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INFORMACJE

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

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.

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów 

Krzysztof Domański

Oprac. Agnieszka Gogol

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że mają Państwo możliwość skorzystania z  bezpłatnego transpor-
tu na szczepienie przeciwko COVID-19. Urząd Gminy w Jakubowie przy współpracy 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jakubowie zapewnia bezpłatny dowóz do punktu szcze-
pień przeciwko SARS-CoV-2, który zlokalizowany jest w Ośrodku Zdrowia NZOZ „RO-
DZINNY” w Jakubowie przy ul. Mińskiej 9.

Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?
Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
(w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym za-

kresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przy-
padku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwy-
ciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego 
punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Osoby zainteresowane transportem mogą zgłosić się za pośrednictwem przy-
chodni podczas rejestracji na szczepienie pod nr tel. 25 757 91 97 lub do Agnieszki 
Gogol w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Jakubów pod numerami telefonów: 
25 758 20 51, 25 757 91 90, 730 100 836 po wcześniejszym ustaleniu terminu szczepienia.

MASZ PROBLEM Z SAMODZIELNYM DOTARCIEM 
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ? 

SKORZYSTAJ Z TRANSPORTU!
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DZWONI RACHMISTRZ? SPRAWDŹ JEGO TOŻSAMOŚĆ I SIĘ SPISZ!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powin-
ny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można 
sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie 
metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośred-
nictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję 
spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować 
z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego. 

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę 
rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spi-
su w formie bezpośredniej rozmowy. 
Od czego rozpocznie się rozmowa? 

Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy 
na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla re-
spondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywa-
jąca się pod niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania 
instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda nu-
mer identyfikatora służbowego. 
Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?

W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostęp-
nych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić: 
- na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, 
- poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu 
ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i po-
winien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawi-
dłowo uwierzytelnionego.
O co będzie pytać rachmistrz?

W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formula-
rza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-py-
tan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres 
i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomo-
ści, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy. 

Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna 
jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona w częściach 
formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz 
związków niesformalizowanych. 
Czy można odmówić rachmistrzowi?

W  momencie nawiązania z  nami kontaktu przez rachmistrza nie 
mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego namawiamy do 
spisania się z własnej inicjatywy przez internet lub infolinię spisową (22 279 
99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza, można się wyjąt-
kowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki 
termin rozmowy. 

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu 

i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba może podszywać się 
pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultan-
ta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. 
Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować nu-
mer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). 

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz oka-
zał się oszustem. 
Trwają też inne badania statystyczne

Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pa-
miętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania 
ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypeł-
nieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu 
statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działa-
nia statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych 
służą przecież całemu społeczeństwu. 

Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne 
informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie interne-
towej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/ 

Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są 
realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

SPIS NA „TAK”!
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POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
22 MARCA 2021 ROKU

1. Zajęcie stanowiska w sprawie remontu 
drogi Budy Kumińskie – Góry.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomo-
stowego na sfinansowanie projektu realizowa-
nego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gmi-
ny Jakubów,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
c) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2021-2032,
e) planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych przez gminę Jakubów,
f) uchwalenia „Programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gmi-
ny Jakubów w okresie od 1.04.2021 roku do 
31.03.2022 roku”,
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 
w gminie Jakubów,
h) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jakubowie.

RADA GMINY INFORMUJE
3. Sprawozdanie z  realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w gminie Jaku-
bów za 2020 rok.

4. Sprawozdanie z  realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie w gminie Jakubów za 2020 rok.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 
GMINY JAKUBÓW 29 MARCA 2021 ROKU

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji 
i Nauki na postanowienie Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty w Warszawie w sprawie nega-
tywnej opinii,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym, dla 
którego organem prowadzącym jest gmina Ja-
kubów oraz nadania statutu.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
19 KWIETNIA 2021 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia uchwały Nr XXX/184/2021 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2021 roku 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
c) zmiany Uchwały Nr XIX/131/2016 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 31 października 2016 

Oprac. Marzena Rek

31 marca 2021 roku została ogłoszona lista zadań objętych dofinansowaniem 
w ramach konkursu III etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

w wyniku którego Gmina Jakubów otrzymała wsparcie w wysokości 1 000 000 zł 
na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moczydła i Alek-
sandrów, gm. Jakubów”. Na powyższe zadanie gmina będzie również ubiegać się 
o środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Rozpoczęcie zadania przewiduje się w 2022 roku. O szczegółach mieszkańcy 
Moczydeł i Aleksandrowa będą informowani na zebraniach sołeckich. 

PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ

roku, dotyczącej organizacji wspólnej obsługi 
finansowej, administracyjnej i organizacyjnej 
dla jednostek organizacyjnych gminy Jakubów, 
zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Informacja na temat skargi kasacyjnej 
EKO-SAM BIS.

3. Udzielenie odpowiedzi na pismo Rad-
nych Rady Gminy Jakubów oraz zapytań ust-
nych z poprzedniej sesji.

4. Wolne wnioski:
a) informacja o  rozstrzygnięciu konkursu 
na dyrektora żłobka w Jędrzejowie Nowym,
b) informacja na temat wyniku przetargu pn. 
„Przebudowa drogi w miejscowości Wola Pol-
ska, gmina Jakubów”.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
24 MAJA 2021 ROKU

1. Powitanie dyrektora żłobka w Jędrzejo-
wie Nowym.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jakubów na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2020 rok dla gminy Jakubów.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości Jakubów. 

5. Rozpatrzenie pisma Radnych Rady Gmi-
ny Jakubów.

6. Informacja Przewodniczącego Rady 
Gminy na temat oświadczeń majątkowych 
składanych przez radnych.
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Oprac. Marzena Rek

Nieograniczony przetarg na prace bu-
dowlano-wykonawcze, który od-

był się 11 lutego 2021 roku, wygrała firma 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System 
Sp. z o.o. z  siedzibą w Olecku. Koszt robót 
budowlano-wykonawczych wynosić będzie 
4 000 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 
łącznie z pracami projektowymi, odwiertem 
studni SW-3 oraz nadzorem inwestorskim wy-
nosi 4 267 561,05 zł.

Na powyższe zadanie gmina Jakubów 
pozyskała dotację z  budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w  ramach Instrumentu 

WODA DLA GMINY
W KWIETNIU 2021 ROKU ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ 
I ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MISTOWIE ORAZ BUDOWĄ STUDNI 
GŁĘBINOWEJ SW-3 W LEONTYNIE.

MIAS          2021

Oprac. Marta Krusiewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie po-
mocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. 
Uchwałą tą władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stano-

wiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Jakubów znalazła się na liście beneficjentów programu z dofinansowaniem następują-
cych zadań: 

Obecnie oczekujemy na podpisanie umów o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, które zrealizowane zostaną do 30 września 2021 roku.
Serdecznie dziękujemy władzom województwa mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które przyczyni się do wszechstronnego rozwoju 

zarówno zaangażowanych w instrumencie sołectw, jak i całej gminy Jakubów. 

Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania 

Budowa chodnika w Anielinku, gm. Jakubów 10 000,00 zł

Budowa chodnika w Woli Polskiej, gm. Jakubów 10 000,00 zł

Wykonanie chodnika w Przedewsiu, gm. Jakubów 10 000,00 zł

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów 10 000,00 zł

Budowa wiaty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Jędrzejowie Starym, gmina Jakubów 10 000,00 zł

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego w kwo-
cie 2 081 517,00 zł. 20 maja 2021 roku Hanna 
Wocial – wójt gminy Jakubów, na przedmio-
tową dotację podpisała umowę z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego reprezentowa-
nym przez Adama Struzika – Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Janinę Ewę Orze-
łowską i  Elżbietę Lanc – członków Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. Ponadto in-
westycja jest współfinansowana przez gminę 
Mińsk Mazowiecki w kwocie 1 322 804, 43 zł.
Termin zakonczenia prac –15 listopada 2021 r.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



6 Nr 3 (25) 2021NASZA GMINA JAKUBÓW

INFORMACJE

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

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakubów, Przedewsie 
oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów.”

Beneficjent: Gmina Jakubów
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
Cel operacji: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Jakubów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Jakubów i Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymote-
uszew, Łaziska i Rządza, gm. Jakubów.

Kwota wydatków całkowitych: 1 474 803,31 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 762 940,00 zł

Oprac. Marzena Rek

W marcu 2021 roku zakończyła się pro-
wadzona od marca 2020 roku budo-

wa sieci kanalizacji sanitarnej w Przedewsiu 
i części Jakubowa (ul. Klonowa).

W  ramach tej inwestycji wybudowano: 
2 457 m kanalizacji grawitacyjnej, 824 m ka-
nalizacji tłocznej, trzy pompownie ścieków, 
362,5 mb sieci wodociągowej w Wiśniewie oraz 
972 mb sieci wodociągowej w Tymoteuszewie, 
Łaziskach i Rządzy.

Całkowita wartość robót budowlanych 
wyniosła 1 474 803,31 zł, z czego część zada-
nia w kwocie 762 940 zł została dofinansowana 
ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. 

OTWARTA KANALIZACJA
ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W JAKUBOWIE (UL. KLONOWA) I PRZEDEWSIU 
ORAZ BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W WIŚNIEWIE, TYMOTEUSZEWIE, ŁAZISKACH I RZĄDZY.
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Oprac. Zbigniew Marusa

Wartość wykonanych prac w 2020 roku 
wyniosła 17 466,00 zł. Pieniądze po-

chodziły z dotacji budżetu państwa, Starostwa 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz ze 
środków własnych – składek członkowskich. 
W ramach tej kwoty wykonano konserwacje 
rowów melioracyjnych w Jakubowie, Mistowie 
i Leontynie. 

W planach zarządu na rok 2021 jest dalsze 
prowadzenie robót konserwacyjnych rowów 
melioracyjnych oraz usuwanie awarii. W wy-
niku zapytania ofertowego wyłoniona została 

ROK SPÓŁKI WODNEJ
ZARZĄD GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ JAKUBÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 18 LUTEGO 2021 
ROKU ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ 
JAKUBÓW. W JEGO TRAKCIE PODSUMOWANO PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
W NOWEJ FORMULE. DELEGACI UDZIELILI ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM ZA 2020 ROK. 

firma do wykonywania tych robót – Gminna 
Spółka Wodna Mrozy.

Uchwałą nr 3/WZD/2021 Walne Zgro-
madzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 
Jakubów ustaliło wysokość składki członkow-
skiej na rok 2021 w kwocie 40,00 zł za 1 ha tere-
nu zmeliorowanego lub odwodnionego rowa-
mi oraz odpłatność w wysokości 20,00 zł, gdy 
wysokość wyliczonej składki członkowskiej 
jest mniejsza niż 50% składki za 1 ha terenu 
zmeliorowanego lub odwodnionego rowami.

Nieuiszczenie składki będzie podstawą do 
odmowy usunięcia awarii.

Druk zgłoszenia awarii jest dostępny 
na stronie internetowej: www.jakubow.pl za-
kładka – Gminna Spółka Wodna Jakubów.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Ja-
kubów: Ignacy Wocial.
Adres do korespondencji:
Gminna Spółka Wodna Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Adres e-mail: gswjakubow@wp.pl
Osoba do kontaktu: Zbigniew Marusa
Telefon kontaktowy: 25 757 91 50 (wtorek, 
czwartek godz. 1600 – 1800)

Oprac. Grażyna Pytkowska

Gmina Jakubów rozpoczęła inwesty-
cje drogowe:

1. Przebudowa (modernizacja) drogi 
gminnej w miejscowości Leontyna. Zgodnie 
z zawartą umową z dnia 2 marca 2021 r. z wy-
konawcą ALTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Miń-
sku Mazowieckim roboty drogowe polegające 
na wykonaniu jezdni o długości 500 m i szero-
kości 5,5 m, na 20 cm podbudowie z kruszywa 
łamanego, dwóch warstw asfaltu z mieszan-
ki mineralno–bitumicznej (4 cm wyrównaw-
czej i 4 cm ścieralnej) oraz obustronne utwar-
dzenie poboczy powinny zostać zakończone 
do dnia 30 września 2021 r. Całkowity koszt 
zadania to 403 000 zł, z czego 100 000 zł to 
środki otrzymane w ramach dotacji celowej 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz środki własne w kwocie 
303 000 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejsco-

INWESTYCJE DROGOWE
wości Wola Polska. Zgodnie z zawartą umową 
z dnia 27 kwietnia 2021 r. z wykonawcą TO-
WEMO Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku ro-
boty drogowe polegające na wykonaniu jezd-
ni o długości 818 m i szerokości 5,5 m, na 20 
cm podbudowie z kruszywa łamanego, dwóch 
warstw asfaltu z  mieszanki mineralno–bi-
tumicznej (4 cm wyrównawczej i 4 cm ście-
ralnej) oraz obustronne utwardzenie poboczy. 
Całość inwestycji to koszt 403 840 zł. Zadanie 
zostanie sfinansowane ze środków otrzyma-
nych z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządo-
wych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w kwocie 276 240 zł oraz ze środków 
własnych w kwocie 127 600 zł. Gmina Jaku-
bów po raz pierwszy skorzystała ze wsparcia 
Programu Rządowego FRD.

3. Zgodnie z  zawartym porozumieniem 
z Powiatem Mińskim z dnia 8 kwietnia 2021 r. 
Gmina Jakubów udzieli pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na pokrycie części wy-
datków zadania pn. Przebudowa drogi powia-
towej nr 2250W Kałuszyn – Przytoka – Jaku-
bów w  miejscowości Jakubów. Wykonawcą 
jest firma Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński z sie-
dzibą w  Mińsku Mazowieckim. Prace będą 
polegały na budowie chodnika dla pieszych 
przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Jaku-
bów o długości 316 m i szerokości 1,5 m. Koszt 
inwestycji to 93 532,44 zł. Zadanie zostanie 
sfinansowane ze środków Powiatu Mińskie-
go w  kwocie 46  766,22 zł oraz ze środków 
własnych w kwocie 46 766,22 zł (dofinanso-
wanie w wysokości 50%).

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



8 Nr 3 (25) 2021NASZA GMINA JAKUBÓW

WYDARZENIA

Oprac. Marta Krusiewicz

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
uchwałą nr 143/204/21 z dnia 2 lutego 

2021 roku podjął decyzję w sprawie udzie-
lenia dofinansowania na realizację zadań 
publicznych mających na celu zwalczanie, 
przeciwdziałanie lub usuwanie skutków 
pandemii COVID-19 w obszarze „Porządek 
i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą zarządu oferta Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów „Ochro-
na mieszkańców gminy Jakubów przed wiru-
sem COVID-19” uzyskała dotację na kwotę 
10 000,00 zł. 

W ramach programu 100 seniorów z tere-
nu gminy Jakubów otrzymuje pakiety ochron-

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Oprac. Agnieszka Gogol

Rozprowadzaniem maseczek zajęli się 
druhowie ze wszystkich jednostek OSP 

gminy Jakubów, sukcesywnie dostarczając 
je mieszkańcom. W ramach akcji #SZCZE-
PIMYSIĘ druhowie kolportowali także ulotki 
informacyjne Narodowego Programu Szcze-
pień, na których, obok informacji o tym, jak 
zapisać się na szczepienie oraz jakie są możli-
wości pomocy w transporcie do punktu szcze-
pień, umieszczony był numer telefonu do ko-
ordynatora gminnego akcji – osoby służącej 
pomocą.

– Bardzo dziękuję w imieniu całej społecz-
ności Jakubowa strażakom ochotnikom, którzy 

OCHRONA SENIORÓW

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW

ne, które zawierają:
• 3 maseczki wielokrotnego użytku,
• 1 płyn do dezynfekcji,
• 1 mydło antybakteryjne,
• 10 maseczek jednorazowych,
• 1 opakowanie rękawiczek jednorazo-

wych ochronnych,
• ulotki informacyjno-edukacyjne o  za-

grożeniu COVID-19.

W NASZEJ GMINIE 22 MARCA RUSZYŁA AKCJA PRZEKAZYWANIA MIESZKAŃCOM MASECZEK POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEJ 
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH. OTRZYMALIŚMY 20400 MASECZEK MEDYCZNYCH, A KAŻDY MIESZKANIEC DOSTAŁ 
NIEODPŁATNIE 4 SZTUKI.

poświecili swój czas – powiedziała wójt Hanna 
Wocial. – Kolejny raz udowodnili Oni, że za-
wsze możemy na nich liczyć. Pamiętajcie, dobro 
wraca! Dziękuję – dodała.

 
  

Zadanie  współfinansowane ze środków  
     z budżetu Województwa Mazowieckiego 

 
 

 

 
 

      STOP  
COVID – 19!!! 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Jakubów z dotacją 
10 000,00 zł na ochronę 
mieszkańców gminy 
Jakubów przed wirusem 
COVID-19! 
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WYDARZENIA

Oprac. Ewa Klepacka

Popularyzowanie oraz kultywowanie 
tradycji i  zwyczajów wielkanocnych, 

wymiana doświadczeń kulinarnych, prze-
kazywanie wartości i tradycji lokalnej spo-
łeczności, aktywizacja kół gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Jakubów – to główne 
cele konkursu.

Zadaniem uczestników było przygoto-
wanie tradycyjnych potraw wielkanocnych 
w  trzech kategoriach: zupa, potrawa mięsna 
lub bezmięsna oraz deser. Przy ocenie dań ko-
misja brała pod uwagę: dobór składników i do-
datków, walory smakowe, estetykę podania 
i  zgodność z  tematem przewodnim. Jurorzy 

Oprac. Ewa Klepacka

Komisja konkursowa zajęła się oceną przygotowanych przez gospodynie specjałów. Pierwsze miejsce i nagrodę 400 zł zdecydowała się przy-
znać członkiniom KGW Ludwinów. Druga lokata i 300 zł trafiły do KGW Kamionka. Gospodynie ze Strzebuli uzyskały trzecie miejsce i 200 zł, 

zaś KGW Nart i Łaziska znalazły się na czwartym miejscu z nagrodami po 100 zł.
Gratulujemy. Nagrody finansowe ufundowała wójt Hanna Wocial.

KULINARNE KOŁA

SPECJAŁY GOSPODYŃ

TRADYCYJNE POTRAWY WIELKANOCNE – TO NAZWA KONKURSU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 
28 MARCA W GMINIE JAKUBÓW Z INICJATYWY POSEŁ ANNY MARII SIARKOWSKIEJ. 
SKIEROWANY BYŁ DO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY, KTÓRYCH 
ZGŁOSIŁO SIĘ SZEŚĆ. NIESTETY, Z UWAGI NA WARUNKI PANDEMICZNE MUSIAŁ ODBYĆ 
SIĘ BEZ UDZIAŁU UCZESTNICZEK. 

po degustacji potraw mieli nie lada wyzwanie. 
Ostatecznie w  kategorii zup zwyciężyło 

KGW Mistów z żurkiem. Drugie miejsce zajęło 
KGW Nart za zupę chrzanową, a trzecie KGW 
Kamionka za wielkanocny biały żur.

Najlepszym z dań mięsnych lub bezmię-
snych okazała się baba ziemniaczana wykona-
na przez KGW Nart. Drugą lokatę jury przy-
znało pierogom z  cieciorką przyrządzonym 
przez KGW Mistów, zaś trzecie pasztetowi 
z kaczki od KGW Strzebula.

Zwycięskim deserem był mazurek kajma-
kowy przygotowany przez KGW Kamionka. 
Za nim znalazł się mazurek wielkanocny od 

W TYM ROKU WÓJT GMINY JAKUBÓW PO RAZ PIERWSZY OGŁOSIŁA KONKURS „WIELKANOCNY CHLEB I JAJO” SKIEROWANY DO 
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. ZGODNIE Z REGULAMINEM JAKUBOWSKIE GOSPODYNIE WŁASNORĘCZNIE UPIEKŁY CHLEBY ORAZ 
PRZYGOTOWAŁY JAJA POD RÓŻNĄ POSTACIĄ.

KGW Łaziska, natomiast trzecie miejsce przy-
znano babce cytrynowej od KGW Strzebula.

Wszyscy otrzymali ufundowane przez 
poseł Siarkowską pamiątkowe statuetki oraz 
książki kulinarne.
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WYDARZENIA

Oprac. Marta Krusiewicz

Koncert odbył się w Niedzielę Palmową 28 
marca 2021 roku w hali sportowej w Ja-

kubowie. Transmisja dostępna jest w wersji on-
line na kanale YouTube i Facebooku urzędu. 

Przed rozpoczęciem koncertu życzenia 
świąteczne do mieszkańców oraz widzów skie-
rowali: Janina Ewa Orzełowska – członek Za-
rządu Województwa Mazowieckiego, Anna 
Maria Siarkowska – poseł na Sejm RP, Woj-
ciech Rastawicki – radny powiatu mińskiego, 
Krzysztof Domański – przewodniczący Rady 

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

PASYJNY KONCERT
Z OKAZJI WIELKANOCY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAKUBOWIE ZORGANIZOWAŁA KONCERT MUZYKI WIELKOPOSTNEJ 
I PASYJNEJ „KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY” DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAKUBÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

Gminy Jakubów oraz Hanna Wocial – wójt 
Gminy Jakubów.

Wystąpili świetni instrumentaliści i śpie-
wacy, oddając swój talent od pierwszych do 
ostatnich taktów. Koncert prowadzili Ewa Py-
siewicz-Marczuk i Leonard Marczuk, wplata-
jąc pomiędzy utwory wielkopostną poezję.

Partnerem i jednocześnie współorganiza-
torem wydarzenia było Województwo Mazo-
wieckie. Przedsięwzięcie współfinansowane 
zostało ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Oprac. Agnieszka Gogol

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „OSP-2021” przy-

znał środki finansowe dla OSP Jędrzejów 
Nowy w kwocie 5 250,00 zł oraz dla OSP Wi-
śniew w kwocie 14 750, 00 zł na zakup sprzętu 
specjalistycznego, natomiast w ramach pro-
gramu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-
2021” przyznał środki finansowe dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Jakubowa w kwocie 

ŚRODKI DLA OSP
25  000,00 zł na remont remizy strażackiej, 
łącznie 45 000,00 zł

Minister Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji przyznał pomoc finansową w kwocie  
5 000,00 zł dla jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z  terenu gminy Jakubów zaanga-
żowanych w udzielanie pomocy w transporcie 
osób mających trudności w samodzielnym do-
tarciu do punktów szczepień przeciwko wiru-

sowi SARS-CoV-2. Pomoc finansowa przezna-
czona jest na zakup niezbędnego wyposażenia, 
w tym na środki ochrony indywidualnej za-
pewniające przestrzeganie wymaganego reżi-
mu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków 
ochotników oraz osób przewożonych do punk-
tów szczepień. 

Dofinansowanie otrzymały OSP: Jakubów, 
Jędrzejów Nowy, Łaziska, Mistów i Wiśniew, 
łącznie 25 000,00 zł. Fo
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WYDARZENIA

Oprac. Piotr Siła

Bitwa miała miejsce nocą z 12 na 13 maja 
1831 roku. Wtedy to oddziały wojska 

polskiego pod dowództwem gen. Jana Umiń-
skiego zostały zaatakowane przez oddziały ro-
syjskie generała Iwana Dybicza. Do starcia do-
szło na dużej polanie pod Jędrzejowem, której 
ukształtowanie sprzyjało mniej liczebnym Po-
lakom. Dzięki umiejętnościom dowódczym 
generała Umińskiego i waleczności jego wojska 
armia carska poniosła dotkliwe straty. Feld-
marszałek Dybicz zarządził odwrót. W pięcio-
godzinnej batalii śmierć poniosło co najmniej 
trzy tysiące rosyjskich żołnierzy, zaś Polacy 
stracili około trzystu. Tę historię podaje jedna 
z tablic, druga zaś jest mapą wszystkich dzia-
łań powstańczych w latach 1830-1831 na tere-
nie dzisiejszego powiatu mińskiego.

W odsłonięciu tablic wzięli udział przed-
stawiciele lokalni i samorządowi: kapłan Piotr 
Maria Grzegorz Dróżdż – proboszcz parafii 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów; ksiądz 
Konrad Jaworecki – wikary w parafii świętego 
Antoniego w  Ignacowie; Krzysztof Domań-

PAMIĘCI POWSTAŃCÓW
PRZY PIĘKNEJ, LETNIEJ POGODZIE, POD NIEBEM NICZYM NAMIOT Z NIEBIESKIEGO PŁÓTNA, W ŚRODĘ 12 MAJA W JĘDRZEJOWIE 
NOWYM ODBYŁA SIĘ NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ. NA BUDYNKU OSP ODSŁONIĘTO BOWIEM DWIE TABLICE HISTORYCZNE 
UPAMIĘTNIAJĄCE 190. ROCZNICĘ BITEW POWSTANIA LISTOPADOWEGO NA TERENIE POWIATU MIŃSKIEGO, W TYM SZCZEGÓLNIE 
BITWY POD JĘDRZEJOWEM. INICJATOREM TEGO WYDARZENIA BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W JAKUBOWIE.

ski – przewodniczący Rady Gminy Jakubów; 
Kinga Sosińska – wójt Gminy Stanisławów; 
Krzysztof Kalinowski – wójt Gminy Dębe 
Wielkie, pomysłodawca i inicjator powstania 
mapy; Edyta Karczewska-Brzost – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Jędrzejowie Nowym 
wraz z delegacją uczniów; Elżbieta Gromulska 
– sołtys Jędrzejowa Nowego; Jacek Kot – rad-
ny Rady Gminy Jakubów; Wojciech Wąsow-
ski – prezes OSP w Jędrzejowie Nowym wraz 
z pocztem sztandarowym; Daria Lisiecka – dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaku-
bowie z  pracownikami oraz mieszkańcy Ję-
drzejowa Nowego.

Po poświęceniu przez kapłanów tabli-
ce zostały symbolicznie odsłonięte i złożono 
pod nimi wiązanki. Zabierający głos goście 
zgodnie podkreślali wagę uroczystości, a tak-
że znaczenie i rolę edukacyjną nowego na hi-
storycznej mapie gminy miejsca. Zauważono 
też, że data 12 maja zbieżna jest z 86. rocznicą 
śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 95. 
rocznicą przewrotu majowego, co nie mogło 
przy takiej okazji ujść uwadze zebranych.
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WYDARZENIA

Oprac. Joanna Rosłońska

Nie była to uroczystość taka, na jaką za-
sługują strażacy za swą ciężką i  bez-

interesownie niesioną pomoc. Była bardzo 
skromna i w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocz-
tów sztandarowych koło kościoła pod wezwa-
niem Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie, gdzie 
o  godzinie 18:00 odbyła się uroczysta Msza 
święta w intencji strażaków oraz ich rodzin, ce-
lebrowana przez proboszcza tej parafii – ojca 
Marcina Borządka. 

Na zakończenie Bogusław Dziedzic – za-
stępca wójta gminy Jakubów, na ręce przedsta-
wicieli OSP złożył życzenia – by służba, której 
się poddali, była dla nich źródłem satysfakcji 
oraz powodem do dumy. Przekazał jednost-
kom również słowa uznania za ich ciężką pracę, 
a także życzenia szczęśliwych powrotów z akcji 
ratowniczych. 

FLORIAN W REŻIMIE
DZIEŃ STRAŻAKA TO ŚWIĘTO OBCHODZONE 4 MAJA, KIEDY WSPOMINANY JEST ŚWIĘTY 
FLORIAN – PATRON STRAŻAKÓW. Z TEJ OKAZJI DOKŁADNIE W TYM DNIU DRUHNY I DRUHOWIE 
OSP Z TERENU GMINY JAKUBÓW UCZESTNICZYLI WE MSZY ŚWIĘTEJ. JEDNAK W TYM ROKU, 
TAK JAK I W POPRZEDNIM, W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA W NASZEJ 
GMINIE I CAŁYM KRAJU OBCHODY WYGLĄDAŁY INACZEJ NIŻ ZWYKLE.

Oprac. Ewa Klepacka

KGW Kamionka otrzymało taboret ga-
zowy, garnki, grill, maszynkę do miele-

nia mięsa i naczynia kuchenne za łączną kwo-
tę 5000 zł. Natomiast KGW Mistów przyjęło 
elektryczną patelnię wartą 4800 zł. 

Dofinansowanie dla kół zostało przyzna-
ne w 2020 roku ze środków budżetu Samorzą-

SPRZĘTOWE WSPARCIE
JANINA EWA ORZEŁOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 
ODWIEDZIŁA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z MISTOWA ORAZ „KAMYKI” Z KAMIONKI. 
CELEM WIZYTY, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 4 MARCA 2021 ROKU, BYŁO PRZEKAZANIE KOŁOM 
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO. du Województwa Mazowieckiego w ramach 

konkursu: Obszar „Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, za-
danie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktyw-
nych społecznie.

Marszałek Orzełowska otrzymała podzię-
kowania za przyznany sprzęt, który zdecydo-
wanie przyczyni się do jeszcze lepszego funk-
cjonowania i realizacji statutowych celów kół 
i całych lokalnych społeczności. Fo
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WYDARZENIA

Oprac. Ewa Klepacka

Celem konkursu była popularyzacja oraz 
kultywowanie tradycji i  zwyczajów 

wielkanocnych, związanych z Niedzielą Pal-
mową i okresem wielkanocnym. Zadaniem 
uczestników było wykonanie tradycyjnej pal-
my wielkanocnej. Do jej przygotowania należa-
ło użyć naturalnych materiałów i tradycyjnych 
form zdobniczych.

Pierwsze miejsce przyznano KGW „Ka-

PALMY GOSPODYŃ
Z INICJATYWY WÓJT HANNY WOCIAL W GMINIE JAKUBÓW PO RAZ PIERWSZY 
ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. 
W KONKURSIE SKIEROWANYM DO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY 
JAKUBÓW WZIĘŁO UDZIAŁ DZIESIĘĆ Z TRZYNASTU KGW.

Oprac. Ewa Klepacka

Wójt gminy Jakubów Hanna Wocial 
wyraziła swoją wdzięczność za prze-

prowadzoną akcję, za jej aspekt edukacyjny, 
wielopokoleniowy i integracyjny. Przyznała 
kołom gospodyń pamiątkowe dyplomy, nagro-
dy rzeczowe oraz finansowe. Poseł zaś, dzięku-
jąc uczestnikom wydarzenia, wręczył książ-
ki pt. „Chleb” wraz z dedykacją. Podziękował 

KGW DLA ŚRODOWISKA
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI, KTÓRY OBCHODZIMY 22 KWIETNIA, BYŁ NAJLEPSZYM MOMENTEM NA PODSUMOWANIE AKCJI PN. „KOŁA 
GOSPODYŃ WIEJSKICH DLA ŚRODOWISKA”. TEGO DNIA GMINĘ JAKUBÓW SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCIŁ DANIEL MILEWSKI, 
POSEŁ NA SEJM RP, KTÓRY OBJĄŁ TO WYDARZENIE PATRONATEM.

przede wszystkim wójt Wocial za pomysł oraz 
zmotywowanie mieszkańców do działania.

Członkowie KGW z  terenu gminy Jaku-
bów pozytywnie odpowiedzieli na zaprosze-
nie Hanny Wocial do włączenia się w  akcję 
sprzątania świata pod hasłem „Koła Gospodyń 
Wiejskich dla środowiska”. W projekcie udział 
wzięło dziewięć kół z: Mistowa, Moczydeł, 

Strzebuli, Nartu, Kamionki, Bud Kumińskich, 
Aleksandrowa, Ludwinowa i Antoniny.

Grupy osób zebrały się w wyznaczonych 
miejscach swoich miejscowości. Przemierzając 
wiele kilometrów, zbierali odpady znajdujące 
się w przydrożnych rowach i lasach. Uczestni-
cy akcji oczyścili teren z ogromnej ilości śmieci, 
które szpeciły otoczenie.

myki” z Kamionki, które otrzymało nagrodę 
w wysokości 500 zł. Drugie było KGW Mistów, 
które nagrodzono kwotą 400 zł, a trzecie KGW 
„Stokrotki” z Łazisk, które otrzymało 300 zł. 
Czwarte miejsce ex aequo zdobyły: KGW 
Strzebula, Aleksandrów, Wiśniew, Ludwinów, 
Budy Kumińskie, Antonina i Nart, zdobywając 
nagrody po 200 złotych.

Nagrody finansowe ufundowała Hanna 

Wocial. Palmy miała możliwość obejrzeć poseł 
Anna Maria Siarkowska, która przyznała na-
grody specjalne dla kół z Nartu i Bud Kumiń-
skich.

Wszystkie palmy można było podziwiać 
na placu świętego Jakuba w Jakubowie do nie-
dzieli wielkanocnej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu i zaprasza-
my za rok.
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KULTURA

Oprac. Piotr Siła

Mimo iż czas wiosenny upłynął jeszcze 
pod dyktatem pandemii, biblioteka 

w Jakubowie starała się jak najlepiej dotrzeć 
do swoich czytelników. Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Książki dla Dzieci, który przypa-
da 2 kwietnia, w urodziny Andersena, profesor 

BEZPIECZNIE W SIECI

BIBLIOTEKA DZIECIOM

Źródło: www.siecnakulture.pl

W  maju rozpoczął się cykl bezpłat-
nych szkoleń online dla dzieci 

z gminy Jakubów „Bezpieczne zachowania 
w sieci”. Zajęcia odbywają się w związku z re-
alizacją przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w  Jakubowie projektu „Sieć na kulturę 
w  podregionie warszawskim wschodnim”. 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz aktywiza-
cji cyfrowej”).

Głównymi celami projektu są: podniesie-
nie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pra-
cowników gminnych samorządowych insty-

tucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz 
dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwija-
nie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży 
w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyj-
nych i perspektywicznych zajęć oraz wyposa-
żenie placówek samorządowych instytucji kul-
tury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć 
i warsztatów.

Stanisław Górka – aktor filmowy i teatralny – 
przeczytał specjalnie dla najmłodszych czy-
telników opowiadanie pod tytułem „Anioł”. 
Aktor Sebastian Cybulski pozdrowił jakubow-
skich czytelników z okazji Tygodnia Bibliotek, 
a w Dniu Matki pisarka Małgorzata Kaliciń-

ska cudnie zinterpretowała fragment wiersza 
„Spotkanie z matką” K.I. Gałczyńskiego. 

W Dniu Dziecka nasza biblioteka, po kilku 
miesiącach ograniczeń, znów w pełni przyjęła 
swoich czytelników. Znów można samodzielnie 
buszować wśród półek. Oczywiście nadal obo-
wiązują zaostrzenia pandemiczne. Najmłodsi 
czytelnicy, którzy przyszli do biblioteki w dniu 
swojego święta, mogli na żywo obejrzeć spek-
takl „Bajka o Wiśle” papierowego teatru Kami-
shibai. W tym dniu zagraliśmy osiem kameral-
nych spektakli. Niespodzianką dla dzieci było 
także specjalne wykonanie przez aktorkę Alek-
sandrę Popławską wiersza Danuty Wawiłow 
„Daktyle”. To nagranie, jak i pozostałe, można 
obejrzeć na kanale YouTube Czytaj Jakubów.

Oprac. Ewa Klepacka

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gmi-
ny Jakubów przystąpiły do projektu „Pi-

sanka dla seniora”. 
Dziesięć kół  wykonało przepiękne wielka-

nocne stroiki, pisanki i inne arcydzieła.  Prace 
zostały przekazane pensjonariuszom  Domu 
Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

PISANKA DLA SENIORA
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W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

Oprac. Ewa Borys

Starsze dzieci trochę zazdrościły przed-
szkolakom oraz uczniom z klas I-III, któ-

rzy wcześniej wrócili do szkoły. Niestety, oni 
również nie mogli pracować jak dawniej. Mu-
sieli i nadal muszą przestrzegać procedur, za-
chowywać odległość, często myć ręce. Rezy-
gnowali z niektórych zajęć, ale mimo wszystko 
mogli wspólnie spędzać czas, korzystać ze 
szkolnych pomocy, sprzętu sportowego i au-
diowizualnego itp. Na kilka godzin opuszczali 
dom i w grupach rówieśniczych rozwijali swoje 
zainteresowania, pasje, dzielili się codzienny-
mi radościami, wspólnie pokonywali trudno-
ści, jeśli takie się pojawiły. Zarówno nauczy-
ciele, jak i rodzice starali się, by czas spędzony 
w szkole kojarzył im się z wesołą zabawą, ak-
ceptacją, zadowoleniem oraz sukcesami w na-
uce. W tym celu w szkole były organizowane 

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE W CZASIE PANDEMII TO BARDZO TRUDNE ZADANIA. STARSI 
UCZNIOWIE PRZEZ KILKA MIESIĘCY ZDOBYWALI WIEDZĘ W CZASIE LEKCJI ONLINE. 
POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELI, CZĘSTO PRZY DUŻYM WSPARCIU RODZICÓW, 
POD OPIEKĄ TROSKLIWYCH BABĆ I DZIADKÓW DOSKONALILI UMIEJĘTNOŚĆ 
POSZUKIWANIA WIADOMOŚCI, KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ, ORGANIZOWANIA 
SOBIE SAMODZIELNEJ PRACY I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA CZASU. TĘSKNILI 
ZA KOLEŻANKAMI I KOLEGAMI, SPORTOWĄ RYWALIZACJĄ ORAZ ZWYKŁYMI 
ROZMOWAMI NA SZKOLNYM KORYTARZU.

ZDALNA SZKOŁA

różnego rodzaju zajęcia aktywizujące uczniów, 
zachęcające ich do wysiłku fizycznego i intelek-
tualnego. Odbywały się imprezy i uroczystości, 
które przybliżają ich uczestnikom polskie tra-
dycje i obyczaje. Przebiegały one nieco inaczej 
niż przed pandemią, ale dostarczały dzieciom 
wiele radości, a nauczycielom i rodzicom rów-
nie dużo satysfakcji.

Ponieważ karnawał to czas balów, w szko-
le często było słychać odgłosy wesołej zabawy. 
Często, ponieważ klasowe spotkania zastąpi-
ły tradycyjny bal przebierańców. Sale zostały 
udekorowane balonami, serpentynami, wstąż-
kami i kolorową bibułą. Rozbrzmiewała wesoła 
muzyka, a przy jej dźwiękach z radością pląsały 
królewny, wróżki, czarownice oraz inne posta-
cie z bajek i filmów animowanych.

Z okazji walentynek została zorganizowa-
na Szkolna Poczta Walentynkowa. Cieszyła się 
ona ogromnym zainteresowaniem. Przez cały 
tydzień w specjalnej skrzynce były gromadzo-
ne niespodzianki i przygotowane przez uczniów 
karteczki z życzeniami. Wszystkie dzieci z nie-
cierpliwością oczekiwały na otwarcie tajemni-
czego pudełeczka. 15 lutego uczennice klasy III 
Magdalena Kropielnicka i Maja Sejbuk-Kałow-
ska zamieniły się w walentynkowe listonosz-
ki i doręczyły adresatom życzenia. Z wnętrza 
skrzynki walentynkowej posypały się serdusz-
ka, ozdobne liściki oraz drobne upominki, któ-
re wywołały okrzyki radości. Duma rozpierała 
zdobywców największej liczby „walentynek”. 
Na pamiątkę wesołej zabawy zostały fotografie, 
które na zawsze utrwalą ten wyjątkowy czas. 

Nieco inny charakter miała uroczystość 

przyjęcia uczniów klasy II do grona czytelni-
ków. Podczas lekcji bibliotecznej drugoklasi-
ści poznali regulamin biblioteki, zasady bez-
pieczeństwa, wysłuchali próśb książki oraz 
fragmentów prozy czytanych przez Jakuba 
Wąsowskiego, Macieja Ratajszczaka i Magda-
lenę Kropielnicką. Nowi czytelnicy otrzymali 
książki z dedykacją, a rodzice listy informują-
ce o tym, jak pomóc dziecku zaprzyjaźnić się 
z książką – naszym najwierniejszym i nieod-
łącznym towarzyszem.

W  przedszkolu także wiele się dzieje. 
Przedszkolaczki i oddziały przedszkolne nie 
zapominają o ważnych świętach. 21 stycznia 
uczciły Dzień Babci i Dziadka. Nie odbyło się 
spotkanie maluszków z seniorami, ale dziad-
kowie zostali obdarowani drobnymi upomin-
kami, otrzymali laurki, własnoręcznie ude-
korowane pierniczki oraz nagrane wiersze 
i piosenki w wykonaniu małych artystów. 22 
marca dzieci przywitały wiosnę. Na czele z zi-
mową panną marzanną utworzyli kolorowy 
pochód, który przeszedł przez miejscowość, by 
całemu światu pokazać radość. Z kolorowym 
gaikiem, głośnymi okrzykami i radosnym śpie-
wem pożegnali zimę.

12 maja, z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu, dzieci uczestniczyły w uroczystości 
upamiętniającej 190. rocznicę bitew powsta-
nia listopadowego na terenie powiatu mińskie-
go, w tym szczególnie bitwy pod Jędrzejowem. 
W ten sposób uczą się patriotyzmu oraz umiło-
wania własnego miasta, wsi, regionu, czyli tzw. 
„małej ojczyzny”, którą mały człowiek może 
zobaczyć, dotknąć, poczuć.Fo
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W ŻŁOBKU I W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE
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Oprac. Aneta Grabowska

Zadaniem dzieci z klas I-III było przygo-
towanie jajka wielkanocnego w formie 

płaskiej lub przestrzennej, z wykorzystaniem 
minimum 10 słów związanych z Wielkano-

EASTER EGG

ŻŁOBEK OTWARTY

W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO 
W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ KONKURS NA WYKONANIE EASTER EGG – PISANKI 
WIELKANOCNEJ. 

cą w języku angielskim. Wyzwanie podjęło 
ośmiu uczniów najmłodszych klas.

Oto wyniki konkursu:
Adela Piotrowska, klasa Ia

Oprac. Justyna Miłaczewska

Żłobek powstał w części budynku Szko-
ły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym 

i zajmuje powierzchnię około 140 m2. Został 
on także wyposażony w niezbędny sprzęt i za-

NA POCZĄTKU MAJA 2021 ROKU ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GMINNY ŻŁOBEK 
W JĘDRZEJOWIE NOWYM, PRZYJMUJĄC PIERWSZYCH PODOPIECZNYCH. DYREKTOREM 
PLACÓWKI W DRODZE KONKURSU ZOSTAŁA WYBRANA KATARZYNA ZAWILIŃSKA. 
PONADTO ZOSTAŁA ZATRUDNIONA WYKWALIFIKOWANA KADRA.

bawki. Dzieci mają możliwość spędzania w nim 
mile i bezpiecznie czasu, ucząc się i rozwijając 
poprzez zabawę oraz kreatywne działania. Po-
nadto na potrzeby podopiecznych został wy-
budowany i ogrodzony nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci do lat 3 z bezpieczną nawierzchnią. 

Gmina Jakubów otrzymała dofinanso-
wanie na utworzenie 18 miejsc opieki z resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 
w wysokości 334 073,00 zł. 

Na powyższe przedsięwzięcie gmina rów-
nież otrzymała kwotę 460 000 zł wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych (RFIL).

Dodatkowo gmina Jakubów otrzymała do-
finansowanie z województwa mazowieckiego 
na bieżące funkcjonowanie żłobka ze środków 
unijnych przez okres 24 miesięcy w ramach 
projektu oś VIII Rozwój rynku pracy, Dzia-
łanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywno-
ści zawodowej osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie 
powrotu do aktywności zawodowej, Tytuł pro-
jektu: Utworzenie pierwszego żłobka w Gmi-
nie Jakubów. Wartość projektu 960 217,50 zł, 
kwota dofinansowania 766 618,38 zł. 

Adrian Książek, klasa Ib
Dawid Bankiewicz, klasa Ib
Julia Starzyńska, klasa Ib
Malwina Śledziewska, klasa Ib
Tomasz Sado, klasa Ib
Dominik Parol, klasa IIb
Szymon Ślusarczyk, klasa IIIa
Jury zdecydowało przyznać pierwsze miej-

sce ex aequo Szymonowi Ślusarczykowi z kl. 
IIIa i Adeli Piotrowskiej z kl. Ia. Drugie miejsce 
przyznano pracy Tomasza Sado z kl. Ib, a trze-
cie dziełu Dawida Bankiewicza z kl. Ib i Ad-
riana Książka z kl. Ib. Wyróżnienia otrzymali: 
Dominik Parol, Julia Starzyńska oraz Malwi-
na Śledziewska.
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Zajęcia dydaktyczne okazały się bardzo 
pracowite. Każdego dnia dzieci pozna-

wały nowe wiadomości, rozwiązywały zagad-
ki, odgrywały scenki dramowe, układały hi-
storyjki obrazkowe.

Atrakcją zajęć była wizyta Marii Sulibor-
skiej – naszej szkolnej bibliotekarki. Wśród 
licznych książek, przyniesionych przez nią 

Oprac. Agnieszka Kunka 

Pełna nazwa projektu brzmi „Dobry start. 
Wsparcie przedszkoli i przedszkolaków 

w Gminie Jakubów”. Jest on współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, realizowanego w ramach Działania 
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałania 10.1.4. Edukacja przedszkolna. 

W RAMACH REALIZACJI BLOKÓW TEMATYCZNYCH W GRUPIE 5-LATKÓW „MRÓWKI” NASZEGO PRZEDSZKOLA ODBYWAŁY SIĘ 
DWUTYGODNIOWE ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z KSIĄŻKĄ. GŁÓWNYM CELEM ZAJĘĆ BYŁO KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DO KSIĄŻEK, 
POZNANIE RÓŻNYCH ICH RODZAJÓW, ROZUMIENIE ROLI W ŻYCIU CODZIENNYM.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE TO JEDNA Z CZTERECH PLACÓWEK NA TERENIE GMINY, GDZIE 
REALIZOWANY JEST PROJEKT „DOBRY START”.

PIĘCIOLATKI W ŚWIECIE KSIĄŻEK

START UKOŃCZONY

Oprac. Maria Suliborska, Edyta Podbielska i Aldona Sterniczuk

w koszyku, znalazły się kolorowe egzemplarze 
z naklejkami, ruchomymi elementami – okien-
kami i licznymi obrazkami.

Prawdziwym zaskoczeniem dla przed-
szkolaków okazała się książeczka, której jedna 
strona kilkakrotnie się składała i liczyła około 
metra długości.

Dzieci z uwagą wysłuchały, w jaki sposób 

Partnerem projektu jest Grupa Szkoleniowo 
Doradcza Europlus Sp. zo.o.

W roku szkolnym 2020/2021 wsparciem 
objętych zostało 95 dzieci z oddziałów przed-
szkolnych. Łącznie odbyło się 249 godzin zajęć 
dodatkowych prowadzonych przez 6 nauczy-
cieli w 15 grupach (muzykoterapia – 10 grup, 
zajęcia teatralne – 5 grup), mających na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów.

Ponadto w  okresie od 21 październi-
ka do 4 marca przedszkolaki uczestniczy-
ły w  zajęciach dogoterapii prowadzonych 
przez wykonawcę zewnętrznego. W pięciu 
grupach przedszkolnych zrealizowano 90 
godzin zajęć.

Dnia 13 maja 2021 r. odbyły się ostatnie 
zajęcia projektowe. Założony program za-
jęć został zrealizowany przez wszystkich na-
uczycieli.

zbudowane są książki. Mogły obejrzeć różne 
woluminy, zarówno te duże i ciężkie, jak i te 
z działu dla najmłodszych czytelników, m.in. 
wykonane z tektury. Poznały różnice między 
legendą, baśnią i bajką.

Te żywe spotkania z książkami przyniosły 
dzieciom dużo wrażeń i wywoływały uśmie-
chy na ich buziach.
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Dzieci z klas 0-3 przygotowały 19 prac 
konkursowych. Efekty przeszły nasze 

najśmielsze oczekiwania. Każdy baranek wy-
konany został z największą starannością, przy 
użyciu różnorodnych materiałów i  technik. 
Jury miało bardzo trudne zadanie.

W wyniku długotrwałych obrad zdecydo-
wano przyznać dwa I miejsca (Michał Jagliński 
i Oskar Zieliński z kl. 0), dwa II miejsca (Lena 
Abramowska z kl. 2 i Oliwia Zawłocka z kl. 0), 

BARANEK WIELKANOCNY

NOWI CZYTELNICY

WSZYSTKO DLA MAM

TEGOROCZNY WIELKI POST, PRZYGOTOWUJĄCY NAS DO CELEBROWANIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, ZOSTAŁ W NASZEJ SZKOLE 
UPAMIĘTNIONY KONKURSEM PT. BARANEK WIELKANOCNY, PRZYGOTOWANYM PRZEZ PANIE UCZĄCE RELIGII. MIAŁ NA CELU 
SKUPIENIE UWAGI NA JEZUSIE, KTÓRY OFIAROWAŁ SIĘ ZA NAS JAK BARANEK PASCHALNY.

dwa III miejsca (Aleksandra Okrzeja kl. 2 i Ni-
kola Łukasiewicz z kl. 1) oraz trzy wyróżnienia.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy pamiątko-
we dyplomy i upominki.

Baranki były świątecznym podarun-
kiem dla wójta gminy Jakubów, pracowników 
ośrodka zdrowia w Jakubowie, księży probosz-
czów i  innych instytucji, które współpracują 
z naszą placówką.

RYSUJEMY 
WIERSZE

Kaligram to inaczej wiersz obrazkowy, 
utwór, który swym kształtem graficz-

nym przypomina kształt przedmiotu, o któ-
rym mówi. Jest to forma wesołej zabawy po-
etyckiej, której początki sięgają starożytności, 
a w użyciu jest do dziś. Uczniowie klas 4-6 
zapoznali się z przykładami takich utworów 
i sami takowe przygotowali.

Pasowanie uczniów klasy 1 na czytelni-
ków biblioteki szkolnej miało miejsce 

18 maja. Maluchy pod kierunkiem wycho-
wawczyni Małgorzaty Kowalczyk przez kilka 
miesięcy przygotowywały się do tej niezwykłej 
chwili. Poznawały postać i twórczość wielkie-
go polskiego pisarza Juliana Tuwima. Z racji tej 
uroczystości dzieci wzięły udział w konkursie 
sprawdzającym znajomości utworów tego po-

ety, recytowały ulubione wiersze i przygotowy-
wały piękne prace plastyczne. Radości było co 
niemiara! 

Po zakończeniu konkursu odbyło się paso-
wanie na czytelnika. Pani bibliotekarz Joanna 
Sławińska wręczyła uczniom dyplomy i małe 
książkowe upominki, będące zachętą do czę-
stego korzystania z zasobów naszej szkolnej bi-
blioteki. 

To jedno z  najpiękniejszych świąt 
w  roku. Mama – to synonim miłości 

i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przy-
wiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, 
co piękne i szlachetne. W tym dniu wszyst-
kie Mamy obdarzane są szczególnymi dowo-
dami miłości.

Również uczniowie szkoły podstawowej 
w Wiśniewie nie zapomnieli o swoich Mamach 
i wykonali dla nich piękne prace plastyczne.
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Uczniowie z koła teatralnego klas I-III 
zaprezentowali przedstawienie pt. 

„Czerwone Kapturki”. Jego pokaz miał miej-
sce 18 maja.

Wilk, bohater utworu, staje przed wielkim 
wyzwaniem – musi pożreć Czerwone Kapturki 

Gościliśmy w  tamtejszej szkole, biorąc 
udział w przepięknych lekcjach muzyki. 

Nauczyliśmy tamtejszych uczniów naszego tań-
ca narodowego – poloneza, oni zaś nauczyli nas 
swojego regionalnego tańca zwanego sevillaną, 
który jest odmianą flamenco.

Program był bardzo obszerny, dużo zwie-
dzania, rejs statkiem, rajd rowerowy, kąpiel 

Dowiedzieliśmy się, że autor w dzieciń-
stwie marzył o napisaniu książki, sam 

dużo czytał. Do tej pory pan Cichoń napisał 
czternaście książek dla dzieci, które cieszą się 
ogromną popularnością, zaś jedna z nich, „Cu-
kierku, Ty łobuzie!”, jest naszą lekturą szkol-
ną. Dla autora inspiracją do pisania jest jego 
rodzina oraz koty Cukierek i Tradycja. Autor 
przeczytał fragment książki o przygodach nie-
zwykłego kota, który na co dzień psoci i spra-
wia dużo radości. Pisarz zachęcał dzieci do na-
pisania opowiadania lub książki. Podkreślił, 
że trzeba wierzyć w siebie, trzeba uczyć się języ-

WILK I KAPTURKI

OPOWIEŚĆ O CUKIERKU

MOBILNOŚĆ W HISZPANII

z całego świata. Mądre Kapturki znajdują jed-
nak rozwiązanie i tym samym ratują życie prze-
rażonemu czworonogowi. Całe przedstawienie 
utrzymane w humorystycznym nastroju oraz 
piękne stroje nawiązujące do różnych stron świa-
ta dostarczyły odbiorcom wspaniałych wrażeń. 

W ŚRODĘ 12 MAJA 2021 R. ZARÓWNO DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, JAK I UCZNIÓW KLAS 1-3 ODBYŁO SIĘ NA 
ŻYWO SPOTKANIE AUTORSKIE ONLINE Z WALDEMAREM CICHONIEM, AUTOREM KSIĄŻEK DLA DZIECI O NIESFORNYM, A ZARAZEM 
SYMPATYCZNYM KOCIE CUKIERKU. AUTOR OKAZAŁ SIĘ SYMPATYCZNYM I NIEZWYKLE ROZMOWNYM CZŁOWIEKIEM.

ka polskiego, trzeba dużo czytać, być systema-
tycznym, pracowitym i mieć poczucie humoru. 
Dzieci dowiedziały się również, jak powstaje 
książka i poznały zawody związane z książką: 
pisarz, korektor, ilustrator, grafik, łamacz tek-
stu, drukarz, wydawca, księgarz, bibliotekarz. 
Niespodzianką była prawdziwa kotka Tradycja.

Spotkanie było niezapomniane, pomimo 
że na odległość. Poza tym przysłane zostały do 
szkoły dla chętnych uczniów książki z  indy-
widualną dedykacją autora. Polecamy książki 
pana Cichonia, życzymy dobrej lektury i wiele 
humoru.

W DNIACH 4-11 MAJA 2021 UCZNIOWIE Z KLAS VI I VII NASZEJ SZKOŁY WRAZ Z OPIEKUNAMI PRZEBYWALI W HISZPANII W RAMACH 
PROJEKTU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”. MIASTEM DOCELOWYM BYŁA SEWILLA.

w Oceanie Atlantyckim, plażowanie w Mala-
dze nad Morzem Śródziemnym. Całości do-
pełniały przepiękne krajobrazy, jak gaje oliw-
ne na zboczach gór, drzewa pomarańczowe 
na ulicach i owoce spadające pod nogi, cudow-
ne kwitnące oleandry i wszechobecne palmy.

Na pewno długo pozostaną w naszej pa-
mięci wrażenia przywiezione z gorącej Sewilli.



Urząd Gminy Jakubów
05-306 Jakubów, ul. Mińska 15
czynny w godz.: pn. – pt.. 800 – 1600,
czwartek – dzień wewnętrzny
tel./fax: 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
https://jakubow.pl/

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

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

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

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

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

tel. 25 757 91 90, 693 130 103

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: 25 757 91 64
e-mail: gops@jakubow.pl

Gminna Spółka Wodna Jakubów
kontakt: Zbigniew Marusa
e-mail: gswjakubow@wp.pl
tel. 25 757 91 50 (wt., czw. godz. 1600 – 1800)

Leśniczy Lasów Państwowych – Andrzej Perzanowski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter): czw. godz.: 900 – 1100

tel. 693 891 330

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

tel. 25 757 93 36

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. 25 757 93 28
czynna w godz. pn. – pt. 800 – 1600

e-mail: biblioteka@jakubow.pl, http://biblioteka.jakubow.pl

• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. 25 757 92 14, e-mail: filiaw@jakubow.pl
czynna w godz. czw.: 1530 – 1800, sob: 830 – 1430

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

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

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl, www.spmistow.com.pl/mistow/

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

Parafie: 
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w  Jakubowie,  
pl. św. Jakuba Apostoła 1, tel. 25 757 91 93
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Fatimskiej  
w Mistowie, ul. Kościelna 4, tel. 25 757 95 91
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w  Wiśniewie, 
Wiśniew 75, tel. 25 757 95 12
• Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy  
Przenajświętszej w Wiśniewie, Wiśniew 65, tel. 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
czynny w godz. pn. : 800 – 1630, wt. – pt.: 800 – 1330

Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. 25 757 91 98

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINNY”
ul. Mińska 9, tel. 25 757 91 97

Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów, tel. 47 724 98 90
Dzielnicowy Gminy Jakubów – Krzysztof Krajewski
tel. 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Zgłaszanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych 
lub kanalizacyjnych:
Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie Nowym, tel. 514 098 850
Oczyszczalnia ścieków w Leontynie i Rządzy, tel. 503 061 114
Marzena Rek, tel. 730 101 690 (sieć kanalizacyjna i wodociągowa)
Edward Antoszczak, tel. 602 592 402 (sieć wodociągowa)

Informator teleadresowy


