploatacja przez danego użytkownika bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód deszczowych) gmina zmuszona będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych
kosztów. Kosztami tymi zostaną obciążeni konkretni użytkownicy kanalizacji.
W przypadku awarii zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych
prosimy dzwonić:
Urząd Gminy Jakubów – 25 757 91 90
Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym – 514 098 850
Oczyszczalnia ścieków w Leontynie i Rządzy – 503 061 114
Marzena Rek – 730 101 690 (sieć kanalizacyjna i wodociągowa)
Edward Antoszczak 602 592 402 (sieć wodociągowa)

PAMIĘTAJ SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI!
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RICOTTA Z LAUREM

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 12. EDYCJA KONKURSU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCY I PRODUCENCI
INDYWIDUALNI WALCZĄ O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA
NAJLEPSZY PRODUKT ROKU. TYM RAZEM OKRZYKNIĘTO NIM RICOTTĘ Z WITKOWIZNY.
Oprac. Marta Krusiewicz

deą przedsięwzięcia jest promocja regionalnej kuchni, mazowieckich tradycji wytwórczych i bogactwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
które zachwycają podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Popularność konkursu wpływa pozytywnie na
kultywowanie kulinarnego dziedzictwa
Mazowsza i zdrowego żywienia. Służy także promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, szczególnie w obszarze
kulturowym i społecznym.
W tym roku przyznano 24 nagrody

i 8 wyróżnień. Uroczystość wręczenia nagród, w której udział wzięli: poseł Marek Sawicki, marszałek Adam Struzik, wójt Hanna
Wocial oraz samorządowcy z terenu województwa mazowieckiego i uczestnicy konkursu, odbyła się 9 maja 2019 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego w kategorii produkty mleczarskie – producenci indywidualni – zdobył „Ser kozi Ricotta z Witkowizny”
wytwarzany przez Krzysztofa Michalczuka z Rządzy (Witkowizna).
Jury konkursu doceniło ser, gdyż jest
to produkt wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, o niepowtarzalnym smaku, zapachu
i strukturze. Surowce wykorzystywane do
jego produkcji to serwatka pozyskana z sera
koziego podpuszczkowego oraz mleka koziego. Wszystkie produkty są pochodzenia
naturalnego, a dla polepszenia walorów
smakowych dodawany jest ocet jabłkowy.
Serdecznie gratulujemy zdobycia tak
prestiżowej nagrody. Ogromnie się cieszymy, że gmina Jakubów jest promowana na
Mazowszu i dziękujemy za kultywowanie
kulinarnego dziedzictwa naszego regionu.

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM

27

maja jest Dniem Samorządowca. Z tej okazji wójt Hanna Wocial wraz z kilkoma innymi włodarzami z powiatu mińskiego zostało zaproszonych na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze, które było możliwością osobistego złożenia życzeń
wszystkim pracownikom samorządowym.
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Fot.: Eliza Radzikowska-Bialobrzewska, z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

I

INFORMACJE

NOWOCZESNE GOSPODARSTWO
24 KWIETNIA 2019 R. W JĘDRZEJOWIE NOWYM W GOSPODARSTWIE MAŁGORZATY
I ANDRZEJA KONCÓW ORAZ ANNY I KAMILA KONCÓW MIAŁO MIEJSCE UROCZYSTE
OTWARCIE WOLNOSTANOWISKOWEJ OBORY DLA BYDŁA. JEST TO JEDYNY TAK NOWOCZESNY ORAZ W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY OBIEKT W POWIECIE MIŃSKIM.
Oprac. Ewa Klepacka

G

ościnni właściciele zaprosili zainteresowanych hodowców do swojego gospodarstwa, by mogli zobaczyć zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
uwzględniających nowości rynkowe takie
jak: robot do podgarniania paszy, robot
do usuwania obornika i nowoczesne stacje żywienia.
Obora przeznaczona jest na ok. 75
krów mlecznych z przychówkiem. Najważniejszym urządzeniem jest robot udojowy
V300. Hodowcy zdecydowali się także na

zakup robota podgarniającego paszę Opti
Duo, który nie tylko podgarnia, ale także
odświeża paszę na stole. Dzięki temu krowy znacznie chętniej do niego podchodzą
i pobierają więcej paszy. Lepsze żywienie
to lepsza wydajność i tego właśnie oczekują
gospodarze. W oborze pracuje kolejny robot – RS450 – przeznaczony do usuwania
obornika na podłogach rusztowych. Taki
robot znacznie ułatwia codzienną pracę
właścicielom, a przede wszystkim poprawia
ogólną higienę w oborze.

MIÓD DOBRY NA WSZYSTKO
Oprac. Zbigniew Marusa
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Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

czerwca 2019 roku w sali OSP w Jakubowie odbyło się szkolenie „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – dobre praktyki pszczelarskie”.
Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie

przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej oraz
Urząd Gminy w Jakubowie. Prowadził je
Marek Dudek – pszczelarz z wieloletnim

doświadczeniem, aktywny działacz Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa
„Nasze Pszczoły”. Ze swadą i dużym poczuciem humoru opowiedział zebranym
o tym, jak ważne są pszczoły dla całego
ekosystemu. Uczestnicy mogli zapoznać
się z produktami wytwarzanymi przez
pszczoły takimi jak: propolis, pierzga,
wosk, mleczko pszczele i oczywiście różnymi gatunkami miodów. Prowadzący szczegółowo opowiadał o zaletach poszczególnych produktów i ich dobroczynnych
właściwościach dla zdrowia. W szkoleniu
uczestniczyło przeszło 40 osób z gminy
Jakubów, Stanisławów i Cegłów. Na koniec odbyła się degustacja miodów, a każdy
uczestnik choć przez chwilę mógł poczuć
się pszczelarzem, ubierając się w stosowny
strój ochronny.
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MEDALE MIŁOŚCI

Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.
Robert Poulet

Oprac. Agnieszka Gogol

M

Diamentową rocznicę obchodzili: Aniela
i Eugeniusz Szymorowscy z Aleksandrowa
oraz Danuta Helena i Tadeusz Gołębiewscy
z Brzozówki.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem wójt Hanny Wocial, która wyraziła
swój podziw i uznanie dla jubilatów oraz
złożyła życzenia świętującym parom małżeńskim. Aktu uhonorowania dokonała
wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Domańskim i sekretarzem
gminy Justyną Miłaczewską. Ponadto każda
z par otrzymała bukiet kwiatów i dyplom.
Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas
na sesję zdjęciową z udziałem jubilatów i ich
rodzin. Nie zabrakło również weselnego
tortu oraz toastu za zdrowie i pomyślność
zacnych gości. Świętowanie umilił występ
gminnego chóru Serenada pod przewodnictwem Jolanty Kowalczyk.
Wszystkim „Złotym i Diamentowym
Parom” serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości z każdych spędzonych razem chwil.

Oprac. Ewa Klepacka

17

kwietnia 2019 r. chór gminny Serenada oraz gminna orkiestra dęta
w Jakubowie obchodzili swoje trzecie urodziny. Miłośnikom śpiewu i muzyki nie liczy
się godzin i lat, ale w tak wyjątkowej rocznicy życzymy im sto lat, sto lat, niech żyją,
żyją nam...

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

edal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi uhonorowanie
osób, które przeżyły co najmniej 50 lat
w jednym związku małżeńskim. Medal
nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Złote i Diamentowe Gody są wyjątkową
rocznicą wspólnego pożycia małżeńskiego.
To z pewnością niezwykły jubileusz, tak jak
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem
pół wieku, czym może pochwalić się niewiele par. Małżeństwo to nie tylko piękne,
podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie
z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść.
W czwartek 16 maja 2019 r. w sali urzędu gminy Jakubów odbyło się uroczyste
spotkanie z dostojnymi jubilatami. Pary
małżeńskie obchodziły Złote Gody, czyli
okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia
małżeńskiego oraz Diamentowe Gody, czyli sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego.
Tegoroczni złoci jubilaci to: Czesława
i Marian Kopciowie z Turku, Janina i Stanisław Turkowie z Woli Polskiej oraz Stanisława i Bonifacy Wocialowie z Ludwinowa.

TRZECIE
URODZINY
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RYCERZE FLORIANA
Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat
Thomas Keneally

Oprac. Agnieszka Gogol

D

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

zień Strażaka to bardzo ważne wydarzenie. Odważni i waleczni druhowie codziennie narażają swoje zdrowie
i życie, aby ratować innych. Zasługują na
szacunek i swoje wielkie święto.
5 maja 2019 roku druhny i druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Jakubów świętowali Gminny Dzień
Strażaka, który w tym roku obchodzony
był w Ludwinowie. Uroczystość rozpoczęła
się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP
w Jakubowie, skąd nastąpił przemarsz do
kościoła pod wezwaniem św. Anny w Jakubowie, gdzie o godzinie 11:00 odbyła się
uroczysta Msza święta w intencji strażaków
oraz ich rodzin.
Po Mszy świętej pododdziały strażaków
wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały w uroczystej defiladzie na plac św. Jakuba Apostoła, gdzie miała miejsce dalsza
część uroczystości. Wzięły w niej udział
OSP z: Ludwinowa, Jakubowa, Łazisk, Mistowa, Moczydeł, Wiśniewa i Czarnej.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: poseł Teresa Wargocka, poseł
Czesław Mroczek, radny powiatowy Wojciech Rastawicki, wójt Hanna Wocial, przewodniczący RG Jakubów Krzysztof Do-

mański, zastępca wójta Bogusław Dziedzic,
prezes Gminnego Zarządu OSP Ryszard
Parol, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Jakubowie ks. Mirosław Tempczyk,
ks. Ryszard Mierzejewski, ks. prof. Roman Bartnicki, radna oraz przewodnicząca KGW i KERiI z Ludwinowa Wanda
Dąbroś, sołtyska Ludwinowa Marta Krusiewicz oraz dyrektor szkoły w Mistowie
Lidia Domańska.
Wójt oraz przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim druhnom i druhom
słowa podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Zaproszeni goście – Czesław
Mroczek i Wojciech Rastawicki – w swych

przemówieniach składali wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków i ich rodzin,
a Teresa Wargocka odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do
druhen i druhów w dniu ich święta.
Jako upamiętnienie tak podniosłej
uroczystości Hanna Wocial wręczyła podziękowania i książki „Strażacy Powiatu
Mińskiego”, jako dowód wdzięczności za
wieloletnią służbę, wsparcie i niesienie pomocy na rzecz drugiego człowieka. Otrzymali je druhowie: Tadeusz Kunka, Tadeusz
Kopciński i Wacław Ryszko z OSP Jakubów,
Stanisław Rogulski z OSP Łaziska, Marian
Jurek i Henryk Wocial z OSP Mistów, Paweł
Gryglas i Waldemar Rek z OSP Wiśniew,
Henryk Głuchowski z OSP Ludwinów, Jerzy Sekular i Kazimierz Konca z OSP Jędrzejów Nowy oraz Marianna Murzynowska z OSP Moczydła.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości uświetniła Gminna Orkiestra Dęta
z Jakubowa pod przewodnictwem Janusza Sadocha oraz występ mażoretek z terenu gminy pod przewodnictwem Honoraty Grudzień.
Po uroczystości prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie – Robert Karczewski zaprosił wszystkich zebranych na
uroczysty obiad w remizie OSP Ludwinów.
Nr 3 (18) 2019
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NA SPORTOWO

RODZINNY CZAS

W NIEDZIELĘ 12 MAJA JUŻ PO RAZ SIÓDMY ODBYŁ SIĘ GMINNY RAJD ROWEROWY.
TYM RAZEM POŁĄCZONO GO Z „JAKUBOWSKIM PIKNIKIEM RODZINNYM”, KTÓRY PRZYGOTOWANO PRZY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO 2019.
Oprac. Grażyna Pytkowska

ewelacyjną pogodą i uśmiechem na
twarzy wójt Hanna Wocial powitała licznie przybyłych uczestników rajdu. Tym razem zebrało się ich około 300.
Z roku na rok jest ich coraz więcej. Pośród
nich znaleźli się zarówno mieszkańcy, jak
i sympatycy gminy Jakubów.
Rowerzyści podzieleni na 3 kolumny
z liderami wystartowali z ulicy Mińskiej.
Tegoroczna 16-kilometrowa trasa, wiodąca przez malownicze miejscowości gminy
Jakubów, z całą pewnością nie była najłatwiejsza, ale nawet najmłodsi uczestnicy
wspaniale sobie poradzili. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali niezastąpieni druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jakubowa, Jędrzejowa Nowego,
Łazisk, Mistowa i Wiśniewa, ratownicy

medyczni oraz policjanci z komisariatu
w Stanisławowie.
Po przeszło godzinnym rajdzie uczestnicy dojechali na metę do gospodarstwa
agroturystycznego „Na KOŃcu wsi” Elżbiety Fabczak w Brzozówce. A tam czekały już
atrakcje „Jakubowskiego Pikniku Rodzinnego”. Koncert pochodzącego z Palermo na
Sycylii we Włoszech piosenkarza i pianisty
Andrea Lattari, który wykonał covery największych przebojów włoskich i hiszpańskich. Przepyszna grochówka przygotowana przez kucharki ze szkoły podstawowej
w Jędrzejowie Nowym, słodkie bułeczki,
jabłuszka, kawa i herbata.
Z okazji rocznicy 20-lecia utworzenia
powiatu mińskiego, który przypada w tym
roku, został przeprowadzony konkurs wie-

Przedsięwzięcie społeczno-kulturalne pn. „Jakubowski Piknik Rodzinny”, zrealizowane przez
gminę Jakubów, zostało współorganizowane przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.
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dzy o powiecie. Padły pytania o liczbę i nazwę gmin wiejskich powiatu, ile kobiet
sprawuje urząd wójta i co oznacza skrót
LGD. Wszyscy uczestnicy odpowiedzieli
poprawnie na zadane pytania i otrzymali
dyplomy oraz nagrody.
Niedziela spędzona na świeżym powietrzu w ekologicznym terenie, dzieci i młodzież szczęśliwi, „dla każdego coś miłego”.
Tak niewiele potrzeba, żeby poznać swoją okolicę, poznać się, porozmawiać i spędzić sympatycznie czas. Naszym celem była
przede wszystkim promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego
stylu życia poprzez uprawianie sportu, jakim jest jazda na rowerze.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
obecność i zapraszamy serdecznie na kolejne edycje rajdu i inne wydarzenia do gminy Jakubów.

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

R

NA SPORTOWO

ZDROWO NA SPORTOWO

Oprac. Ewa Klepacka

6

czerwca 2019 r. w szkole podstawowej
w Mistowie odbył się Gminny Dzień
Sportu pod hasłem „Żyjmy zdrowo na
sportowo”. Zawody przeznaczone były dla
uczniów klas I-III z terenu gminy Jakubów.
Każdą kategorię wiekową reprezentowała
5-osobowa grupa mieszana, łącznie 15 osób
z każdej szkoły.
Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie
ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój
cech motorycznych takich jak: szybkość,
zwinność, sprawność, oraz integracja dzieci z sąsiednich miejscowości. Zawody obejmowały 5 konkurencji: rzuty piłką lekar-

ską, bieg z rakietką, przechodzenie przez
kółko hula-hop, skoki obunóż i rzut woreczkiem do celu, tor przeszkód.
Pierwsze miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie. Na drugim znaleźli się zawodnicy
z Jakubowa, na trzecim – z Wiśniewa, a na
czwartym – z Jędrzejowa Nowego.
Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne
dla szkół. Każdy otrzymał słodki poczęstunek oraz nagrodę za udział w zawodach.
Organizatorami zmagań była wójt Hanna
Wocial, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz publiczna
szkoła podstawowa w Jakubowie.

MŁODZI NA MACIE

Oprac. Ewelina Frankiewicz

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

W

sobotę, 25 maja odbyły się II Mistrzostwa Polski w brazylijskim
Jiu-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat impreza sportowa odbywa się w hali
sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w gościnnym Jakubowie. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem
przez starostę mińskiego Antoniego Jana
Tarczyńskiego, wójt Hannę Wocial oraz
dyrektora MOSIR Roberta Smugę.
W słoneczny poranek do rywalizacji
w brazylijskim Jiu-Jitsu na macie stanęło
ponad 280 zawodników z całej Polski. Na
zaproszenie odpowiedziały m.in. ekipy z:
Gdańska, Warszawy, Ełku, Rzeszowa, Stalowej Woli, Białegostoku, Białej Podlaskiej,
Łodzi, Szczytna, Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Olsztyna, Dąbrowy Górniczej, Poddębic, Zakrętu, Suwałk, Mielca, Pabianic, Mysłowic
i Rudy.
Zawody odbyły się w prawdziwie ro-

dzinnej atmosferze. Nie brakowało emocji
zarówno u dzieci, jak i rodziców. Zwycięzcy
otrzymali oryginalne pamiątkowe medale,
a najlepsi także nagrody. Nad wszystkim
czuwała sprawdzona ekipa Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM i Klubu Walki Grappler.
Mińscy podopieczni zajęli następujące lokaty:
Złoto wywalczyli: Aleksandra Bodecka, Wiktoria Klepacka, Agata Lipska, Ivan
Novyk, Damian Wieczorek i Natalia Wolińska. Srebro zdobyli: Jarosław Bodecki,
Andrzej Frankiewicz, Filip Kosut, Piotr
Kozłowski i Laura Pachacz. Brąz otrzymali: Agata Chabera, Aleksander Kozłowski,
Piotr Lipski i Borys Mroczek.
Tym samym mińska ekipa wywalczyła
drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej,
ustępując tylko połączonym siłom zespołów z Dragon’s Den.
Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Jednocześnie składamy podziękowania
wszystkim, którzy dołożyli chociażby najmniejszą cegiełkę do organizacji tych zawodów – klubowiczom, rodzicom, sędziom
– za pomoc techniczną, fizyczną i duchową.
Wsparcia finansowego udzielił także
powiat miński, dzięki czemu turniej ten
z roku na rok prężnie się rozwija, jest na
coraz wyższym poziomie i przyciąga coraz
więcej zawodników z kraju. Zawody, które
zaczęto parę lat temu organizować, przeistoczyły się w Mistrzostwa Polski, co daje
nam tylko pewność, że było warto iść tą
drogą i rozwijać tę dyscyplinę sportu. Dziękujemy za zaufanie i pomoc w organizacji
gminie Jakubów z wójt Hanną Wocial na
czele. Do zobaczenia za rok!
Nr 3 (18) 2019
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BIEGAM, BO LUBIĘ
Oprac. Ewa Klepacka

Oprac. Ewa Klepacka

3

kwietnia 2019 roku po raz czwarty
w historii gminy Jakubów odbył się
bieg publiczny „Biegam, bo lubię!” i marsz
Nordic Walking. Zorganizowało go Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów.
Wydarzenie współfinansowane było
ze środków Województwa Mazowieckiego
w ramach „Wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej 2019”, a honorowy patronat nad biegiem objęła wójt Hanna Wocial.
Swoją obecnością zaszczycił Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W biegu i marszu brało udział wielu zawodników z terenu gminy Jakubów i całego powiatu mińskiego. Impreza przebiegała
w atmosferze zabawy, przyjaźni oraz integracji. Warto podkreślić walor zdrowotny
imprezy, bo przecież nie od dziś wiadomo,
że sport to zdrowie. Nad bezpieczeństwem
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Moczydeł oraz policjanci z komisariatu w Sta-

nisławowie. Uczestnicy przez 30 minut biegali i chodzili ulicami Jakubowa, każdy we
własnym tempie, choć dało się zauważyć
cień rywalizacji.
Podczas imprezy uczestników dopingowała widownia. Po raz pierwszy zostały wręczone pamiątkowe puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu
i marszu. A byli nimi: Wojciech Nowak
(najstarszy biegacz) i Jan Ołdak (najmłodszy biegacz), Elżbieta Sobotka (najstarszy
chodziarz) oraz Szymon Domański (najmłodszy chodziarz).
Zmęczeni biegacze i wszyscy kibicujący mogli zregenerować swoje siły przy kawie i herbacie oraz zdrowym poczęstunku.
Gromkimi brawami został przyjęty występ
taneczny grupy dzieci z Honoratą Grudzień
na czele. Czas umilały również laureatki
eliminacji szkolnych w konkursie estradowym „Wygraj szansę”: Wiktoria Wojdyga ze szkoły podstawowej w Jędrzejowie
Nowym, Emilia Kuśmierczyk ze szkoły

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że zadanie pn. bieg publiczny „Biegam
bo lubię!” współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019”, na podstawie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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czerwca br. najmłodsze dzieci ze szkół
podstawowych z gminy Jakubów, na
zaproszenie posła Krzysztofa Borkowskiego, wzięły udział w imprezie „Dzień
dziecka z indykiem” w Mościbrodach.
Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji, którymi były:
animacje połączone z koncertem, występy
grup tanecznych, fotobudka, wystawa żywych indyków, warsztaty kulinarne, pompowane zjeżdżalnie i wiele urządzeń rekreacyjnych. Uczestnicy imprezy mogli brać
udział w konkursach, licznych grach i zabawach oraz animacjach. Wydarzenie miało
na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych atrakcji i rozrywki w dniu ich święta
oraz propagowanie zdrowego stylu życia
oraz prawidłowych nawyków żywieniowych związanych z jedzeniem indyczego
mięsa, które jest bardzo smaczne i przede
wszystkim zdrowe.

podstawowej w Mistowie oraz Magdalena Kaczorek ze szkoły podstawowej w Wiśniewie. Można było również skosztować
pysznych przekąsek przygotowanych przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jakubowie.
W punkcie medycznym chętni mogli
zmierzyć ciśnienie i zbadać poziom cukru
we krwi. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami
oraz upominkami.
Taka pozytywna atmosfera podczas
biegu i marszu pozwala mieć nadzieję,
że wkrótce ponownie zostanie zorganizowany, z udziałem jeszcze większej liczby uczestników.

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów
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DZIEŃ DZIECKA
Z INDYKIEM

GOPS
500+ NA KAŻDE DZIECKO!
DOBRY START
W związku z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
Start”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż jest
realizatorem tego zadania. Program ten
zakłada wypłatę raz w roku świadczenia
pieniężnego w wys. 300 złotych, na każde
dziecko uczące się w szkole – bez względu
na dochód rodziny.
Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym rok szkolny 2019/2020 do ukończenia przez nie 20. roku życia (a także
w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku
szkolnego). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie będzie przysługiwało do
ukończenia przez nie 24. roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku
szkolnego). Świadczenie nie przysługuje
na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. zerówkę oraz
na osoby uczące się w szkole policealnej
i szkole dla dorosłych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia „Dobry start” przyjmowane
będą w siedzibie GOPS od 1 sierpnia do
30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (tj.
za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia) – od 1 lipca do
30 listopada 2019 r. W przypadku złożonego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie lipiec-sierpień wypłata
świadczenia nastąpi nie później niż do
końca września.

Wnioski o zasiłki rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jakubowie informuje, że osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres
zasiłkowy, tj. od 1 listopada 2019 r. powinny składać wnioski o przyznanie
świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej począwszy od sierpnia br.,
a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną – od 1 lipca br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za listopad
następuje do 30 listopada. Gdy wniosek
zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za listopad
i grudzień następuje do 31 grudnia. Gdy
wniosek o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących od
miesiąca złożenia wniosku, następuje do
ostatniego dnia lutego następnego roku.
W okresie zasiłkowym 2019/2020
będzie brany pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2018 wraz
z uwzględnieniem utraty i uzyskania
dochodu. Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą przedłożyć
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją o: formie opłacanego podatku,
wysokości przychodu, stawce podatku,
wysokości opłaconego podatku za rok
2018. Wnioski można składać osobiście,
listownie bądź online za pośrednictwem
portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz ePUAP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowe
https://www.gov.pl/web/rodzina, w siedzibie tutejszego GOPS
pok. Nr 7, 9 oraz pod numerem tel. 25 757 91 64, 25 758 24 29.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż wnioski
na nowy okres zasiłkowy (2019/2021)
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie począwszy od sierpnia br.,
a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną – od 1 lipca br.
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019
r. będzie przysługiwało na każde dziecko do
ukończenia 18 r. życia, bez względu na wysokość dochodu rodziny.
Złożenie wniosku w okresie lipiec
– sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej
do 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia
2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019
r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego
2020 r.
Wyrównanie od lipca dotyczy tylko tych
osób, które nie miały przyznanego prawa do
świadczenia wychowawczego na pierwsze
lub jedyne dziecko.
Ponadto informujemy, iż od 1 lipca
2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego
rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Nr 3 (18) 2019
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

ALE KINO!

W DNIACH 1-8 GRUDNIA 2018 R. MAŁGORZATA LIPIŃSKA – NAUCZYCIELKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE UCZESTNICZYŁA
W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FILMÓW MŁODEGO WIDZA „ALE KINO!”
W POZNANIU. ZNALAZŁA SIĘ ONA WŚRÓD CZŁONKÓW JURY NAUCZYCIELSKIEGO
WYŁONIONEGO W DRODZE KONKURSU, DZIĘKI PROJEKTOWI NOWE HORYZONTY
REALIZOWANEGO W NASZEJ SZKOLE.
Oprac. Małgorzata Lipińska

Z

adaniem Jury Nauczycielskiego było
obejrzenie 14 filmów pełnometrażowych z różnych krajów oraz wyłonić spośród nich zwycięzcę festiwalu. Wśród propozycji konkursowych znalazły się m.in.:
produkcja francusko-niemiecko-belgijska,
włoska, szwedzka, duńska, norweska, niemiecko-kenijska, brazylijska, węgierska,
czeska, irlandzko-brytyjska, a także polska.
Jury było wyjątkowo zgodne – zwycięzcą został film polskiej produkcji w reżyserii Jacka Piotra Bławuta pt. „Dzień
czekolady”, z aktorskim udziałem m.in.
Tomasza Kota i Magdaleny Cieleckiej, któ-

ry już obecnie pokazywany jest w niektórych kinach w Polsce.
Wyróżnione zostały również filmy: „Jestem William”, „Dilili w Paryżu”, „Mamy
talent”, „Supa Modo”, „Twigson odkrywca”.
Niektóre z nich już w niedługim czasie będzie można zobaczyć w kinach, w ramach
projektu „Ale Kino!” dzięki Nowym Horyzontom.
Festiwalowi towarzyszyły spotkania
z twórcami, reżyserami i aktorami. Było
to fantastyczne wydarzenie z mnóstwem
emocji i wrażeń dla wielbicieli X muzy –
istne święto kina dla dzieci i młodzieży,

kształtujące nowe, świeże spojrzenie na wykorzystanie filmu w edukacji.
Filmy w projekcie NHEF to atrakcyjne narzędzia w realizacji podstawy programowej, jako przygotowanie młodego człowieka do krytycznego odbioru mediów, do
odbioru i rozumienia tekstów kultury, skłaniające do dyskusji i otwartości czasem na
trudne tematy. Uczniowie uczą się wyrażania własnego sądu o bohaterach oraz wskazywania wartości w utworze, a także wartości ważne dla bohatera.
– Cieszę się, że miałam swój wkład
w propagowaniu tej formy edukacji. Szczególne podziękowania dla dyrektor Marii
Pruszyńskiej za umożliwienie mi uczestnictwa w tak znaczącym wydarzeniu – podsumowuje nauczycielka.

CIEKAWI ŚWIATA

Oprac. Elżbieta Zgódka

W

yjazdy nie kolidowały z obowiązkami szkolnymi, gdyż odbywały
się w soboty. Jedynie Ogród Światła i Muzyki w Wilanowie uczniowie odwiedzili w dzień powszedni, ale za to późnym
popołudniem, by ogród mógł ukazać się
w pełnej krasie, oświetlony tysiącami kolorowych światełek, tworzących niezwykłą,
pełną magii iluminację. Wyświetlany na
fasadzie pałacu mapping też był doskonale widoczny, a biegające, wirtualne myszy
i szczury były tak wiarygodne, że wywołały
okrzyk przerażenia.
W Trickolandii bawili się doskonale na-
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wet opiekunowie. Śmiechom i żartom nie
było końca. Radość z możliwości zrobienia
niezwykłych zdjęć mieszała się z poczuciem
dumy z własnoręcznie zaprojektowanej koszulki lub bombki świątecznej. – Chcielibyśmy, aby taka sala iluzji znajdowała się
w naszej szkole. Pozwoliłaby uczniom odstresować się przed sprawdzianami i kartkówkami lub po nich – mówią nauczyciele.
Niezapomniane emocje towarzyszyły wizycie w Akademii Papug. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Jedni karmili papugi,
inni podglądali ich zwyczaje z bezpiecznej
odległości. Byli tacy, których nie przerażały nawet największe okazy siadające im na

głowach lub ramionach. Niewątpliwie najsłodszy okazał się pobyt w Manufakturze
Cukierków i udział w warsztatach kręcenia lizaków.
Uczestnicy projektu deklarują chęć wyjazdów w przyszłym roku szkolnym. Twierdzą, że „dały one okazje do wspaniałej zabawy i pokazały, że świat jest naprawdę
ciekawy”. Nad prawidłowym przebiegiem
wyjazdów czuwały panie: E. Zgódka, M.
Czerwińska i A. Szuba.

Fot. z archiwum Szkoły w Jakubowie

„CIEKAWI ŚWIATA” – TO TYTUŁ CYKLU WYJAZDÓW, KTÓRE BYŁY REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE.

OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

PRACOWITE PÓŁROCZE

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JĘDRZEJOWIE NOWYM TO NAJWŁAŚCIWSZY CZAS NA PODSUMOWANIE. DRUGIE PÓŁROCZE OBFITOWAŁO W RÓŻNORODNE IMPREZY, KTÓRE NIE TYLKO POSZERZAŁY WIEDZĘ DZIECI, ALE
RÓWNIEŻ KSZTAŁTOWAŁY WŁAŚCIWE POSTAWY ORAZ ROZWIJAŁY ICH ZAINTERESOWANIA I ROZBUDZAŁY WYOBRAŹNIĘ.
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Fot. z archiwum Szkoły w Jędrzejowie Nowym

marca, jak co roku, społeczność
szkolna wspólnie obchodziła Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystość zorganizował Samorząd Uczniowski, a brali w niej
udział wszyscy uczniowie. Na początku odbył się konkurs ,,Mam talent”. Zgłosiło się
do niego wielu uczestników. Prezentowali swoje umiejętności przed publicznością
i jury. Śpiewali ulubione piosenki, recytowali znane i lubiane wiersze, przedstawiali krótkie inscenizacje różnych utworów.
Nie mniej emocji wzbudziły wybory Miss
i Mistera Wiosny. Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przeszli ulicami Jędrzejowa w kolorowym korowodzie. Hasłami na wykonanych wcześniej
plakatach żegnali zimę i witali upragnioną
wiosnę.
23 marca odbyły się warsztaty badawcze
z serii ,,Mali Ensteini”. Dzieci z przedszkola
oraz klas I-III pod kierunkiem edukatorów
robiły ,,slime‘’, poznawały składniki, z któ-

rych on powstaje, jego właściwości oraz
niezwykłe sposoby jego wykorzystania. Łączyły zabawę z nauką. Z niecierpliwością
oczekują na następne warsztaty z tej serii.
29 kwietnia odbył się apel z okazji Dnia
Ziemi. Młodzi obrońcy przyrody przekonywali, że każdy ma wpływ na to, jaka będzie w przyszłości nasza planeta. Uczniowie klasy piątej przygotowali na ten temat
inscenizację.
Dążąc do zainteresowania dzieci bieżącymi wydarzeniami państwowymi, 30
kwietnia w szkole obchodzono Święto Flagi. Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony
polskim symbolom narodowym. Zapoznali młodsze dzieci z informacjami na temat
obchodów święta, historii jego ustanowienia, recytowali wiersze o treści patriotycznej i śpiewali patriotyczne pieśni. Zaprosili
do udziału w uroczystości najmłodszych.
6 maja przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach kulinarnych. Pod kierunkiem kucharzy z Akademii Małego
Kuchcika tworzyły ciasteczkowe rakiety,
kosmiczne babeczki, lody galaktyczne oraz
przyrządzały napój kosmonauty.
15 maja uczniowie brali udział w kolejnej już ,,Żywej Lekcji Przyrody”. Jej tematem tym razem były owady. Prowadząca zajęcia z pasją i zaangażowaniem opowiadała
o ich roli w codziennym życiu człowieka.
Pokazywała owady w gablotach oraz prezentowała żywe okazy.
23 maja uczniowie z różnych klas byli
na jednodniowej wycieczce w Warszawie.
Na początku zwiedzali Muzeum Techniki
Wojskowej. Zgromadzone tam eksponaty wzbudziły szczególne zainteresowanie
chłopców, którzy podziwiali sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej. Dużo

czasu spędzili w Łazienkach Królewskich.
Pani przewodnik w ciekawy, barwny sposób opowiadała o ich historii i współczesności. Obok dawnych strojów, w historycznej oprawie, wśród zabytkowych mebli
i sprzętów codziennego użytku można było
obejrzeć kolekcje ubrań współczesnego
polskiego projektanta mody Macieja Zienia. Ta część ekspozycji przyciągnęła uwagę dziewczynek! Kolejnym etapem na trasie
wycieczki było Stare Miasto. Widzieli Zamek Królewski, plac Zamkowy, kolumnę
Zygmunta, pomnik Syrenki i wiele innych
zabytkowych obiektów. Następnie udali
się w kierunku Stadionu Narodowego. Po
obiekcie oprowadzała ich przewodniczka,
która podawała wiele ciekawych informacji
na temat samej budowli, jej powstania, rozmiarów i sposobów wykorzystania.
5 czerwca kolejny raz uczniowie spotkali się z zespołem Limbos. Na trasie muzycznej podróży po krainie muzyki znalazły się utwory instrumentalne poprzedzone
krótkim komentarzem, znane i nieznane
piosenki, wspólne śpiewanie i wyklaskiwanie rytmu itp. Słuchacze mieli okazję wiele
się dowiedzieć, posłuchać ciekawych opowieści o życiu i twórczości kompozytorów,
uczyli się rozumieć i interpretować muzykę.
Przed uczniami jędrzejowskiej szkoły
jeszcze uroczystość z okazji zakończenia
roku szkolnego, a potem długie, słoneczne wakacje…
Nr 3 (18) 2019
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE

WYCIECZKA WRAŻEŃ
drewnianych rybek, rzuty podkowami do
celu oraz wiele innych zabaw ruchowych na
świeżym powietrzu.
Wiele radości sprawił dzieciom spacer
po Zaczarowanym Lesie, w którym czekały na nich scenografie ze znanych bajek.
Zwieńczeniem wycieczki była degustacja
pysznych kiełbasek upieczonych na ognisku oraz niespodzianka w postaci programu: Pszczoły – nasi skrzydlaci przyjaciele.
Wszyscy uczestnicy z zaciekawieniem słuchali opowieści o tym, jak powstaje miód,
poznali narzędzia używane do pracy w pasiece, zobaczyli, jak wygląda ul od środka,
a specjalnie przygotowane modele pszczół
pomogły zrozumieć dzieciom hierarchię
i zwyczaje panujące w ulu.

ŚWIĘTA MAJOWE

WRZESIEŃ 39
9

maja w szkole w Wiśniewie wystąpiła Grupa Artystyczna Rekonstrukto.
Z okazji zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaprezentowali oni
program przybliżający uczniom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego zatytułowany Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak
wybuchła II wojna światowa, a zniknęła
II Rzeczpospolita.

30

kwietnia zgromadzeni w sali gimnastycznej szkoły w Wiśniewie obejrzeli prezentację przypominającą genezę i historię obchodów świąt przypadających na
trzy pierwsze dni maja.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie pozowali do wspólnego zdjęcia na
tle dekoracji.

W czasie występu zostały omówione
i zaprezentowane: sytuacja międzynarodowa II Rzeczpospolitej, polskie mundury
wojskowe, ekwipunek żołnierza używany
podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni. Wybrani uczniowie odbyli
krótki kurs musztry wojskowej oraz postępowania w przypadku zagrożenia bronią
chemiczną. Oprócz tego każdy mógł wziąć
do ręki i z bliska obejrzeć broń, granaty
i inne elementy wyposażenia żołnierza. To
była bardzo ciekawa i wesoła lekcja historii.
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Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

maja 2019 roku dzieci z przedszkola, zerówki i klasy I szkoły podstawowej w Wiśniewie uczestniczyły w wycieczce do Parku Zabaw i Edukacji „Argo
City” w Głęboczycy (k. Dobrego). Pogoda
dopisała, więc bez przeszkód udało się skorzystać ze wszystkich oferowanych atrakcji. Podczas spaceru leśnym traktem dzieci poznały zwierzęta mieszkające w Polsce
oraz budowę lasu. Odwiedziły również starą osadę Argosów, spotkały Pana Twardowskiego oraz zajrzały do Czarodziejskiego
Zwierciadła.
Ponadto na dzieci czekały dodatkowe
atrakcje takie jak: przejażdżka wozem po
okolicy, dojenie sztucznej krowy, kopalnia złota, leśny labirynt, układnie dużych
puzzli, zjeżdżalnia linowa – tyrolka, połów

Oprac. Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

22

OŚWIATA W MISTOWIE

FESTIWAL TALENTÓW

2

Fot. z archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

czerwca w mistowskiej szkole odbył się
festyn rodzinny. Tym razem tematem
przewodnim był pokaz talentów, którymi
przed licznie zebraną publicznością mogli
popisać się wszyscy uczestnicy. Wystąpili:
grupy taneczne pod przewodnictwem Honoraty Grudzień, klasa I, grupa 3- i 4-latków, klasa II, grupa 5-latków, grupa 6-latków w tańcu baletowym, klasa III, kółko
taneczne pod przewodnictwem Wiktorii
Patoki, Lena Wocial z kl. III oraz Jeremiasz
Gontarczyk z kl. IV w graniu na cymbałach,
wokalistka Maria Wójcicka z kl. VI, wokalista Franciszek Gańko z kl. II, wokalista Jakub Laszkowski z kl. V, Karolina Wiak z kl.
III, wokalistka Oliwia Domańska z kl. IV,

W GRODZIE KRAKA

27

Oprac. Anna Karpińska

Klaudia Szponar z kl. VII w pokazie sztuk
walki, wokalistka Maria Michalec z kl. V,
zespół wokalno-instrumentalny z kl. VII
w składzie Weronika Ślusarczyk, Michał
Domański oraz Patryk Paska. W rolę prezenterów wcielili się uczniowie klasy VIII
– Patrycja Białek i Kacper Lejman.
Po części artystycznej na wszystkich
czekały atrakcje w postaci dmuchańców
i trampoliny, loterii fantowej, zawodów
sportowych oraz przejażdżki wozem strażackim OSP w Mistowie. Z tej okazji rodzice przygotowali także słodką kawiarenkę
oraz dania z grilla. Serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

i 28 maja uczniowie klas IV-VIII
ze szkoły podstawowej w Mistowie odbyli autokarową wycieczkę wraz
z biurem podróży Bajka do Krakowa
i Wieliczki. Pierwszego dnia zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, Katedrę,
Dzwon Zygmunta oraz Collegium Maius.
Na nocleg udali się do Zajazdu Celtyckiego w Zakrzowie, gdzie mogli zintegrować

się w trakcie wspólnych zabaw i odpocząć.
Kolejny dzień spędzili na zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce. Obejrzeli ponad 20
komór wraz z Kaplicą Św. Kingi i przeszli
ponad 3 km krętych korytarzy, by zejść na
głębokość 135 metrów pod ziemię. Wszyscy wrócili w wyśmienitych nastrojach
z planami na kolejną kilkudniową wycieczkę w przyszłym roku szkolnym.
Nr 3 (18) 2019
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KULTURA

SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ
Oprac. Stanisława Laskowska

10 CZERWCA UCZNIOWIE JAKUBOWSKIEJ SZKOŁY ODWIEDZILI BIBLIOTEKĘ, ABY POZNAĆ ZAWÓD BIBLIOTEKARZA.

zieci miały okazję poznać bibliotekę
„od zaplecza”. Dyrektor Stanisława
Laskowska opowiedziała o tajnikach funkcjonowania biblioteki publicznej, historii
książki od jej zakupu, opracowania, aż do
wypożyczenia. Uczestnicy poznali katalog
elektroniczny, komputerowy system wypożyczania książek, wykorzystanie karty bibliotecznej. Mieli również za zadanie
znaleźć książkę na półce i odłożyć zgodnie

z przepisami bibliotecznymi. Bibliotekarz to
także organizator różnorodnych wydarzeń
kulturalnych, m.in. spotkań autorskich,
spektakli teatralnych, szkoleń, warsztatów,
konkursów. Okazało się, że praca w bibliotece wymaga dyscypliny i wszechstronnej
wiedzy! Największą atrakcją dla dzieci były
roboty Photon do nauki kodowania.
Zapraszamy na kolejne spotkania z biblioteką i bibliotekarzami.

KOBIETA SUKCESU
28 MAJA W FILII BIBLIOTECZNEJ W WIŚNIEWIE ODBYŁO SIĘ „SPOTKANIE Z KOBIETĄ
SUKCESU”. GOŚCIEM SPECJALNYM BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL. WZIĘLI W NIM UDZIAŁ:
DYREKTOR SP W WIŚNIEWIE KAROLINA PLĄSEK, DYREKTOR GBP STANISŁAWA LASKOWSKA ORAZ NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE KLAS IV-VIII.
Oprac. Katarzyna Parol

P

o przywitaniu odbyła się dyskusja
z dziećmi na temat sukcesu, kariery.
Następnie głos zabrała wójt, zapoznając
słuchaczy ze swoim życiorysem. Hanna
Wocial pasję społecznikowską przejawiała od dzieciństwa, w szkole podstawowej
działała w samorządzie uczniowskim oraz
w harcerstwie, w liceum również przewodniczyła klasie. Pierwszą pracę zawodową
podjęła w urzędzie gminy w Jakubowie.
Wkrótce założyła rodzinę, równolegle uzupełniała wykształcenie. Przeszła kolejne
szczeble kariery zawodowej od posady sekretarki, poprzez stanowisko sekretarza
urzędu gminy, aż do fotela wójta. Praca na
tym stanowisku to spełnienie młodzieńczych marzeń pani wójt.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem

18

NASZA GMINA JAKUBÓW

Nr 3 (18) 2019

słuchali wystąpienia Hanny Wocial. Wszyscy zgromadzeni uznali zgodnie, że aby odnieść zawodowy i życiowy sukces potrzebna jest ustawiczna praca oraz… marzenia,
które się spełniają.

ZABAWA
Z LITERAMI
14

maja br. biblioteka zaprosiła grupę
uczniów klas IV na warsztaty „Kaligrafia i zecerstwo” w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek 2019.
Warsztaty prowadziły panie z firmy
Furtka Wyobraźni. Katarzyna Jędrzejewska. Uczestnicy cofnęli się w czasie, by poznać początki pisma. Próbowali pisać pismem klinowym, tworzyć hieroglify oraz
kaligrafować piórem ze stalówką. Poznali
w skrócie historię druku: jaki wpływ miał
druk na bieg historii, kim był zecer, jak wykonać skład i druk pisma?
Uczestnicy zabrali wykonane podczas
zajęć prace do domu, zdobyli nową wiedzę
i poznali nowe zawody. Było dużo radości
i zabawy z literami!

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

D

KULTURA

MISTRZOWSKIE WOKALE

Oprac. Ewa Klepacka

23 MAJA W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH
VII DNI POWIATU MIŃSKIEGO. ORGANIZATORAMI BYŁ POWIAT MIŃSKI, GMINA JAKUBÓW ORAZ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM. WYDARZENIE ZOSTAŁO OBJĘTE HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ANTONIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO ORAZ WÓJT HANNY WOCIAL.

K

Fot.: z archiwum Urzędu Gminy Jakubów

onkurs zorganizowany został z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej
i ponadpodstawowej ze szkół powiatu
mińskiego. Każda placówka mogła zgłosić jednego wykonawcę-solistę z następujących kategorii wiekowych: uczniowie klas
I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół
podstawowych i III klas gimnazjalnych,
a także uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestnika było wykonanie utworu z repertuaru Anny Jantar lub
Natalii Kukulskiej.
Komisja konkursowa w składzie: Zofia
Noiszewska, Janusz Sadoch oraz Stanisław
Woźnica, miała niełatwe zadnie po wysłuchaniu 43 wykonawców. Jury w każdej kategorii
wiekowej wyłoniło 3 laureatów, dla których
przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wręczono je podczas gali podsumowującej

konkursy organizowane w ramach VII Dni
Powiatu Mińskiego 7 czerwca 2019 r. w sali
widowiskowej Klubu Centrum Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
Wśród najmłodszych zwyciężyła Alicja Mirosz z Cisia. Zaraz za nią znalazła
się Stella Santorek z Latowicza i Dominika Urbanek z Cegłowa. W grupie uczniów
IV-VI pierwsze miejsce zajęła Maryla Brzezińska z Marianki, na drugim znalazła się
Halszka Rembowska z Mińska Mazowieckiego, a na trzecim ex aequo – Lena Kurowska z Siennicy i Marta Korzeń z Cegłowa. Wśród starszych klas i gimnazjów
najlepsza okazała się Martyna Wocial z Mistowa, przed Urszulą Dorosz z Halinowa
i Jakubem Wieczorkiem z Jakubowa. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Natalia Ciężkowska ze Stojadeł oraz Martyna
Wiktorowicz z Jędrzejowa Nowego. W gru-

pie najstarszych wokalistów wygrał Patryk
Bakuła z Ignacowa. Poza nagrodami dodatkowo wybrani wykonawcy otrzymają możliwość zaprezentowania nagrodzonej piosenki przed koncertem Natalii Kukulskiej
19 września 2019 r. w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.
Oczekiwanie na wyniki umilały dziewczęta ze szkolnego zespołu Violinki oraz
Cheerleaders. Każdy z uczestników oraz
opiekunów otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz upominek, wszyscy mogli skosztować przepysznego obiadu przygotowanego
przez panie kucharki ze szkoły.

KONKURS NA LOGO
GMINY JAKUBÓW
W

ójt gminy Jakubów ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo gminy Jakubów. Wybrany
w ten sposób znak identyfikacji wizualnej
będzie przeznaczony do popularyzacji gminy, reklamy oraz używany w korespondencji gminnej. Projekt logo powinien budzić
pozytywne skojarzenia oraz podkreślać
charakter i specyfikę gminy.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych.
Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści,
graficy, plastycy, specjaliści zajmujący się
projektowaniem reklamowym, architekci,
a także pasjonaci, studenci czy też uczniowie. W przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest pisemna zgoda rodziców
bądź opiekunów prawnych wyrażona na
karcie zgłoszenia.
Prace mogą być składane indywidualnie lub zespołowo do 30 listopada 2019 r.
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w regulaminie na stronie internetowej urzędu: www.jakubow.pl
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 800 – 1700 , wt. – czw. 800 – 1600,
pt. 800 – 1500, czwartek – dzień wewnętrzny
Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
e-mail: h.wocial@jakubow.pl
Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
e-mail: b.dziedzic@jakubow.pl
Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100
e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-mail: ksiegowosc@jakubow.pl
Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy: czw. godz.: 900 – 1200
tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: +48 25 757 91 64
e-mail: gopsjakubow@list.pl
Leśniczy Lasów Państwowych
Andrzej Perzanowski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900 – 1100, tel. +48 693 891 330
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Mińsku Mazowieckim
Jolanta Sadoch-Krusiewicz
dyżur w Urzędzie Gminy: pn.: 730 – 1530
tel. +48 25 757 93 36
Szkoła Podstawowa w Jakubowie
ul. Szkolna 10, tel. +48 25 757 95 44
tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@jakubow.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info
Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000 – 1800
czw. – pt.: 800 – 1600, sob: 900 – 1300
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000 – 1500
e-mail: filiaw@jakubow.pl
Parafie:
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1, tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka, tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka, tel. +48 25 757 95 29
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97
Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. +48 22 604 98 90, fax +48 22 604 98 95
Dzielnicow y Gminy Jakubów – Kamil Gągol
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

