
JakubówP
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 4 (26) 2021
BEZPŁATNY KWARTALNIK Jakubów

PREMIER 
W NASZEJ GMINIEMISTÓW

DOŻYNKOWY s. 10-11

s. 9

TEMAT NUMERU



2 Nr 4 (26) 2021NASZA GMINA JAKUBÓW

Jakubów
NASZA GMINA JAKUBÓW

BEZPŁATNY KWARTALNIK 
GMINY JAKUBÓW

Redakcja:
Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów 
tel. +48 25 757 93 28
e-mail: biblioteka@jakubow.pl
 gazeta.jakubow@wp.pl 

Redaktor naczelny: Daria Lisiecka
Z-ca redaktora naczelnego/redaktor prowadzący:
Justyna Miłaczewska – sekretarz gminy Jakubów

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

© Projekt/opracowanie graficzne/skład/druk:
Fotopia Przemysław Piątkowski
tel. +48 607 221 522
e-mail: info@fotopia.com.pl
www.fotopia.com.pl

Nakład:
1000 egz.

PL ISSN 2449-5212

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany 
treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności 
za wypowiedzi i ogłoszenia. Przedruki i wykorzystywanie 
w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody Wydawcy 
– zabronione.

INFORMACJE
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów, 
udostępniamy Państwu kolejny numer kwartalnika, zawierający szereg infor-
macji ważnych dla naszej społeczności. Za nami piękny czas letni i wakacyjny.
Rozpoczęliśmy stacjonarnie nowy rok szkolny. Finalizujemy inwestycje,  
remonty i prace, które będą służyły naszym mieszkańcom.

WÓJT GMINY JAKUBÓW 

Hanna Wocial

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY JAKUBÓW 

Krzysztof Domański

DEKLARACJA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 
– NOWY OBOWIĄZEK DLA MIESZKAŃCÓW OD 1 LIPCA 2021 R.

Oprac. Anna Czyżewska

Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spala-

nia paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy no-

minalnej do 1MW, należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu na stronie: 

https://zone.gunb.gov.pl/
Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz 

dostępu do Internetu, deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji 
zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. 

Wzory deklaracji oraz wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na wysłanie deklaracji jest 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uru-
chomionych kiedykolwiek przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 
14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:
• Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby.
• Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
• Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy.
• Adres e-mail, również opcjonalnie.
• Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.gunb.gov.pl.
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INFORMACJE

Oprac. Anna Czyżewska

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniej-

szenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywność energetycznej 
budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych już istniejących. Program 
nie dotyczy budynków w trakcie bu-
dowy i nie oddanych do użytkowa-
nia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowa-
nie niezbędne jest zarejestrowanie się w syste-
mie WFOŚiGW (zakładka Portal Beneficjenta), 
a następnie wypełnienie wniosku zgodnie z re-
gulaminem. 

Informacje, jakie należy przygotować 
przed wizytą w Punkcie konsultacyjno-infor-
macyjnym w Urzędzie Gminy Jakubów:

1. Dane właściciela nieruchomości 
(wnioskodawcy): imię i  nazwisko, PE-
SEL, nr telefonu, adres zamieszkania, ad-
res email.

2. Czy wnioskodawca pozostaje w związ-
ku małżeńskim, jeżeli tak, to informacja 
o współmałżonku: imię i nazwisko, PESEL.

3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
4. Współwłasność, jeżeli tak, to dane 

współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres.
5. Numer rachunku bankowego wniosko-

dawcy (do wypłaty dotacji).
6. Adres budynku, w którym będzie pro-

wadzone przedsięwzięcie.
7. Numer Księgi Wieczystej i nr ewiden-

cyjny działki, której wniosek dotyczy.

PROGRAM 
CZYSTE POWIETRZE 
INFORMUJEMY, ŻE GMINA JAKUBÓW W DNIU 31.05.2021 R. PODPISAŁA POROZUMIENIE Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W RAMACH KTÓREGO POWSTAŁ W NASZYM URZĘDZIE PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM MIESZKAŃCÓW W RAMACH RZĄDOWEGO 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. 

8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/
rok zgłoszenia budowy.

9. Powierzchnia budynku/lokalu.
10. Czy na nieruchomości prowadzona 

jest działalność gospodarcza, jeżeli tak, to 
należy określić procent powierzchni prze-
znaczonej na działalność, powyżej 30% ozna-
cza brak dotacji.

Jednocześnie informujemy, 
że wszystkie aktualne informacje na te-
mat Programu Czyste Powietrze publi-
kowane są na stronie https://portal.
wfosigw.pl/wymagana-dokumenta-
cja.

Punkt konsultacyjno-informa-
cyjny programu Czyste Powietrze 
w Jakubowie znajduje się na parterze 
budynku Urzędu Gminy Jakubów, 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów i czyn-

ny jest we wtorki w  godzinach od 800-1800. 
Zachęcamy do udziału w programie oraz do 
konsultacji. 

Ze strony Urzędu Gminy Jakubów osoba-
mi do kontaktu są: Anna Czyżewska i Aneta 
Książek. 

W godzinach pracy Punktu konsultanci 
będą dostępni pod nr telefonu 25 757 91 90.
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Z radością informujemy, że budynek świetlicy wiej-
skiej w Budach Kumińskich został odnowiony - 
ocieplono ściany, wykonano elewację zewnętrzną i 

wyremontowano dach. Projekt zrealizowano w ramach do-
brosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, 
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Gmina Jakubów na działania otrzymała grant w wysokości 
20 000 zł.

Po remoncie budynek stał się doskonałym miejscem na 
organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych, warszta-
tów i spotkań okolicznościowych mieszkańców oraz Rady 
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich 
i innych organizacji społecznych, bez względu na porę roku 
i temperaturę na zewnątrz. Świetlica zyskała nowy, odświe-
żony wygląd.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokal-
ne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwo-
jem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o dzia-
łalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stro-
nach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

ŚWIETLICA ZMODERNIZOWANA
INFORMACJE

ŚWIETLICA WIEJSKA W BUDACH KUMIŃSKICH ZOSTAŁA ZMODERNIZOWANA!
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INFORMACJE

URZĄD INFORMUJE
Oprac. Jolanta Wąsowska 

Informacja z wykonania budżetu gminy za I pół-
rocze 2021 roku.

1. Dochody zrealizowano w  kwocie 
17 360 093,30 zł, tj. w 50,29% planu,

2. Wydatki wykonano w  kwocie 15 729 
835,87 zł, tj. w 44,05% planu, w tym wydatki in-
westycyjne wykonano w kwocie 1 482 585,31 zł, co 
stanowi 9,43% wykonanych wydatków.

3. Budżet zamknął się nadwyżką w  kwocie 
1 630 257,43 zł.

4. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 
14 247 250,56 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:
– utrzymanie trzech oczyszczalni ścieków 
– 260 432,00 zł,
– utrzymanie SUW Mistów i sieci wodociągowej 
– 175 991,87 zł,
– bieżące wydatki drogowe – 174 367,82 zł,
– wydatki na dz.750/ewidencja ludności, Rada Gmi-
ny, administracja i promocja – 1 746 647,28 zł,
– wydatki na OSP – 32 786,58 zł,
– wydatki na obsługę długu – 58 547,43 zł,
– wydatki na oświatę – 5 821 414,82 zł, co stanowi 
37,01% ogółu wykonanych wydatków,
– wydatki na pomoc społeczną – 4 626 940,52 zł,  
co stanowi 29,42% ogółu wykonanych wydatków,
– wydatki na stypendia – 12 442,66 zł,
– wydatki związane ze zbiórką odpadów od miesz-
kańców – 529 504,87 zł,
– wydatki na oświetlenie dróg i konserwację oświe-
tlenia ulicznego – 83 374,47 zł,
– wydatki na utrzymanie bibliotek – 152 821,28 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:
– ukończenie budowy sieci kanalizacyjnej Jakubów 
– Przedewsie – koszt inwestycji w 2020–2021 roku 
wyniósł 1 076 124,66 zł,
– rozbudowę SUW Mistów oraz odwiert studni głę-
binowej – wydatkowano 359 493,70 zł,
– przebudowę ulicy Spokojnej w Jakubowie – wy-
datkowano 28 000,00 zł,
– przebudowę ulicy Spacerowej w Jakubowie – wy-
datkowano 65 786,08 zł,
– budowę chodnika w  Narcie – wydatkowano 
15 074,34 zł,

– budowę chodnika w  Rządzy – wydatkowano 
26 426,18 zł,
– budowę chodnika w Przedewsiu – wydatkowano 
18 489,43 zł,
– wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego do 
świetlicy w Aleksandrowie – 30 138,00 zł.

 
     

 

 
 
 
 
 

 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
 

 

 
 Operacja pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i turystyki w miejscowości Jakubów, gm. 

Jakubów”  mająca na celu stworzenie jednego nowego, ogólnodostępnego miejsca rekreacji, 
turystyki i aktywnego wypoczynku oraz elastyczne i funkcjonalne urządzenie terenu 

współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 
     

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

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, 
Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów” mająca na celu poprawę warunków i jakości życia 
mieszkańców gminy Jakubów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów 
i Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska 

                        

i Rządza, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W I półroczu 2021 roku zostały pozyskane środki 
zewnętrzne na:
– rozbudowę SUW Mistów – dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego w kwocie 2 081 517 zł i od Gminy 
Mińsk Mazowiecki – 1 253 345 zł,
– realizację zadań Funduszu Sołeckiego dla 5 so-
łectw z Urzędu Marszałkowskiego – 50 000 zł,
– przebudowę drogi w Woli Polskiej z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – 276 240 zł,
– przebudowę drogi w Leontynie z Urzędu Marszał-
kowskiego – 100 000 zł.
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INFORMACJE

ZASIŁKI RODZINNE 2021/2022

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Wnioski na rok szkolny 2021/2022 
można składać od 1 lipca do 30 li-

stopada tylko drogą elektroniczną do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez:
• portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
• bankowość elektroniczną,
• portal PUE ZUS.

Decyzje oraz zawiadomienia doty-
czące świadczeń 300+ będą przekazywa-
ne w formie elektronicznej, ZUS wypłaci 
świadczenie na konto bankowe wskazane 
we wniosku.

Oprac. Marta Krusiewicz

Zarząd Województwa Mazowieckie-
go w  dniu 1 czerwca 2021 r. przyjął 

uchwałę nr 845/234/21 w sprawie rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na reali-
zację w latach 2021-2023 niektórych zadań 
publicznych Województwa Mazowieckiego 
w  obszarze „Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i społecznej osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym” w for-
mie powierzenia realizacji zadań, m.in. w ob-
szarze „Działania na rzecz seniorów w zakresie 
zwiększania samodzielności i przeciwdziałania 
zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Z  przyjemnością informujemy, że oferta 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów pn. 
„Seniorzy w centrum uwagi”zostałą dofinanso-
wana w kwocie wnioskowanej, tj. 29 708,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE INFORMUJE, IŻ OD 1 LIPCA 2021 R. NIE JEST REALIZATOREM PROGRAMU 
„DOBRY START”.

ZASIŁKI RODZINNE 
– NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Jakubowie informuje, że trwa okres 
składania wniosków na zasiłki rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2021 r. 
Wniosek można złożyć w formie papiero-
wej bądź elektronicznej przez ministerialny 
portal: empatia.mpips.gov.pl. Formularze 
dostępne są w punkcie obsługi interesanta 
(na parterze budynku Urzędu Gminy). 

W  okresie zasiłkowym 2021/2022 
brany będzie pod uwagę dochód rodzi-
ny z roku bazowego, tj. roku 2020, wraz 
z uwzględnieniem utraty i uzyskania do-
chodu. Osoby będące podatnikami po-
datku rolnego muszą przedłożyć decyzję 
o wymiarze podatku na 2020 r. – nakaz 

podatkowy. W przypadku utraty docho-
du przez członka rodziny ubiegającej się 
o świadczenia wymagane są dokumenty 
potwierdzające zaistniały fakt (świadec-
two pracy, PIT/-y 11 za 2020 r.). Zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę albo dochód osoby uczą-
cej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 
W  przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek ro-
dzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę albo dochód osoby uczącej 
się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zadanie zakłada stworzenie oferty kultu-
ralnej, artystycznej i edukacyjnej dla seniorów 
z terenu gminy Jakubów. W ramach zadania 
planujemy realizację następujących działań 
zwiększających samodzielność i przeciwdzia-
łanie zagrożeniu marginalizacją społeczną 
na rzecz 50 seniorów:
– spotkanie z dzielnicowym dotyczące bezpie-
czeństwa seniorów,
– spotkanie z rehabilitantem,
– spotkanie z dietetykiem,

– spotkanie z pielęgniarką,
– aerobik,
– warsztaty rękodzielnicze,
– warsztaty wokalne,
– wyjazd do teatru,
– koncert muzyczny,
– spotkanie podsumowujące.

Celem zadania jest wzrost samodzielności 
i aktywności, a także przeciwdziałanie margi-
nalizacji społecznej seniorów z terenu wiejskiej 
gminy Jakubów.
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INWESTYCJE

Oprac. Jacek Bieduń 

W dniu 28 czerwca w Woli Polskiej do-
konano odbioru technicznego robót 

związanych z  przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów 
(nr drogi 220508W – dz. nr 206). W ramach 
prac wykonano: roboty pomiarowe przy linio-
wych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym 0,818 km, roboty ziemne (wraz ze 
ścinką poboczy) z transportem urobku samo-
chodami samowyładowawczymi na odległość 
5 km – analogia – 1 104,30 m3, podbudowę 
z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4 417,20 m2, 
skropienie nawierzchni asfaltem – 4 253,60 m2, 
nawierzchnię z  mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca 
o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 253,60 m2, 
skropienie nawierzchni asfaltem – 4 090 m2, 
nawierzchnię z  mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna 
o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 090 m2, 
wykonanie poboczy z  kruszyw łamanych 
– szerokość średnia 1,0 m, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm – 1636 m2.

Wykonawcą prac była firma TOWEMO 
sp. z o.o. z Otwocka wyłoniona w drodze prze-
targu. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 
394 628,23 zł, z czego 276 239,76 zł dofinanso-
wano ze środków Państwowego Funduszu Ce-
lowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakończono również prace związa-
ne z przebudową drogi w Leontynie (droga 
gminna nr 220510W – nr dz. ewidencyjnej 
80). Na przedmiotowej drodze wykonano na-
wierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych – warstwa ścieralna długo-
ści 0,500 km i szer. 5,5 m (pow. 2764,00 m2), 
grubość po zagęszczeniu 4 cm, o nawierzchni 
z  mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych – warstwa wiążąca długości 0,500 km 
i  szer. 5,58 m (pow. 2804,00 m2), grubość 
po zagęszczeniu 5 cm, podbudowa z  grun-
tu stabilizowanego cementem (25 kg cemen-

tu na 1 m2), grubość po zagęszczeniu – 15 cm. 
2948 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, 
warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 20 cm 2854 m2, skropienie nawierzchni 
asfaltem 2764 m2 x 2, roboty ziemne wykona-
ne koparkami 1680 m3, nakłady uzupełniają-
ce do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
1680 m3, rozebranie mechaniczne nawierzchni 
z mas mineralno-bitumicznych wraz z utyli-
zacją 110 m2, rozebranie podbudowy gr. 15 cm 
sposobem mechanicznym wraz z  utylizacją 
110  m2, rozbiórka mechaniczna przepustów 
10 m, ławy fundamentowe żwirowe przepustu 
3,04 m3, rury betonowe o średnicy 30 cm prze-
pustów pod zjazdami 24 m, ścianki czołowe 
przepustów pod zjazdami dla rur o  średni-
cy 30  cm 4 szt., rury betonowe o  średnicy 
80 cm przepustów pod zjazdami 10 m, ścianki 
czołowe przepustów pod zjazdami dla rur 
o  średnicy 80 cm 2 szt., pobocza z kruszyw 
łamanych, warstwa górna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm – 500,00 m2, regulacja 
pionowa włazów kanałowych 13 szt., regulacja 
zaworów wodociągowych – 4szt. Koszt odebra-
nych 6 września robót wyniósł 381 772,57 zł, 
z czego kwota 100 000,00 zł pochodzi z dotacji 
ze środków finansowych budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego na zadania z zakresu bu-
dowy i  modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Prace wykonała firma „AL-
TOR” sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Ta sama firma wykonała także pra-
ce związane z przebudową drogi w Górach 
(łącznik Góry – Budy Kumińskie), której 

odbioru dokonano również 6 września 
2021 r. Wykonano drogę o nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
– warstwa ścieralna długości 0,745 km i szer. 
4,0 m – pow. 3010 m2 (2980 + 30), grubość 
po zagęszczeniu 5 cm, roboty przygotowawcze 
– pomiarowe 0,745 km, skropienie nawierzch-
ni asfaltem 3010 m2, w miejscowości Góry jako 
dz. nr. 534. Koszt wykonanych prac to kwota 
131 413,20 zł. 

W czerwcu 2021 r. rozpoczęto realizację 
zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 
2021, związanych z  dostawą, rozplantowa-
niem i  zagęszczeniem przy pomocy walca 
drogowego zakupionego destruktu asfalto-
wego. Przedmiotowych prac podjęła się firma 
ANPOL z Annopola gm. Strachówka wyłonio-
na w drodze przetargu. Prace związanie z do-
stawą i plantowaniem prowadzono przy pomo-
cy rozściełacza i walca stalowniczego. Łącznie 
wbudowano 2906,92 t destruktu na drogach 
gminnych w miejscowościach Aleksandrów, 
Anielinek, Brzozówka, Józefin, Leontyna, Lu-
dwinów, Mistów, Moczydła, Szczytnik, Ty-
moteuszew za kwotę 250 285,81,16 zł, z czego 
172 795,81 zł z funduszu sołeckiego. Prace za-
kończono i zgłoszono do odbioru.

Obecnie trwają prace związanie z remon-
tem i przebudową dróg w Woli Polskiej (Ko-
lonia), Izabelinie (przez las) oraz Łaziskach 
i Mistowie. Prace polegać będą na wykoryto-
waniu i wywozie urobku, dowozie i zagęszcze-
niu gruzu kruszonego i destruktu. W przypad-
ku Mistowa na ulicy Zachodniej planowane są 
prace związane z wykonaniem prawidłowego 
odwodnienia pasa drogowego, tzn. wykonanie 
jednostronnego rowu przydrożnego w pasie 
działek użyczonych przez właścicieli gruntów 
przyległych do drogi oraz montaż 6-metrowych 
przepustów Ø300 na zjazdach oraz pod drogą, 
a także wykonanie dwóch rowów odprowadza-
jących wodę do rowu zbiorczego. Wszystkie te 
prace zaplanowano na wrzesień.

DROGOWE INWESTYCJE
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Oprac. Ewa Klepacka 

Pomysłodawcami tego wydarzenia byli Zo-
fia Paczóska – prezes Stowarzyszenia Edu-

kacyjnego Ziemi Węgrowskiej oraz Wojciech 
Bardowski – dyrektor Ogólnopolskiego Festi-
walu Pieśni Legionowej. Współorganizatorem 
była Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów.

Festiwal Pieśni Legionowej był współ-
finansowany ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach projektu 
pn. Powiat Miński „Stolica Kultury Mazow-
sza” w 2021 r.

W eliminacjach wzięło udział 11 uczestni-
ków z powiatu mińskiego. Wykonawcy zapre-
zentowali wcześniej przygotowane i wybrane 
ze śpiewnika pieśni legionowe.

Komisja konkursowa wybrała najlepszych 
uczestników, wyniki ogłoszono podczas popo-
łudniowego Festiwalu Pieśni Legionowej, gdzie 
ponownie uczestnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne. Laureaci zostali uhono-
rowani nagrodami finansowymi oraz możliwo-
ścią wzięcia udziału w finale konkursu, który 

PIEŚNI LEGIONOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO JAKUBOWIE 10 CZERWCA 2021 ROKU 
ODBYŁY SIĘ ELIMINACJE POWIATOWE DO I MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI 
LEGIONOWEJ.

odbędzie się 17 września 2021 roku w Przewor-
sku w województwie podkarpackim.

I miejsce w konkursie zajęła Justyna Ga-
laszewska, reprezentująca miasto Sulejó-
wek, II  –  Natalia Ołdak z  Gminy Jakubów, 
a III miejsce – Jacek Sobociński z Gminy Lato-
wicz. Przyznano również trzy wyróżnienia dla 
Magdaleny Duszczyk, Moniki Pszkit i Zuzan-
ny Orzepińskiej.

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali 
nagrody pocieszenia.

Festiwal Pieśni Legionowej na stałe wpisze 
się do kalendarza imprez w powiecie mińskim.

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, sta-

nowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Jakubów znalazła się na liście beneficjentów programu z dofinansowaniem następu-
jących zadań:

Zadania 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
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Oprac. Anna Czyżewska 

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 
sołectw gminy Jakubów, które starto-

wały w  dwóch kategoriach konkursu: mu-
zycznej i sprawnościowej. 

W jury zasiedli:
1. Dla konkurencji muzycznej: Maria Sta-

szałek, Piotr Siła, Izabela Zagórska;
2. Dla konkurencji sprawnościowych: 

Elżbieta Pietrzyk, Robert Bartnicki, Bogu-
sław Dziedzic.

Dziesięcioosobowe drużyny zmierzyły się 

w następujących konkurencjach sprawnościo-
wych: bieg narciarski, sztafeta z poduszką i wo-
reczkiem grochu, skrzynkonoga, wyścig sołty-
sów, bieg z kostką siana, kręgle, slalom z piłką 
na łopacie, kobieta też potrafi, strzały piłką do 
minibramki, picie soku z butelki. Walka do 
końca była bardzo zacięta. Każdej drużynie ki-
bicowali mieszkańcy ich sołectw. 

Dodatkową konkurencją, poza ogólną 
punktacją, było przeciąganie liny. Zwycięzcą 
zostało sołectwo Wiśniew, które w  nagrodę 
otrzymało „worek z niespodzianką” od wój-
ta gminy.

Po podsumowaniu punktowych wyników 
wszystkich konkurencji w ogólnej klasyfikacji 
Turnieju Sołectw – aktywizacja przez zabawę 
o Puchar Wójta Gminy Jakubów zwycięzcą 
zostało sołectwo Ludwinów, które otrzymało 
puchar i nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 zł, 
miejsce drugie zajęło sołectwo Kamionka 
i 2 000 zł, miejsce trzecie – Wiśniew z nagro-
dą 1 000 zł, pozostali uczestnicy zajęli ex aequo 
miejsce czwarte i otrzymali po 300 zł. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary 
i statuetki, dyplomy oraz upominki dla każde-
go członka drużyny.

Na turnieju uruchomiony był punkt pro-
mocyjno-informacyjny odnośnie Narodowego 
Spisu Powszechnego 2021, w którym członko-
wie Gminnego Biura Spisowego udzielali nie-
zbędnych informacji i wyjaśnień. W punkcie 
funkcjonowały dwa stanowiska komputerowe 
do samospisu.

Ponadto swoje stanowisko uruchomił 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
programu Czyste Powietrze, gdzie mieszkań-
cy mogli zapoznać się z możliwością uzyskania 
dofinansowania w ramach programu, a także 
stanowisko LGD Ziemi Mińskiej wraz ze swoją 
ofertą i doradztwem w zakresie rozwoju obsza-
rów wiejskich i możliwości pozyskania wspar-
cia finansowego.

Obecny był także lider Szlachetnej Paczki 
Artur Borkowski, który w trakcie wydarzenia 
próbował zachęcić do wolontariatu nowe osoby. 

Oprawę muzyczną w rytmach disco polo 
zapewnił zespół Szafir, a organizatorzy – pysz-
ne potrawy dla wszystkich zawodników oraz 
dodatkowe atrakcje, które przyciągały uwagę 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Koło Gospo-
dyń Wiejskich Kamyki w Kamionce jako go-
spodarze imprezy oferowało lokalne przysma-
ki i nie tylko.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim dru-
żynom dziękujemy za udział, a kibicom za mo-
tywowanie zawodników i zagrzewanie do wal-
ki. Już dziś zapraszamy na VII edycję turnieju, 
który odbędzie się 3.07.2022 r. – tym razem 
w Ludwinowie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

KAMIONKA SOŁECKA
W KAMIONCE ROZEGRANO KOLEJNY JUŻ TURNIEJ SOŁECTW – AKTYWIZACJA PRZEZ ZABAWĘ O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW. 
TEMATEM PRZEWODNIM TEGOROCZNEGO TURNIEJU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 4 LIPCA 2021 ROKU, BYŁA BIESIADA POLSKA. TURNIEJ 
ROZPOCZĘŁO OFICJALNE POWITANIE ZEBRANYCH PRZEZ WÓJT HANNĘ WOCIAL ORAZ SOŁTYSA KAMIONKI EMILA ADAMKIEWICZA. 
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Oprac. Justyna Miłaczewska

Głównym celem spotkania, które miało 
miejsce 8 lipca 2021 roku, była promocja 

programu #szczepimysię oraz ogłoszenie kon-
kursów dla KGW, w ramach których mogą one 
pozyskać dodatkowe środki finansowe.

Organizatorem spotkania była Kancelaria 
Premiera Rady Ministrów oraz poseł Daniel 
Milewski, natomiast gospodarzem – gmina Ja-
kubów na czele z wójtem Hanną Wocial.

Podczas spotkania odbyła się konferencja 
premiera Mateusza Morawieckiego, podczas 
której podkreślono ważną rolę KGW w  lo-
kalnej społeczności. Udział wzięli również 
Anna Gębicka – sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Da-
niel Milewski.

W trakcie uroczystości utworzono punkt 
szczepień, gdzie chętni mogli się zaszczepić.

Swoje stoiska miały lokalne koła gospodyń 
wiejskich z terenu gmin Jakubów, Stanisławów 
i Cegłów, a także Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR), realizujący m.in. program 
„Polska smakuje”, którego celem jest promocja 
i budowanie konkurencyjności polskich pro-
duktów rolnych i rolno-spożywczych.

Nie zabrakło również lokalnych specjałów, 
m.in. serów kozich Hanny Rudnickiej z Mo-
czydeł i Grażyny Stelmachowskiej-Kowalskiej 
z gospodarstwa ekologicznego w Gminie Ce-
głów, wyrobów wędliniarskich, mazowieckiej 
sójki, rozmaitych domowych wypieków, mio-
du i innych smakołyków.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w gmi-
nie Jakubów: premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu, posłowi Danielowi Milewskiemu, 
gościom i wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego wydarzenia.

Szczególne podziękowania należą się Joan-
nie i Kamilowi Dróżdżom – właścicielom Sie-
dliska Polanka, którzy użyczyli terenu na zor-
ganizowanie powyższego spotkania.

PREMIER W NASZEJ GMINIE
W SIEDLISKU POLANKA W WOLI POLSKIEJ ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PREMIERA RP MATEUSZA MORAWICKIEGO Z KOŁAMI GOSPODYŃ 
WIEJSKICH Z TERENU POWIATÓW MIŃSKIEGO I WĘGROWSKIEGO. 
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Oprac.Ewa Klepacka

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świę-
tą koncelebrowaną przez o. Marcina 

Borządka przy akompaniamencie Gmin-
nej Orkiestry Dętej z Jakubowa, organistki 
Agnieszki Marcinkowskej oraz sióstr Joanny 
i Urszuli. Starostami dożynek w tym roku byli: 
Renata Podsiadły, sołtys Mistowa oraz Kamil 
Ankersztajn, sołtys Leontyny. Po uroczystym 
przekazaniu chleba wójtowi gminy Jakubów 
Hannie Wocial, która serdecznie powitała 
wszystkich zebranych, nadszedł czas na prze-
mówienia zaproszonych gości.

Swoją obecnością w tym roku zaszczyci-
ło nas wielu parlamentarzystów, dyrektorów 
biur poselskich, przedstawicieli ARiMR, Poli-
cji, Powiatowej Straży Pożarnej, wójtów z tere-
nu powiatu mińskiego, radnych powiatowych, 
przedstawicieli instytucji rządowych i samo-
rządowych, duchowieństwa, dyrektorów placó-
wek oświatowych oraz inni zaszczytni goście. 

Podczas dożynek odbył się konkurs wień-
ców dożynkowych. Wszystkie 17 dzieł pracy 
rąk ludzkich zostało uhonorowanych jednako-
wym miejscem na podium, dyplomem i nagro-
dą pieniężną. Zostały także przyznane wyróż-
nienia od parlamentarzystów dla: Ludwinowa, 
Łazisk, Kamionki, Szczytnika i Rządzy.

Po raz kolejny w naszej gminie odbył się 
słodki konkurs. Tym razem na Najlepszą Bu-

łeczkę Drożdżową w gminie Jakubów. Do ry-
walizacji przystąpiło 12 uczestników. I miejsce 
zdobyło KGW Wiśniew za „leśną panienkę”, 
II miejsce – sołectwo Leontyna za „bułeczkę 
z niespodzianką”, zaś „bułeczka z masą seza-
mową” przygotowana przez KGW Nart zajęła 
III miejsce. Pozostali uczestnicy zajęli ex aequo 
IV miejsce. Wszystkim przyznano pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody pieniężne. 

Została również wręczona statuetka Przy-
jaciela Gminy Jakubów, którą otrzymali: Ma-
ria Koc – senator RP, Daniel Milewski – po-
seł na Sejm RP, Jolanta Bąk – kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR, Marzenna Wielądek-
-Okrzeja i  Rafał Okrzeja, ojciec Marcin Bo-
rządek z  parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej 
w Mistowie, Mirosław Krusiewicz – przewod-
niczący Rady Powiatu Mińskiego i  dyrektor 
Departamentu Edukacji Publicznej i  Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.

Podczas uroczystości wręczono Ewie 
Niedźwiedziuk, Agacie Wójcickiej, Kindze An-
nie Sosińskiej i Renacie Niedźwiedziuk odzna-
czenia Order Serca Matkom Wsi. Natomiast 
odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa 
nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi otrzymali: Marta Krusiewicz z Ludwino-
wa, Anna Kosakowska z Łazisk, Mariola Ża- boklicka ze Strzebuli, Urszula Adamkiewicz 

z Kamionki, Marzanna Kosieradzka z Nartu 
oraz Waldemar Bartnicki z Anielinka, Krzysz-
tof Powałka z Anielinka, Kamil Bartnicki z Lu-
dwinowa, Dariusz Kuśmierczyk z  Mistowa 
i Roman Dąbrowski z Mistowa.

Zebranym czas umilały występy uczniów 
ze szkoły w Mistowie oraz mażoretek, jak rów-
nież grupy estradowej Lolek Sarmaci i zespołu 
RAVEN. Artystami wieczoru, którzy przycią-
gnęli niezliczoną ilość fanów, byli: JORRGUS 
oraz DAJ TO GŁOŚNIEJ.

Zebrani mogli skorzystać ze stoisk z pysz-
nościami i  rękodziełami, przygotowanymi 

MISTÓW DOŻYNKOWY
W TYM ROKU DOŻYNKI GMINNE ZAWITAŁY DO MISTOWA. ŚWIĘTO PLONÓW ODBYŁO SIĘ 5 WRZEŚNIA W NIEDZIELNE SŁONECZNE 
POPOŁUDNIE NA PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ.
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Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego

przez koła gospodyń wiejskich z terenu gmi-
ny Jakubów.

Można było dopełnić obowiązku spisu 
w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 
podczas pełnionego przez rachmistrzów dyżu-
ru, także się zaszczepić. Rodzice uczniów mi-
stowskiej szkoły przygotowali loterię fantową. 
Wiele atrakcji, typu karuzele, dmuchańce, sto-
iska dla najmłodszych, umilało przybyłym to 
słoneczne popołudnie. Z wizytą przybył rów-
nież „Mińsk na kółkach”, prezentując dziedzic-
two kulturowe i historyczne powiatu mińskiego. 

Dożynki Gminne nie odbyłyby się gdyby 
nie hojność sponsorów, którym składamy ser-
deczne podziękowania. Przedsięwzięcie współ-
finansowane było również ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. 

Wójt gminy Jakubów dziękuje wszystkim 
mieszkańcom gminy i gościom, którzy tak licz-
nie wzięli udział w dożynkach w Mistowie.
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Oprac. Marta Krusiewicz

Zadanie dofinansowane zostało ze środ-
ków budżetu Województwa Mazowiec-

kiego w ramach dofinansowania zadań pu-
blicznych w  trybie art. 19a ustawy z  dnia 
24  kwietnia 2003 r. o  działalności pożyt-
ku publicznego i  wolontariacie w  obszarze 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej w 2021 roku”, w kwocie 4 000,00 zł. 

Projekt skupiał się na promowaniu aktyw-
ności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji podczas 
uprawiania sportu. Zadanie polegało na zor-
ganizowaniu jednodniowej, otwartej imprezy 
sportowej na terenie sołectwa Ludwinów. Jed-
nym z głównych punktów projektu były zawody 
sportowe, obejmujące następujące konkurencje 
sprawnościowe: bieg na czas, bieg z kostką sło-
my, bieg ze sztafetą z wałkiem, bieg z przeszko-
dami, slalom rowerowy, kręgle, narciarze, szta-
feta z poduszką i woreczkiem grochu.

Turniej przeprowadzony został przy 
współpracy z OSP w Ludwinowie. Zwycięzcy 
zawodów otrzymali pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

Zwieńczeniem projektu był rajd rowerowy 
po terenie sołectwa Ludwinów dla wszystkich 
uczestników i zaproszonych gości oraz chęt-
nych osób, które zdecydowały się dołączyć do Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Oprac. Jolanta Sadoch-Krusiewicz

Z ramienia MODR Oddziału Siedlce im-
prezę przeprowadziła Anna Matysz-

czak. Po zapoznaniu się z regulaminem uczest-
nicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań 
z dziedzin dotyczących rolnictwa, zagospoda-
rowania zagrody wiejskiej, żywienia, ekologii 
i  przedsiębiorczości. Po wypełnieniu testów 
komisja dokonała ich oceny, a pani Ania omó-
wiła poprawne odpowiedzi.

Na naszą uroczystość przybyła także Jo-
lanta Bąk – kierownik BP ARiMR w  Miń-
sku Mazowieckim, która przedstawiła zasady 

ubiegania się o fundusze na promowanie akcji 
szczepień przeciw Covid-19.

W wyniku dogrywki komisja ustaliła ko-
lejność trzech pierwszych miejsc. Laureatkami 
olimpiady gminnej zostały: I miejsce – Mariola 
Ruśplo z Wiśniewa, II miejsce – Barbara Szy-
mańska z Bud Kumińskich, III miejsce – Jani-
na Zawłocka z Kamionki. Test wypełniało też 
kilku panów, którzy poradzili sobie zaskakują-
co dobrze z niełatwym zestawem pytań.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez Urząd Gminy w Jaku-
bowie. Laureatkom wręczono naczynia na lemo-

niadę, a pozostałym uczestnikom słoiki-beczki.
Wydarzeniu towarzyszyła degustacja po-

traw przygotowanych przez uczestniczki.
Spotkania tego typu są doskonałą okazją 

do integracji, pogłębiania wiedzy i wymiany 
doświadczeń. A zatem, miłe panie, do zobacze-
nia za rok.

LUDWINÓW NA SPORTOWO

GOSPODYNIE OLIMPIJSKIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUDWINOWIE ZORGANIZOWAŁA ZAWODY SPORTOWE ORAZ RAJD ROWEROWY W RAMACH 
ZADANIA PN. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – TURNIEJ SPORTOWY W LUDWINOWIE”. ODBYŁY SIĘ ONE 31 LIPCA 2021 ROKU.

peletonu podczas przejazdu. 
W trakcie przedsięwzięcia zostały rozdys-

trybuowane gadżety promocyjne, a na wszyst-
kich uczestników czekał posiłek regeneracyjny 
i wspólne ognisko. 

W REMIZIE OSP W MOCZYDŁACH ODBYŁA SIĘ ORGANIZOWANA PRZEZ PRACOWNIKA MODR JOLANTĘ SADOCH-KRUSIEWICZ GMINNA 
OLIMPIADA WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W OLIMPIADZIE, KTÓRĄ PRZEPROWADZONO 
10 SIERPNIA 2021 R., WZIĘŁO UDZIAŁ 35 OSÓB, MIESZKANEK GMINY JAKUBÓW – LIDERÓW W SWOIM ŚRODOWISKU.
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GODY NA ZŁOTO

Oprac. Agnieszka Gogol

Każda rocznica jest okazją do świętowa-
nia, ale Złote Gody szczególnie, tak jak 

niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku. 

W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli 
się państwo: Elżbieta i Mieczysław Drzazgo-
wie z Aleksandrowa, Alina i Tadeusz Paro-
lowie z Mistowa, Teresa i Ignacy Powałkowie 
z  Aleksandrowa, Jadwiga i  Antoni Wikto-
rowiczowie z Jędrzejowa Nowego, Henryka 
i Tadeusz Bodeccy z Józefina, Hanna i Ry-
szard Kopcińscy z Jakubowa, Alina i Józef Za-
biegowie z Jędrzejowa Nowego, Elżbieta i Ste-
fan Roguscy z Przedewsia, Danuta i Edward 
Wojciechowscy z  Turku, Bożena i  Henryk 
Wąsowscy z Jędrzejowa Nowego, Alina i An-
toni Rawscy z Przedewsia, Janina i Ryszard 
Grubowie z Woli Polskiej, Sabina i Tadeusz 
Ziołowie z Rządzy, Janina i Jan Piotrowscy 
z Antoniny, Maria i Tadeusz Kopcińscy z Ja-
kubowa, Danuta i Ryszard Ślusarczykowie 
z Jakubowa, Honorata i Wincenty Żaboklic-
cy ze Strzebuli, Wanda i Ryszard Goźlińscy 

z Jędrzejowa Nowego, Zofia i Tadeusz Wój-
ciccy z Mistowa, Janina i Ignacy Gąsiorowie 
z Wiśniewa.

Podczas uroczystości wręczone zostały 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To 
polskie cywilne odznaczenie państwowe usta-
wione jako nagroda dla osób, które przeżyły 
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Odznaczenie co roku przyznawane jest 
przez prezydenta RP. Złote Gody to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również 
dla ich rodzin oraz przyjaciół.

Uroczystość poprowadziła Joanna Ro-
słońska z Urzędu Gminy Jakubów. W obecno-
ści wszystkich zebranych przed Kingą Sosiń-
ską – wójtem gminy Stanisławów oraz Bożeną 
Wyszomirską – kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego została odnowiona symbolicznie 
przysięga małżeńska. Uroczystego aktu deko-
racji dokonała wójt Hanna Wocial, przewod-
niczący Rady Gminy Jakubów Krzysztof Do-
mański oraz Kinga Anna Sosińska. Włodarze 
gminy Jakubów oraz Stanisławów pod adresem 
dostojnych jubilatów skierowały słowa uznania 

i podziękowania za godne i długie pożycie mał-
żeńskie oraz za piękny przykład dla młodego 
pokolenia. Oprócz medali jubilaci otrzymali 
pamiątkowe listy gratulacyjne przygotowane 
przez Adama Struzika – marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Nie zabrakło również tor-
tu oraz symbolicznego toastu. 

Oprawę artystyczną zapewnili Zofia 
Paczóska – prezes Stowarzyszenia Edukacyj-
nego Ziemi Węgrowskiej oraz Wojciech Bar-
dowski – prezes Stowarzyszenia Kultura z Pa-
sją w koncercie pt. „Miłość niejedno ma imię”, 
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Jakubowie. Partnerem i  jedno-
cześnie współorganizatorem wydarzenia było 
Województwo Mazowieckie. Przedsięwzię-
cie współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 

„Każda miłość jest podróżą w głąb siebie, 
każde małżeństwo jest odwagą wspólnego kro-
czenia przez wyboje i zakręty, każde spotkanie 
jest odpowiedzialnością, a każda decyzja ma 
konsekwencje”. Życzymy Wam, dostojni jubi-
laci, radości i spokoju, dużo zdrowia i miłości 
na następne lata wspólnej podróży.

Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
Konstanty Ildefons Gałczyński

W NIEZWYKLE UROCZYSTEJ OPRAWIE 20 PAR Z TERENU GMINY JAKUBÓW 29 CZERWCA 
2021 ROKU OBCHODZIŁO WSPANIAŁY JUBILEUSZ – 50. ROCZNICĘ ZAWARCIA ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
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CYKLIŚCI KONKURSOWI

Oprac. Ewa Klepacka

Po rocznej przerwie spowodowanej pan-
demią półkolonie odbyły się w  trochę 

innej formule niż dotychczas, a mianowicie 
przygotowano je oddzielnie w  poszczegól-
nych szkołach. Harmonogram wypoczynku, 
który realizowano rotacyjnie, zawierał bardzo 
ciekawy program.

Półkoloniści brali udział w  warsztatach 
kulinarnych, warsztatach robótek ręcznych – 
własnoręcznie przygotowywali breloczki, wy-
konywali decoupage. Szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przeprowadzili harcerze 
oraz druhowie OSP z terenu gminy. Była też 
nauka tańca, krótkie lekcje języka niemieckie-
go, projektowanie mody, zdjęcia w fotobud-
ce, siedleckie kino i ulubiona restauracja naj-
młodszych.

Jeden dzień półkolonii zajął wyjazd do 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, znaj-

dującego się w Kaliskach k. Łochowa. Dyrektor 
oraz pracownicy tego obiektu zadbali o gości, 
serwując im bardzo ciekawe prelekcje oraz fil-
my dotyczące przyrody i historii. Dzięki nim 
dzieci odkrywały cuda natury. Przeprowadzo-
no również bardzo ciekawe gry i zabawy spor-
towe, zręcznościowe i manualne. Była ponadto 
wyprawa nad rzekę Liwiec.

Zainteresowanie dzieci taką formą wa-
kacyjnego wypoczynku przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatora. Półkolonie przebie-
gły bezpiecznie w miłej i spokojnej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji tego przedsięwzięcia. Har-
cerzom ze Szczepu Harcerskiego ,,Wielki Błę-
kit’’, Marzannie Kosieradzkiej z  KGW Nart 
oraz Alinie Parol i Lidii Wocial z KGW Mistów 
za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych. 
Za przeprowadzenie lekcji robótek ręcznych – 
wykonywanie breloczków Katarzynie Litwie. 

SUPER PÓŁKOLONIE
W GMINIE JAKUBÓW PO RAZ KOLEJNY ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE.  
91 DZIECI Z TERENU NASZEJ GMINY SKORZYSTAŁO Z NICH W DNIACH 5-9.07.2021 R. 
ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT GMINY JAKUBÓW HANNA WOCIAL 
WRAZ Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 
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Druhom OSP Jakubów, Jędrzejów Nowy, Wi-
śniew, Mistów, Honoracie Grudzień za naukę 
układu tanecznego oraz projektowanie mody, 
Georgowi Blase za naukę języka niemieckiego. 

Za bardzo ciekawe opowieści przyrodni-
cze oraz za możliwość przebywania w Nadbu-
żańskim Parku Krajobrazowym Dyrektorowi 
Dariuszowi Stopie oraz pracownikom Dorocie 
Wojtaszak, Marcinowi Wiśniewskiemu oraz 
Jarosławowi Kokoszy. Dyrektorom szkół – Ma-
rii Pruszyńskiej, Lidii Domańskiej, Ewie Char-
czuk, Edycie Karczewskiej-Brzost. Wszystkim 
opiekunkom dzieci ze szkół. Firmie Jacka Gój-
skiego za możliwość robienia pamiątkowych 
zdjęć w fotobudce. O transport dzieci zadbała 
firma MERCI Artura Wociala.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za po-
moc w realizacji półkolonii.

Zadanie dofinansowane ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Oprac. Marta Krusiewicz

27 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Jakubów zorgani-

zowało zawody sportowe z konkurencjami 
jazdy rowerowej oraz rajd rowerowy w  ra-
mach zadania pn. „Żyjmy zdrowo na sporto-
wo – turniej rowerowy w gminie Jakubów”.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach dofinansowania zadań publicznych w try-
bie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie w obszarze „Wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej w 2021 roku” w kwocie 
7 000,00 zł. Honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objęła Hanna Wocial – wójt gminy.

Projekt skupiał się na promowaniu ak-
tywności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji 
podczas uprawiania sportu, jakim jest coraz 
bardziej popularna na terenie gminy Jakubów 
jazda na rowerze. Jednym z głównych punktów 
projektu były rowerowe zawody sportowe, ro-
zegrane w trzech kategoriach wiekowych, po-
legające na przejechaniu toru sprawnościowe-
go w kolejności ustalonej przez organizatora. 
Zawody odbywały się na łące w miejscowości 
Anielinek i obejmowały następujące konku-
rencje: przedmiot do przewożenia, slalom ro-
werowy, sztafeta rowerowa, przejazd na czas 
rowerem, zmiana pasa ruchu. Zwycięzcy zawo-
dów otrzymali pamiątkowe puchary oraz na-
grody rzeczowe.

Kontynuacją projektu był także rajd ro-
werowy po terenie gminy Jakubów. W trak-
cie przedsięwzięcia zostały rozdystrybuowane 
materiały odblaskowe zwiększające bezpie-
czeństwo użytkowników rowerów, a na wszyst-
kich uczestników czekał posiłek regeneracyjny. 
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Oprac. Piotr Siła

Jednym z patronów roku 2021 jest prymas 
Stefan kardynał Wyszyński. Dokładnie 

w dniu jego stu dwudziestych urodzin, 3 sierp-
nia, Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie 
zaprezentowała plenerową wystawę. Na dziesię-
ciu planszach oglądać można ponad 45 zdjęć 
prymasa z różnych okresów życia, zdjęcia ro-
dzinne, prywatne, z oficjalnych uroczystości 
oraz z okresu internowania. Ostatnia fotografia 

Oprac. Piotr Siła

W  słoneczne letnie przedpołudnie 
zgromadzeni zasiedli na ławkach 

przy fontannie, by cieszyć się wspólną in-
terpretacją sztuki. W  rolę Dulskiej wcieli-
ła się Barbara Buga, w rolę Hanki – Hanna 
Wocial, Zbyszkiem był Piotr Siła, Lokatorką 
Janusz Boruc, Hesią Katarzyna Zawilińska, 
Melą Hanna Cudna, a Juliasiewiczową Pauli-
na Piotrowska. Natomiast po południu czyta-
jący spotkali się na pikniku w Strzebuli. Dul-
ską była Jolanta Bąk, Hanką Hanna Wocial, 
Zbyszkiem Zbigniew Grzegorz Marusa, Lo-
katorką Katarzyna Okrzeja, Hesią Katarzyna 
Zawilińska, Melą Mariola Żaboklicka, a Julia-
siewiczową Monika Jackiewicz.

Oprac. Piotr Siła

Nasza biblioteka wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji „Biblioteka na to czeka 

2021” zorganizowanej przez Instytut Pamię-
ci Narodowej. W ramach akcji otrzymaliśmy 
dla naszych czytelników pakiet książek doty-
czących współczesnej historii.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnic-
twa i upowszechnienie wiedzy z zakresu naj-
nowszej historii.

Pamiętajcie, że książka żyje tylko wtedy, 
kiedy jest czytana. Zapraszamy Czytelników 
do korzystania i czytania nowości.

BIBLIOTEKA 
NA TO CZEKA

PRYMASOWSKA WYSTAWA

DULSKIE CZYTANIE

przedstawia bezkresne morze wiernych pod-
czas pogrzebu kardynała w 1981 roku. Patro-
nami wystawy są wójt Hanna Wocial i poseł 
Daniel G. Milewski, który współfinansował 
projekt. Wystawę można było oglądać do koń-
ca wakacji na ogrodzeniu szkoły podstawowej 
w Jakubowie. Następnie pojechała do Mistowa, 
Wiśniewa i Jędrzejowa Nowego. Dostępna jest 
także na stronie biblioteki.

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ GABRIELI ZAPOLSKIEJ BYŁA LEKTURĄ JUBILEUSZOWEJ, 
DZIESIĄTEJ ODSŁONY NARODOWEGO CZYTANIA. TEGOROCZNE NARODOWE CZYTANIE 
W JAKUBOWIE ODBYŁO SIĘ W SOBOTĘ 4 WRZEŚNIA PRZY FONTANNIE. WÓJT HANNA 
WOCIAL WRAZ Z WSPÓŁPRACOWNIKAMI I GOŚĆMI PRZECZYTAŁA PIERWSZY AKT KOMEDII.
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W JĘDRZEJOWSKIM ŻŁOBKU

Nowa instytucja zapewnia fachową opie-
kę małym dzieciom, umożliwiając ro-

dzicom powrót na rynek pracy. Jednostka 
funkcjonuje od 1 maja br. z liczbą 18 miejsc. 
Dyrektorem jest wyłoniona w drodze konkur-
su Katarzyna Zawilińska, opiekę sprawują trzy 
wykwalifikowane pracownice. 

Żłobek finansowany jest ze środków: Re-
sortowego Programu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 
2020 w kwocie 334 073 zł z przeznaczeniem 
na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 
miejsc opieki; Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w kwocie 460 000 zł z przezna-
czeniem na adaptację budynku na utworzenie 
i  funkcjonowanie żłobka w  Szkole Podsta-
wowej w  Jędrzejowie Nowym; Europejskie-
go Funduszu Społecznego z Województwem 
Mazowieckim reprezentowanego przez Za-
rząd Województwa Mazowieckiego, w imie-
niu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie w kwocie 766 618,38 zł na utwo-

rzenie żłobka; własnych gminy w  kwocie 
205 753,07 zł.

W uroczystości udział wzięli poseł Da-
niel Milewski, reprezentant senator Marii 
Koc, Anna Kaszuba – dyrektor Delegatury 
MUW w Siedlcach, lokalne władze samorzą-
dowe i kościelne, zaproszeni wójtowie i dy-
rektorzy żłobków z sąsiednich gmin, Jadwiga 
Madziar – Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, Do-
rota Ziuzia-Lipiec – Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Mińsku Mazowiec-
kim, st. kap. Tomasz Kosznik – zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Anna 
Laskowska – dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Mińsku Mazowieckim, inspektor 
nadzoru Ireneusz Wójcicki, wykonawca Zbi-
gniew Durda, przedstawiciele Wielkopolskiej 
Akademii Nauki Rozwoju z Poznania z Łu-
kaszem Dahmsem na czele oraz inni sympa-
tycy gminy Jakubów.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje 
i  życzenia oraz upominki dla podopiecz-
nych żłobka.

Wójt Hanna Wocial w swoim wystąpieniu 
przedstawiła proces decyzyjny i inwestycyj-
ny związany z utworzeniem placówki. Nato-
miast dyrektor Katarzyna Zawilińska omó-
wiła przebieg rekrutacji oraz dotychczasowe 
działania, mające na celu rozwijanie i eduka-
cję maluchów. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: poseł Daniel Milewski, dyrektor Anna 
Kaszuba, wójt Hanna Wocial, dyrektor Kata-
rzyna Zawilińska, Zbigniew Durda oraz Karo-
lina Wąsowska – przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Żłobka.

Następnie proboszcz Edward Staszczyszyn 
i wikary Parafii Rzymskokatolickiej w Ignaco-
wie oraz kapłan Grzegorz Dróźdż – proboszcz 
Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Cegło-
wie uroczyście poświęcili nową instytucję.

Zebranym wręczono okolicznościowe sta-
tuetki oraz pamiątkowe zdjęcia. Była to rów-
nież okazja do zwiedzenia żłobka i obejrzenia 
nowoczesnego wyposażenia.

PIERWSZY W GMINIE
Oprac. Justyna Miłaczewska

1 LIPCA 2021 ROKU NASTĄPIŁO OFICJALNE OTWARCIE PIERWSZEGO GMINNEGO ŻŁOBKA W JĘDRZEJOWIE NOWYM. 
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

Dyrektor Pruszyńska swoją pracę zawo-
dową związała nieprzerwanie z gminą 

Jakubów od 1988 r. Początkowo była nauczy-
cielem biologii. W 1999 r. ówczesne władze po-
wołały ją na stanowisko dyrektora Gimnazjum 
im. Orła Białego w Jakubowie, którym była do 
2017 r. Od 2017 roku do chwili obecnej jest dy-
rektorem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Jakubowie.

Uroczystość, która odbyła się na hali spor-
towej, zaszczycili swoją obecnością znamienici 
goście, m.in. poseł na Sejm RP Czesław Mro-
czek, przedstawiciel senatora RP Marii Koc, 
przedstawiciel posła na Sejm RP Daniela Mi-
lewskiego, przedstawiciel Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz przedstawiciele władz 
samorządowych, kościelnych oraz instytucji 
i osób współpracujących z dyrektor Pruszyńską.

NASZA DYREKTOR
Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...

Ks. Jan Twardowski

25 CZERWCA 2021 R. MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA MARII 
PRUSZYŃSKIEJ – WIELOLETNIEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE. Z DNIEM 27 SIERPNIA 2021 ROKU PRZESZŁA ONA 
NA ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ.

Oprac. Justyna Miłaczewska

Podczas uroczystości dyrektor otrzyma-
ła z rąk reprezentanta Adama Struzika, mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, pamiąt-
kowy medal PRO MASOVIA. Złożono wiele 
życzeń i podziękowań, listów gratulacyjnych 
oraz morze kwiatów, będących dowodem 
uznania, szacunku i wdzięczności. Oprawę ar-
tystyczną zapewnili uczniowie klasy ósmej. 

Życzymy pogody ducha, twórczych sił 
i  aktywności potrzebnej do realizowania 
swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko 
dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w ży-
ciu osobistym.
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

DZIEŃ DZIECKA

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
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Mimo że już pod koniec maja wszyscy 
w  komplecie wróciliśmy do szkoły, 

nadal nie wszystko odbywało się jak przed 
pandemią. Z tego powodu również tak lubia-
ny przez wszystkich Dzień Dziecka przebiegał 
w innej niż zwykle formule. Jednak wszyscy sta-
raliśmy się, aby nasi milusińscy byli zadowoleni.

Po trzech godzinach lekcyjnych klasy roz-

poczęły świętowanie, uczestnicząc w zabawach, 
które przygotowali dla nich wychowawcy. Były 
spacery, gry i  zabawy na boisku szkolnym 
i smakowite poczęstunki – pieczone kiełbaski, 
ciasta, drobne słodycze, lody. Starsze klasy wy-
brały bardziej konkretne dania w postaci pizzy. 

Wszyscy dorośli złożyli dzieciakom życzenia 
spełnienia marzeń i wielu powodów do radości.

Także moment zakończenia roku, tak 
ważny dla uczniów klasy VIII, którzy 

przecież żegnali się z naszą szkołą, odbywał 
się nieco inaczej niż jest to utrwalone w tra-
dycji szkoły. Nie było wszystkich uczniów (tyl-
ko klasa VII i VIII), nie byli obecni wszyscy 
nauczyciele, nie było rodziców, ale i uczniowie, 
i wychowawcy bardzo starali się, by zachować 
uroczysty charakter tego wydarzenia. Na pew-
no bardzo przyczyniła się do tego wójt Han-
na Wocial, która swoją obecnością uświetni-
ła pożegnanie naszych absolwentów. Życzyła 
uczniom kończącym szkołę wytrwałości, rado-
ści oraz sukcesów w dalszym życiu, aby nigdy 
nie tracili wiary we własne siły, aby postępowa-

25 CZERWCA DOBIEGŁ KOŃCA KOLEJNY ROK SZKOLNY, W CZASIE KTÓREGO WIĘKSZOŚĆ LEKCJI PROWADZONA BYŁA W SPOSÓB 
ZDALNY. POD SAM JEGO KONIEC UDAŁO SIĘ CO PRAWDA WRÓCIĆ DO SZKOŁY, ALE NADAL NIE WSZYSTKO ODBYWAŁO SIĘ TAK, JAK 
BYLIŚMY PRZYZWYCZAJENI. 

li tak, by zawsze mogli chodzić z wysoko pod-
niesioną głową. Podobny był wydźwięk wystą-
pienia dyrektor Ewy Charczuk oraz Grzegorza 
Purgała – wychowawcy żegnanej klasy. Absol-
wentów pożegnali także ich koledzy z klasy 

VII, wręczając im pamiątkowe prezenty.
Drugą część uroczystości wypełnił pro-

gram artystyczny utrzymany w żartobliwym 
tonie. Osłodził nieco gorycz pożegnania. 
Szczęśliwej drogi… już czas.

W STAROŻYTNEJ GRECJI
21 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli 

w pokazie historycznym. Przybył do 
nas hoplita. Jak łatwo się domyślić, tematem 
spotkania była starożytna Grecja. 

Prowadzący zapoznał uczestników pokazu 
z wybranymi postaciami i wydarzeniami mito-
logicznymi, bohaterami dzieł Homera, historią 
pierwszych olimpiad, sposobem wychowania 

i edukacji w starożytnej Sparcie i Atenach. Opo-
wiadał również o wojnach persko-greckich.

Wszystko było bogato ilustrowane poka-
zem replik elementów uzbrojenia oraz przy-
rządów do ćwiczeń. Uczniowie mogli osobiście 
przekonać się, jak to wszystko działało oraz 
stoczyć pojedynek z prowadzącym, posługując 
się tą starożytną bronią. O
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

25 czerwca odbyło się w  naszej szkole 
uroczyste zakończenie roku szkolne-

go 2020/2021 dla klas I-VII oraz pożegnanie 
uczniów klasy VIII. Nie był to łatwy rok, na-
uka stacjonarna przeplatała się z nauką zdal-
ną, w szybkim tempie musieliśmy opanować 
nowinki techniczne i  komunikację zdalną. 
Na wszystkich uczniów, którzy w ciągu roku so-
lidnie pracowali i otrzymali świadectwa z czer-
wonym paskiem, czekały nagrody książkowe. 

WAKACJE PRZEDSZKOLAKÓW

PÓŁKOLONIJNE ATRAKCJE

DUMNI ABSOLWENCI
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24 czerwca 2021 r. w naszej szkole od-
było się uroczyste zakończenie roku 

przedszkolnego. Podczas krótkiego występu 
każda grupa zaśpiewała piosenkę, zatańczy-
ła przed publicznością oraz powiedziała wier-
szyki. Wszystkie przedszkolaki zaprezentowa-
ły się w piosence o wakacjach, życząc udanego 
odpoczynku zgromadzonym w tym dniu wy-
chowawcom, rodzicom i gościom. Po wystę-
pach dzieci otrzymały z  rąk dyrektor Lidii 
Domańskiej dyplom przedszkolaka i udały się 
na słodki poczęstunek.

W dniach od 5 do 9 lipca chętni uczniowie naszej szkoły 
mogli uczestniczyć w półkoloniach letnich zorganizowa-

nych przez gminę Jakubów i Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W tym roku ze względu na sytuację 
epidemiologiczną nie mogliśmy integrować się z innymi szkoła-
mi, ale z chęcią braliśmy udział w warsztatach kulinarnych, robó-
tek ręcznych czy decoupage. Mogliśmy dokształcić się z zakresu 
pierwszej pomocy i uczestniczyć w lekcjach języka niemieckiego. 
Samodzielnie projektowaliśmy modę, pozując w fotobudce oraz 
ćwiczyliśmy umiejętności taneczne. Odbyliśmy także wyciecz-
kę do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się 
w Kaliskach k. Łochowa, oraz do kina w Siedlcach.

W tym dniu żegnaliśmy także najstarszą klasę 
ósmą, która zaprezentowała się po raz ostat-
ni przed młodszymi kolegami i koleżankami 
w  przygotowanym programie artystycznym. 
Z sentymentem będziemy wspominać pierw-
sze kroki w szkole naszych absolwentów, któ-
rzy obiecali z dumą reprezentować imię naszej 
szkoły. Życzymy im sukcesów na dalszej dro-
dze życia, aby dostali się do upragnionej szko-
ły i spełniali swoje marzenia miło wspominając 

wspólnie spędzony czas.
Wreszcie nadszedł czas upragnionych 

wakacji i  odpoczynku. Wszystkim naszym 
uczniom życzymy udanego wypoczynku 
i z niecierpliwością czekamy na to, co przynie-
sie nam nowy rok szkolny.



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
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