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Mieszkańcy 
Gminy Jakubów!

Niech nadchodzące 
Święta Wielkiej Nocy 

otulą serca wszystkich 
mieszkańców gminy Jakubów 

i jej gości spokojem 
oraz zapewnią chwile 

refleksji i wytchnienia. 
Niech ten czas będzie 

okresem wzajemnej
 życzliwości i napełni 

wszystkich nadzieją 
na lepsze jutro.

Wesołego Alleluja!

WÓJT GMINY JAKUBÓW 
– Hanna Wocial

PRZEWODNICZĄCY RG JAKUBÓW 
– Krzysztof Domański

RADNI I PRACOWNICY UG JAKUBÓW
REDAKCJA KWARTALNIKA „NASZA GMINA JAKUBÓW”

 
     

 

 
 
 
 
 

 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
 

 

 
 Operacja pn. „Świetlica w Moczydłach – centrum kultury i rekreacji w gminie Jakubów”  

mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej                          
i kulturalnej poprzez remont świetlicy w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów 

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. 

 

 

 



3Nr 2 (28) 2022 NASZA GMINA JAKUBÓW

INFORMACJE

Władze Gminy Jakubów dziękują wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie, empatię  i chęć  
niesienia pomocy na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. 

Dzięki mieszkańcom naszej gminy około 120 osób znalazło tymczasowy dach nad głową. 
Jesteśmy dumni, że nasi Mieszkańcy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Przedsiębiorcy i Instytucje tak licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, któ-
re uciekają przed wojną.
Dziękujemy za każdy gest życzliwości. Zapewniamy wszystkich, że nikogo nie zostawimy bez pomocy. 
Cieszymy się, że nasi nowi Goście zaufali nam i chcą przetrwać ten trudny czas w naszej społeczności.
Telefon do kontaktu: 730 100 836 lub 693 130 100.
Wszystkie informacje są dostępne na stronie: www.jakubow.pl

Влада ґміни Якубова дякує всім і кожному за прихильність, співчуття та допомогу у наданні допомоги 
постраждалим від збройного конфлікту в Україні.

Завдяки жителям нашої гміни, близько 120 людей знайшли тимчасовий притулок над головою.
Ми пишаємося тим, що наші мешканці, друзі добровільних пожежних дружин, гуртки сільських 
господинь, підприємці та установи виступають з такою кількістю ініціатив, щоб підтримати людей, які 
в будь-який спосіб тікають від війни.
Дякую за кожен жест доброти.
Запевняємо всіх, що без допомоги нікого не залишимо.
Ми раді, що наші нові гості довірилися нам і хочуть пережити цей важкий час у нашій громаді.
Контактний телефон: 730 100 836 або 693 130 100.
Вся інформація доступна на сайті: www.jakubow.pl

Oprac. Marta Krusiewicz

Gmina Jakubów, zgodnie z wnioskiem 
zaakceptowanym w dniu 22 stycznia 

2022 roku, pozyskała środki w kwocie 153 
090,00 zł na realizację działań, których ce-
lem jest podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu 
Gminy Jakubów.

Z dniem 23 lutego 2022 roku została za-
warta umowa o powierzenie grantu o nume-

rze 3521/2/2022 w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Roz-
wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotycząca realiza-
cji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”  
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przyznany grant przeznaczony będzie na 
cyfryzację urzędu gminy poprzez: moder-
nizację serwerowni, wzmocnienie ochrony 
sieci LAN, nabycie sprzętu IT, oprogramo-
wania i niezbędnych licencji, a także przepro-
wadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla 
wszystkich pracowników urzędu gminy oraz 
szkoleń specjalistycznych dla pracowników 
zarządzających siecią urzędu. Przeprowadzo-
na zostanie również diagnoza cyberbezpie-
czeństwa. 

Efektem realizacji projektu będzie 
usprawnienie pracy zdalnej i dostępu do elek-
tronicznych usług publicznych oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CYFROWA GMINA

RAZEM DLA UKRAINY

Wójt Hanna Wocial
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Domański

міський голова Hanna Wocial
голова комунальної ради Krzysztof Domański

http://www.jakubow.pl
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BADANIE MOBILNOŚCI
Zachęcamy do wzięcia udziału w bada-

niu mobilności!
Między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego 

roku w wylosowanych gospodarstwach do-
mowych na terenie całej metropolii warszaw-
skiej ankieterzy zapytają mieszkańców o kie-
runki i sposoby przemieszczania się do pracy, 
szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się 
w swoich miejscowościach. 

W naszej gminie zostanie przeprowadzo-
nych 100 wywiadów.

Zebrane podczas badania informacje 
pozwolą na podjęcie działań zmierzających 
do poprawy mobilności i  jakości podróży, 
a także rozwoju transportu przyjaznego śro-
dowisku (m.in. transportu publicznego, ro-
werowego, komunikacji pieszej, transpor-
tu elektrycznego). Skutkiem tych działań 
będzie zmniejszenie negatywnego oddzia-
ływania transportu na środowisko, klimat 
oraz ludzi.

W  każdym wylosowanym gospodar-
stwie domowym do badania zostanie zapro-
szona jedna osoba, a badanie będzie trwało 
około 15 minut.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS 
Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony 
w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. In-
formacje zebrane przez ankieterów podczas 
wywiadu nie będą wykorzystane w sposób 
pozwalający na zidentyfikowanie pytanej 
osoby. Wyniki badania będą analizowane je-
dynie w postaci zbiorczych zestawień staty-
stycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, 
posiada certyfikat Programu Kontroli Jako-
ści Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że 
badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgod-
nie z surowymi normami jakości obowiązu-
jącymi w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu można zna-
leźć na stronie internetowej: omw.um.war-
szawa.pl
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Oprac. Katarzyna Kwiatkowska

DLA KOGO?
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym przysługuje on osobie: 

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; – w przypadku, gdy wysokość prze-
ciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. za-
sada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między 
kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny do-
chód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych na osobę. 

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
W gminie Jakubów wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się do Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-środa 8.00-16.00

czwartek – dzień wewnętrzny
piątek 8.00 -15.00.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie GOPS w Jakubowie oraz na stronie internetowej: 
https://jakubow.pl/dodatek-oslonowy/ 

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSI ROCZNIE: 
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz gdy to 
źródło zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – można otrzy-
mać podwyższony dodatek osłonowy. 

WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO DODATKU OSŁONOWEGO ROCZNIE: 
– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: 25 758 24 29 
oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZA 
WODĘ W 2022 ROK DLA DZIAŁEK 
REKREACYJNYCH Z TERENU GMINY 
JAKUBÓW

– 9-10.07.2022 r. (sobota-niedziela) 
Wola Polska

– 16-17.07.2022 r. (sobota-niedziela) 
Wola Polska

– 23-24.07.2022 r. (sobota-niedziela)
Wola Polska i Ludwinów

– 6-7.08.2022 r. (sobota-niedziela) 
Ludwinów i Tymoteuszew 

– 13-14.08.2022 r. (sobota-niedziela) 
Tymoteuszew 

– 20-21.08.2022 r. (sobota-niedziela) 
Tymoteuszew

Ww. terminy mogą ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych.

Wpłat u inkasenta można będzie doko-
nać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej 
za pomocą karty płatniczej.

Wszelkie informacje udzielane będą 
w Urzędzie Gminy Jakubów w godzi-
nach urzędowania pod numerem telefonu 
25 757 91 90, bądź u inkasentki – Katarzyny 
Sadoch tel. 514 951 792.

Wójt 
Hanna Wocial

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE PRZYPOMINA,  
IŻ MIESZKAŃCY, KTÓRZY JESZCZE NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU 
OSŁONOWEGO, NADAL MOGĄ TO ZROBIĆ – TERMIN UPŁYWA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

DODATEK OSŁONOWY WODNE
ZBIÓRKI

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
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RADA GMINY INFORMUJE
Oprac. Joanna Rosłońska

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
27 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
b)uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 
2022 rok,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2021-2032,
d) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
e) ustanowienia zasad, na jakich będzie przy-
sługiwała dieta przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych – 
sołtysom,
f) zarządzenia uzupełniających wyborów soł-
tysa w sołectwie Przedewsie,
g) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Jakubów,
h) zmiany Regulaminu Utrzymania Czysto-
ści i Porządku na terenie gminy Jakubów.
5. Informacja o dotacjach celowych, wprowa-
dzonych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
9. Zamknięcie posiedzenia. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
 9 LUTEGO 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie nowo wybranego sołtysa 
wsi Przedewsie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

b) udzielenia pomocy dla Starostwa Powiato-
wego w Mińsku Mazowieckim na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre w miej-
scowości Nowy Jędrzejów od km 0+240 do 
km 0+598”,
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
d) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
e) ustanowienia zasad, na jakich będzie przy-
sługiwała dieta przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych – 
sołtysom,
f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2022 rok,
g) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opie-
kunami,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudo-
wanej wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny 
sprzedaży,
i) zmiany uchwały Nr XL/240/2021 Rady 
Gminy Jakubów z dnia 27 grudnia 2021 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Jakubów.
6. Informacja na temat wejścia w życie no-
wych taryf w zakresie zbiorowego zapatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Jakubów.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie zbiórki od-
padów komunalnych na terenie gminy Jaku-
bów.
8. Rozpatrzenie pisma do Rady Gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
11. Zamknięcie posiedzenia. 

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
14 MARCA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podsumowanie pracy zawodowej Komen-
danta Komisariatu Policji w Stanisławowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
c) przyjęcia „Programu zapobiegania bez-
domności zwierząt oraz opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów 
w okresie od 01.04.2022 roku do 31.03.2023 
roku”, 
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego, znajdującego się 
w  budynku przy ul. Mińskiej 9/2 w  trybie 
bezprzetargowym,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych za udział w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym,
f) przyjęcia programu osłonowego gminy 
Jakubów „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 
2022.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Jakubów za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny w Gminie Jaku-
bów za 2021 rok.
8. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
9. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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BUDŻET NA 2022 CZYSTE 
POWIETRZE

Oprac. Jolanta Wąsowska

1. Dochody plan 29 872 360,40 zł w tym: a) dochody bieżące – 25 165 512,40 zł,
     b) dochody majątkowe – 4 706 848,00 zł.
2. Wydatki plan 34 034 499,45 zł w tym: a) wydatki bieżące – 24 752 900,45 zł,
     b) wydatki inwestycyjne – 9 281 599,00 zł.
3. Deficyt budżetu – 4 162 139,05 zł który zostanie pokryty przychodami z rozliczenia 
roku 2021 – 4 162 139,05 zł.
4. Rozchody budżetu (spłaty rat pożyczek i kredytów ) – 1 291 000,00 zł planowane do 
sfinansowania;
 a) kredytem – 920 000 zł,
 b) wolnymi środkami z rozliczenia 2021 roku – 371 000,00 zł.
W ramach wydatków bieżących założono środki na:
– utrzymanie trzech oczyszczalni ścieków – 588 044 zł,
– utrzymanie SUW Mistów i sieci wodociągowej – 476 980 zł,
– przewozy autobusowe tj. lokalny transport zbiorowy – 77 323 zł,
– bieżące wydatki drogowe – 360 290 zł,
– wydatki na dz.750 /ewidencja ludności, Rada Gminy, administracja i promocja/ 
– 3 952 301 zł,
– wydatki na OSP – 144 750 zł,
– wydatki na obsługę długu i udzielenie poręczenia – 264 441 zł,
– wydatki na oświatę – 10 340 913 zł,
– wydatki na pomoc społeczną - 5 718 934 zł,
– wydatki na utrzymanie żłobka – 560 523 zł, w tym z projektu unijnego pn. ,,Utworze-
nie pierwszego żłobka w gminie Jakubów” – 359 954,00 zł,
– wydatki związane ze zbiórką odpadów od mieszkańców – 1 220 000 zł,
– wydatki na oświetlenie dróg i konserwację oświetlenia ulicznego – 203 400 zł,
– wydatki na utrzymanie bibliotek – 300 000 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
– budowę sieci kanalizacyjnej w Moczydłach i Aleksandrowie – 4 500 000 zł w 2022 roku 
i 4 060 000 zł w 2023 roku, (środki zewnętrzne – Polski Ład – 8 220 000 zł i środki z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł),
– modernizację drogi w Jakubowie, ul. Spokojna – 110 000 zł,
– przebudowę drogi w Kamionce – 150 000 zł,
– modernizację drogi w Strzebuli – 140 000 zł, (z możliwością dofinansowania ze środ-
ków z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – dawny FOGR),
– przebudowę drogi w Leontynie, ul. Wesoła – 50 000 zł,
– dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 2212 W Jędrzejów-Jakubów-Dobre 
w miejscoweości Jędrzejów Nowy (budowa chodnika) – 129 320 zł, (finansowanie 50% 
wartości zadania powiat miński i 50% gmina),
– zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiśniew – 925 000 zł, w tym 
825 000 zł z dofinansowania środkami zewnętrznymi i 100 000 zł środki własne gminy 
w tym 36 764 zł Fundusz Sołecki Wiśniewa,
– przebudowa kotłowni c.o. z ogrzewania węglowego na gazowe we Wspólnocie 
Mieszkaniowej w Witkowiźnie (były PGR) – 600 000 zł (środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – PGR),
– ukończenie rozbudowy SUW Mistów, projekt rozbudowy i budowa sieci wodociągo-
wej Jakubów, ul. Wspólna – 343 800 zł, (300 tys. zł z Budżetu Państwa z uzupełnienia 
subwencji na inwestycje wodociągowe),
– realizację zadań inwestycyjnych planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poszcze-
gólnych miejscowości:
 a) wydatki drogowe głównie budowy chodników dla pieszych – 252 839 zł,
 b) zakup kontenera na świetlicę i budowy świetlic – 45 581,59 zł.

Oprac. Anna Czyżewska i Aneta Książek

Gmina Jakubów w dniu 31.05.2021 r. 
podpisała porozumienie z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, w ramach 
którego powstał w naszym urzędzie punkt 
konsultacyjno-informacyjny dla zaintere-
sowanych dofinansowaniem mieszkańców 
w ramach rządowego programu CZYSTE 
POWIETRZE. 

Od 1.06.2021 r. do chwili obecnej za po-
średnictwem punktu konsultacyjnego nasi 
mieszkańcy złożyli:
• wnioski o dofinansowanie – 22,
• wniosek o płatność – 8,
• wydano zaświadczeń o dochodach – 20,
• udzielone konsultacje (osobiście i telefonicz-
nie) – 112, 
• zorganizowane spotkania – 28,
• dystrybucja materiałów – 2200 ulotek.

Punkt cieszy się dużym zainteresowa-
niem, mieszkańcy chętnie zasięgają informa-
cji na temat zasad programu. Przypomina-
my, iż punkt konsultacyjno-informacyjny jest 
czynny we wtorki w godzinach od 800 – 1800 
w siedzibie Urzędu Gminy. 

Mamy nadzieję, że duże zainteresowanie 
programem przełoży się na liczbę złożonych 
wniosków, a poprzez to na poprawę jako-
ści powietrza oraz  zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych.

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK. (WG STANU NA 14 MARCA 2022 R.).

ZAPRASZAMY DO PUNKTU 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO 
W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW.
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Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wnio-
sków o ustalenie prawa do świad-

czenia wychowawczego na nowy okres 
świadczeniowy, który będzie trwał od 
1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Osoby ubiegające się o świadcze-
nie wychowawcze na okres świadczenio-
wy 2022/2023 będą składać wnioski na no-
wych zasadach.

Według nowych, obowiązujących od 
1 stycznia 2022 r., zasad wnioski o świad-
czenie wychowawcze na nowy okres 
przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, który przejął zadania 
związane z obsługą programu „Rodzina 
500+”.

WA Ż N E !
Wnioski do ZUS można złożyć tylko dro-

gą elektroniczną przez Internet, a wypłata 
przyznanego świadczenia będzie odbywać się 
wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wska-
zane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wy-
chowawczego na nowy okres rozpoczyna-
jący się 1 czerwca 2022 r., wnioski można 
składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wy-
łącznie przez Internet za pośrednictwem 
jednego z trzech kanałów wnioskowania:
– portalu PUE ZUS
– portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
– bankowości elektronicznej.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadcze-
nie wychowawcze na nowy okres w ter-
minie do 30 kwietnia 2022 r., ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przyznanego świadczenia za 
czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerw-
ca 2022 r. W przypadku wniosków zło-
żonych w kolejnych miesiącach ustalenie 
prawa oraz wypłata przyznanego świad-
czenia nastąpi w maksymalnym terminie 
do 3 miesięcy.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

Tak przedstawiają się poszczegól-
ne terminy składania i rozpatrywania 
wniosków na nowy okres 2022/2023 
oraz wypłat świadczenia wychowaw-
czego w zależności od miesiąca złoże-
nia wniosku:

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypeł-
niony wniosek z wymaganymi doku-
mentami na nowy okres świadczeniowy 
trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 
2023 r. w terminie:
– od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS 
rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 
30 czerwca 2022 r.,
– od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy 
wniosek i wypłaci świadczenie z wyrówna-
niem za czerwiec do 31 lipca 2022 r.,
– od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS rozpatrzy 
wniosek i wypłaci świadczenie z wyrówna-
niem za czerwiec do 31 sierpnia 2022 r.,
– od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy 
wniosek i wypłaci świadczenie z wyrów-
naniem jedynie od lipca do 30 września 
2022 r.,
– od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpa-
trzy wniosek i wypłaci świadczenie z wy-
równaniem jedynie od sierpnia do 31 paź-
dziernika 2022 r.

WA Ż N E !
Aby zachować ciągłość wypłaty świad-

czenia wychowawczego i otrzymać świad-
czenie w czerwcu 2022 r., wniosek należy 
złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 
2022 r. będzie gwarantowało, że świad-
czenie wychowawcze zostanie wypłaco-
ne z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się 
o świadczenie złoży wniosek na nowy 
okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało od 
miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wnio-
sków i wypłaty świadczenia wychowaw-
czego są terminami maksymalnymi. ZUS, 
uwzględniając liczbę wniosków oraz moż-
liwości organizacyjne, może rozpatrywać 
wnioski i wypłacać świadczenia w terminach 
krótszych niż we wskazanych wyżej maksy-
malnych terminach ustawowych.

Postępowanie w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego pro-
wadzone jest przez ZUS w formie elektro-
nicznej. Wszystkie informacje na  temat 
wniosku i  jego obsługi rodzic znajdzie 
na PUE ZUS.

Przyznanie przez ZUS świadczenia wy-
chowawczego – tak jak dotychczas – nie bę-
dzie wymagało wydania decyzji admini-
stracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze 
zostanie przyznane, to rodzic otrzyma in-
formację o przyznaniu świadczenia, która 
będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej 
na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, 
gdy wniosek został złożony przez banko-
wość elektroniczną lub portal Emp@tia. 

 Istotne jest, że w każdej jednostce ZUS 
dla zainteresowanych klientów są udostęp-
nione komputery, na których można wypeł-
nić wniosek, również z asystą pracownika Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Fo
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INWESTYCJE

Oprac. Bogusław Dziedzic

Kończą się prace na Stacji Uzdatniania 
Wody w Mistowie. Polegają one na prze-

budowie i rozbudowie budynku, w którym 
wymieniono wszystkie instalacje elektrycz-
ne, alarmowe, układy pomiarowe, linie ka-
blowe, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 
wraz z budową nowego zbiornika prefabry-
kowanego wody uzdatnionej o poj. 400 m3, 
osadnika wód popłucznych, instalacjami 
technologicznymi wodno-kanalizacyjnymi, 
w tym przyłączem ścieków z chlorowni i neu-
tralizatorem ścieków chlorowni, instalacją 
elektryczną zasilającą (budynek i urządze-
nia technologiczne), agregatem prądotwór-
czym, oświetleniem zewnętrznym terenu, 
wodociągiem do nowo wybudowanej studni 

MODERNIZACJA SUW MISTÓW

NOWE UMOWY NA KANALIZACJĘ

głębinowej SW-3, przewodem magistralnym 
sieci wodociągowej i remontem kapitalnym 
studni głębinowej SW-1 i SW-2. Zaplanowa-
no też utwardzenie terenu z wymianą lub wy-
konaniem nowego ogrodzenia na SUW i przy 
studni SW-3.

Wartość inwestycji wynosi na dziś 
4 000 000 zł, z czego 2 081 517 zł gmina Ja-
kubów otrzymała ze środków budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach In-
strumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa ma-
zowieckiego. W poniesionych kosztach mo-
dernizacji SUW uczestniczy również w 31% 
gmina Mińsk Mazowiecki.

Głównym wykonawcą prac było Przed-
siębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM  
Sp. z o.o. z Olecka.

Oprac. Marzena Rek

2 marca 2022 roku nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy na budowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowościach Ja-
kubów, Moczydła i Aleksandrów z wyko-
nawcą – firmą Inżynieria Adampol Adam 
Michalik z siedzibą w Adampolu. Doku-
ment został podpisany w obecności Daniela 
Milewskiego, Posła na Sejm RP oraz przed-
stawicieli Rady Gminy Jakubów i sołectw 
Moczydła i Aleksandrów. Całkowity koszt 

zadania wynosi 8 396 079,89 zł. Realiza-
cja powyższej inwestycji jest możliwa dzię-
ki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 
1 000 000 zł z trzeciego rozdania Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwo-
cie 7 220 000 zł w ramach pierwszego etapu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

W ramach inwestycji wybudowane zo-
stanie 9 385,5 m sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 4 pompowniami ścieków. Budowa 

tego odcina kanalizacji stworzy możliwość 
przyłączenia się do sieci ok. 195 nierucho-
mości. Czas realizacji inwestycji wyniesie 
22 miesiące od dnia podpisania umowy. Pra-
ce budowlane rozpoczną się od 30 marca 2022 
roku i potrwają do 31.12.2023 roku. Osoby 
do kontaktu w sprawie powyższej inwesty-
cji: kierownik budowy – Adam Michalik, 
tel. 601 217 713, pracownicy Urzędu Gmi-
ny – Marta Krusiewicz, tel. 25 758 20 57,  
Marzena Rek, tel. 730 101 690.
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PROJEKTY

Oprac. Grażyna Pytkowska

Gmina Jakubów w ramach Rządowe-
go Programu Laboratoria Przyszłości 

otrzymała wsparcie finansowe w łącznej 
kwocie 209 700 zł, które jest maksymalną 
możliwą kwotą do uzyskania dla wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu gminy 
Jakubów, tj.
• Szkoła Podstawowa w Jakubowie – 89 700 zł,
• Szkoła Filialna w Jędrzejowie Nowym  
– 30 000 zł,
• Szkoła Podstawowa w Mistowie – 60 000 zł,
• Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – 30 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Program realizuje jeden z postulatów 
„Polskiego Ładu” i jest finansowany z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem 
inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).

Głównym założeniem programu jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zaję-
cia będą prowadzone w sposób atrakcyjny, an-
gażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywa-
niu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości 
szkoły otrzymały wsparcie finansowe na za-
kup wyposażenia technicznego potrzebnego 
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, umiejętności sa-
modzielnego i kreatywnego myślenia, zdol-
ności myślenia matematycznego oraz umie-
jętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również pracy zespołowej, dobrej organizacji 
i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz 
radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoły dokonują zakupów na podsta-

wie katalogu wyposażenia programu, opra-
cowanego przez MEiN, decydując się na ta-
kie, które w największym stopniu odpowiada 
potrzebom i możliwościom placówki. Wy-
posażenie Laboratoriów Przyszłości będzie 
wykorzystywane w realizacji podstawy 
programowej, na zajęciach dodatkowych, ko-
łach zainteresowań oraz w przygotowaniach 
do konkursów.

Aktualnie szkoły w ydatkowały 
157 719,99 zł środków przyznanych na re-
alizację programu.
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PROJEKTY I WYDARZENIA

Uroczyste, jednakże ze względu na pa-
nujące w kraju obostrzenia związane 

z wirusem COVID-19 z bardzo niewielką 
liczbą uczestników, otwarcie kolejnego w Ja-
kubowie miejsca spotkań odbyło się 30 li-
stopada 2021 roku.

Nowo utworzone miejsce spotkań po-
wstało w ramach projektu pn. „Razem dla 
lokalnej społeczności” realizowanego przez 
Grupę Nieformalną Aktywne Kobietki z Ja-
kubowa przy wsparciu organizacji pozarzą-
dowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ja-
kubów. 

Otwarcie dokonane przez przedstawicie-
li grupy oraz społeczności lokalnej jest fina-
łem projektu dofinansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz środków Samorządu Województwa Ma-

Patron medialny

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

DLA SPOŁECZNOŚCI

PIERWSZY MIESZKANIEC
Oprac. Agnieszka Gogol

Szczęśliwych rodziców, Karolinę i Marcina Migaczów, od-
wiedzili wójt Hanna Wocial i przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Domański wraz z sołtys Przedewsia Justyną Szczepek. 
Przywitali oni pierwszego urodzonego w bieżącym roku mieszkań-
ca gminy Jakubów.

17 stycznia 2022 roku na świat przyszedł Maciej Migacz. 
Z tej okazji włodarze gminy przekazali na ręce rodziców kwiaty, a wraz 
z nimi serdeczne życzenia i gratulacje oraz bon pieniężny na kwotę 
700 złotych z przeznaczeniem na potrzeby dziecka.

Składamy serdeczne gratulacje. Życzymy rodzicom, aby w no-
wym składzie zawsze stanowili szczęśliwą i zgodną rodzinę. 

Witamy maluszka na świecie!

zowieckiego w ramach programu „Mazow-
sze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzy-
szenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fun-
dusz Współpracy.

Zadanie obejmowało: opracowanie pro-
jektu, wykonanie i montaż tablicy informa-
cyjnej o historii św. Jakuba, zakup i montaż 
4 ławek oraz posadzenie krzewów ozdobnych.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom 
oraz partnerom za pomoc w realizacji pro-
jektu. 

Z wielką przyjemnością zapraszamy 
wszystkich do odwiedzania naszego miejsca 
spotkań i poznania historii św. Jakuba. 

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

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



12 Nr 2 (28) 2022NASZA GMINA JAKUBÓW

WYDARZENIA

OLIMPIADA W LUDWINOWIE
15 MARCA 2022 ROKU W REMIZIE OSP W LUDWINOWIE ODBYŁA SIĘ ORGANIZOWANA PRZEZ GMINĘ JAKUBÓW I MAZOWIECKI 
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE/ODDZIAŁ SIEDLCE GMINNA OLIMPIADA WIEDZY O WIEJSKIM 
GOSPODARSTWIE DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Oprac. Zbigniew Marusa

Wydarzenie objął honorowym patro-
natem Daniel Milewski – poseł na 

Sejm RP. W olimpiadzie uczestniczyli miesz-
kańcy gminy Jakubów – liderzy w swoim śro-
dowisku.

Za sprawny przebieg olimpiady odpo-
wiedzialne były pracownice MODR – Anna 
Matyszczak i Jolanta Sadoch-Krusiewicz oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Jakubów. Uczest-
nicy olimpiady mieli do rozwiązania test skła-
dający się z 40 pytań z dziedzin dotyczących 
rolnictwa, zagospodarowania zagrody wiej-
skiej, żywienia, ekologii i przedsiębiorczości.

Do wyłonienia zwycięzców potrzebne 
było przeprowadzenie dogrywek, w wyniku 
których ustalono kolejność trzech pierwszych 
miejsc. Zwyciężyła Anna Pilo z Aleksandro-
wa, drugie miejsce zajął Adrian Bakuła z An-
toniny, a trzecie Janina Głuchowska z Lu-
dwinowa. 

Dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez posła Daniela Milewskiego wręcza-
li zwycięzcom Urszula Pacyga-Glanowska, 
reprezentująca posła Milewskiego, Hanna 
Wocial, wójt gminy Jakubów oraz Krzysz-
tof Domański, przewodniczący Rady Gminy 
Jakubów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięty został również konkurs 
kulinarny na najlepsze pączki i sałatkę, w któ-
rym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Jakubów. 

W kategorii najlepsze pączki I miejsce za-
jęło KGW Aleksandrów, II – KGW Ludwi-
nów, a III – KGW Kamionka.

W kategorii najlepsza sałatka I miejsce 
zajęło KGW Mistów, II – KGW Moczydła, 
a III – KGW Antonina.

Oprawę muzyczną i artystyczną wy-
darzenia zapewnili: Ryszard Nowaczewski 
i Andrzej Wojda występem pt. „Jak za daw-
nych lat”.

Spotkania tego typu są doskonałą okazją 
do integracji, pogłębiania wiedzy, wymiany 
doświadczeń, a także po prostu do oderwania 
się od codziennej rzeczywistości i spędzenia 
kilku miłych chwil w otoczeniu znajomych. 

A zatem, mili państwo, do zobaczenia 
za rok.
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WYDARZENIA

Oprac. Agnieszka Gogol

20 stycznia 2022 roku w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II, której gospodarzem jest Lidia Domań-
ska, obchodziliśmy wspaniałe jubileusze, 
50., 60. i 70. rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego.

W trakcie uroczystości, którą poprowa-
dziła Ewa Klepacka wręczone zostały Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

To polskie cywilne odznaczenie pań-
stwowe ustanowione jako nagroda dla osób, 
które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Odznaczenie co roku 
przyznawane jest przez Prezydenta RP. Zło- te Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko 

dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz 
przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmo-
nijnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste-
go aktu dekoracji dokonali Hanna Wocial 
– wójt Gminy Jakubów i Krzysztof Domań-
ski – przewodniczący Rady Gminy Jakubów. 
Włodarze gminy Jakubów, Lidia Domań-
ska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Mistowie, oraz Renata Podsiadły 
– sołtys sołectwa Mistów, którzy pod adre-
sem dostojnych jubilatów skierowali słowa 
uznania i podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia. Oprócz medali jubi-
laci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyj-

ZŁOTO, DIAMENTY I KAMIENIE
PIĘKNY I TRWAŁY ZWIĄZEK, KTÓRY Z BIEGIEM LAT NABIERA CORAZ WIĘKSZEJ WARTOŚCI, MOŻE BYĆ WSPANIAŁYM WZOREM DLA 
MŁODYCH. KAŻDA MIŁOŚĆ JEST PODRÓŻĄ W GŁĄB SIEBIE.

50-lecie pożycia małżeńskiego: 
Wiesława i Stanisław Bartniccy z Mistowa
Teresa i Władysław Biegalscy z Mistowa 
Alicja i Leopold Bodeccy z Aleksandrowa

Aleksandra i Włodzimierz Gójscy z Jakubowa
Eugenia i Stanisław Gryzowie z Jędrzejowa Nowego 

Hanna i Jan Kaczorkowie z Wiśniewa
Helena i Jerzy Kurowie z Kamionki

Zofia i Jan Rekowie z Jędrzejowa Nowego
Urszula i Tadeusz Sobotkowie z Jakubowa

Danuta i Grzegorz Szadkowscy z Woli Polskiej
Jadwiga i Czesław Turkowie z Wiśniewa

60-lecie pożycia małżeńskiego:
Irena i Jerzy Sekularowie z Jędrzejowa Nowego

Janina i Zdzisław Sobotkowie z Rządzy
Hanna i Krzysztof Kunachowiczowie z Rządzy

Helena i Lucjan Gryzowie z Kamionki

70-lecie pożycia małżeńskiego:
Helena i Jana Domańscy

ne oraz kwiaty. Nie zabrakło również tortu 
i symbolicznego toastu.

Podczas uroczystości oprawę artystyczną 
zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Jakubo-
wa pod przewodnictwem Mirosława Piłata, 
gminne mażoretki na czele z Honoratą Gru-
dzień, korowód kolędowy Mistowiacy oraz 
grupa taneczna ze szkoły im. Jana Pawła II 
z Mistowa, którzy swoimi występami nada-
li charakteru uroczystości 50-lecia pożycia 
par małżeńskich.

Dostojni jubilaci, niech każdy dzień do-
starcza radości, a uśmiech niech zawsze gości 
w Waszych sercach i na Waszych twarzach, 
niechaj problemy Was omijają z daleka, a wszy-
scy Wasi bliscy bardzo Was kochają i szanują.
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W BIBLIOTECE

11 marca biblioteka zorganizowała gminne eliminacje kon-
kursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Spośród uczest-

ników reprezentujących wszystkie placówki szkolne z naszej gminy 
zwycięzcami, którzy przeszli do etapu powiatowego, zostali: kate-
goria wiekowa klasy 0: Ewelina Brewczyńska – Szkoła Podstawowa 
w Mistowie, Michał Wójcicki – Szkoła Filialna w Jędrzejowie No-
wym; kategoria wiekowa klasy I-III: Zuzanna Dobrowolska – Szkoła 
Podstawowa w Mistowie, Kamil Trzeszkowski – Szkoła Podstawowa 
w Wiśniewie; kategoria wiekowa klasy IV-VI: Piotr Kaczorek – Szko-
ła Podstawowa w Wiśniewie, Maria Karłowska – Szkoła Podstawo-
wa w Jakubowie; kategoria wiekowa klasy VII-VIII: Jakub Bartnicki 
– Szkoła Podstawowa w Jakubowie.

Obchodzone w minionym czasie świę-
ta zwyczajowe takie jak Walentynki 

czy Dzień Kobiet, tak miłe dla większości 
z nas, były także wyborowym powodem 
spotkania się w bibliotece na warsztatach 
artystycznych. Pozostając w romantycznym 
nastroju święta zakochanych, uczestnicz-
ki spotkania wykonały własnoręcznie słod-
kie i pachnące świeczki sojowe. Zaś w duchu 

Dla wszystkich małych czytelników 
otwartych na wspólną zabawę z książ-

ką, drugą osobą i niewyczerpany świat prac 
plastycznych biblioteka zaoferowała pro-
pozycję zajęć podczas ferii zimowych. Ba-
wiliśmy się wspólnie, integrując ze sobą, po-
znając świat książek i bibliotekę jako miejsce 
spotkań, zabawy i zagadek. Poznaliśmy spo-
sób przygotowania masy solnej i jej niewy-
czerpany potencjał twórczy, zmagaliśmy się 
z pozornie skomplikowanymi węzłami ma-
kramowymi, własnoręcznie stworzyliśmy 
fotoramki i gadżety do nich, rozwikłaliśmy 
zadania pokoju z zagadkami, ożywiliśmy 
roboty i sterowaliśmy ich ruchem. Przede 
wszystkim jednak mieliśmy ze sobą dużo do-
brej zabawy i uśmiechu!

KONKURS RECYTATORSKI

ŚWIĘTUJEMY ARTYSTYCZNIE BIBLIOFERIE

kobiecego święta uczestniczki warsztatów 
wykonały stroiki z wykorzystaniem cebulek 
pierwszych wiosennych kwiatów. Oryginalne 
dekoracje przydały atmosfery przyjemnych 
świąt w domach wykonawczyń oraz pozwo-
liły im na odnalezienie się w sympatycznych 
działaniach kreatywnych. 

Podobne wyzwania postawiła biblioteka 
także przed młodszymi czytelnikami, zapra-
szając ich do udziału w warsztatach artystycz-
nych, na których ochoczo powstają cieszące 
oko dzieła. Zajęcia warsztatowe dla najmłod-
szych mają nie tylko cieszyć, ale także rozwi-
jać kreatywność, uwrażliwiać i wspomagać 
sprawności manualne dzieci.

W organizowanych wydarzenia uczestni-
czyli także mieszkańcy Ukrainy przebywają-
cy obecnie w naszej gminie. 

Odbył się także cykl warsztatów dla KGW 
z gminy Jakubów, na których uczestniczki wpra-
wiały się w wykonywaniu kwiatów z bibuły. Te

ks
t: 

Pa
ul

in
a 

Pi
ot

ro
w

sk
a,

 fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 G

m
in

ne
j B

ib
lio

te
ki

 P
ub

lic
zn

ej
 w

 J
ak

ub
ow

ie

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 Ż

ło
bk

a 
w

 J
ęd

rz
ej

ow
ie

 N
ow

ym



15Nr 2 (28) 2022 NASZA GMINA JAKUBÓW

W JĘDRZEJOWSKIM ŻŁOBKU

Katarzyna Zawilińska

W Gminnym Żłobku w Jędrzejowie No-
wym odbył się wielki bal karnawa-

łowy. Dnia 17 stycznia maluszki oraz ciocie 
zamieniły się w ulubione postacie z bajek. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji oraz nie-
spodzianek, m.in. wybuch konfetti, wspólne 
tańce, radosne śpiewy, zamykanie w ogrom-
nej bańce mydlanej, baloniki, a także pyszny 
poczęstunek. To był wspaniały dzień, pełen 
wrażeń, emocji i dobrej zabawy! 

Patrycja Królak

Do żłobka zawitały panie z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jakubowie. 

24 lutego dyrektor Paulina Piotrowska 
i Iwona Budzyńska-Malinowska przy-
bliżyły nam świat książek. Było to nasze 
pierwsze, ale (mamy nadzieję) nie ostatnie 
spotkanie. Panie bibliotekarki pokazały 
wybraną literaturę dostosowaną do wieku 
naszych dzieci np. o zwierzątkach, kolorach, 

pogodzie, emocjach. Była też książeczka 
z „dziurą”, która najbardziej zainteresowa-
ła nasze pociechy. Dzieci mogły przełożyć 
przez nią rączkę, albo trafić do celu piłecz-
ką. Panie z biblioteki przeczytały jedną lek-
turę naszym szkrabom, której słuchały ze 
skupieniem. Następnie zrobiły z ciociami 
zakładki do książek, które ozdobiły własno-
ręcznie. Na koniec odbył się poczęstunek 
i świętowanie Tłustego Czwartku.

Sylwia Jackiewicz-Pazdyka

Dzień Dinozaura pozwolił by dzieci na chwilę przeniosły się 
w odległy o miliony lat świat dinozaurów. 25 lutego z ogrom-

ną ciekawością podopieczni gminnego żłobka oglądali książeczkę 
o prehistorii i słuchały opowieści o życiu dinozaurów. Zdobyły cie-
kawe doświadczenia, obserwując wybuch lawy z wulkanu, wydo-
bywając dinozaury z lodowych jaj, czy szukając świecących gadów 
ukrytych w pudle. Podsumowaniem naszych zabaw była urocza fo-
tografia w fotobudce, gdzie nasze pociechy mogły zobaczyć siebie 
jako dinozaura. Dzieci brały czynny udział w zabawach, które spra-
wiły im wiele radości.

BALE W KARNAWALE

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

DZIEŃ DINOZAURA
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W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

Katarzyna Dąbrowska

21 stycznia 2022 r. w oddziałach przedszkolnych w Szkole Filialnej w Jędrzejowie 
Nowym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety, z po-

wodu pandemii, nie mogliśmy gościć dziadków w naszej placówce.
Wnuczęta uczciły to święto, składając dziadkom życzenia, śpiewając piosenki, recy-

tując wiersze oraz przygotowując piękne, własnoręcznie wykonane upominki takie jak: 
bransoletki z makaronu, kalendarze oraz złote rybki wykonane z masy solnej. 

Dla dziadków nagrane zostały filmy z uroczystości i umieszczone na stronie inter-
netowej przedszkola. W ten sposób dzieci podziękowały za opiekę, cierpliwość i czas, 
jaki poświęcają im ukochani babcia i dziadek. 

Miniony rok był trudny, gdyż w znacznym stopniu ograniczał nasze spotkania. Do-
świadczenia te pozwoliły nam jeszcze bardziej docenić, jakimi skarbami są babcia i dziadek.

Małgorzata Popławska

W pierwszy dzień po feriach miała miej-
sce podwójna uroczystość: bal przebie-

rańców i walentynki. Po długiej nieobecności 
w szkole był to idealny moment na wzmocnie-
nie przyjaźni oraz zabawę przy muzyce. 

Sala gimnastyczna w zimowej scenerii 
zamieniła się w salę balową. Dzieci wystą-
piły w ciekawych, kolorowych kostiumach, 
przebrane za bohaterów bajek i nie tylko. Nie-
którzy byli nie do poznania, inni budzili po-
dziw, a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy 
uczniowie bawili się znakomicie przy róż-
norodnych rytmach, jak przystało na praw-
dziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka 

Katarzyna Dąbrowska

Przedszkolaki wzięły udział w bardzo 
ciekawym spotkaniu z Iwoną Mali-

nowską – bibliotekarką z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jakubowie, która 
poprowadziła „Warsztaty z książką”. Ce-
lem spotkania było zapoznanie dzieci z za-
wodem bibliotekarza oraz rozbudzenie za-

DLA KOCHANYCH DZIADKÓW…

W KARNAWALE SAME BALE

WARSZTATY Z KSIĄŻKĄ

i tańce w parach. Konkursy przygotowane 
przez Agatę Drabarek i Katarzynę Dąbrow-
ską dostarczyły mnóstwo radości. Zwycięzcy 
nagradzani byli słodyczami. Wspaniała mu-
zyka sprawiła, że bawili się zarówno mali, jak 
i dorośli. Tanecznymi krokami chwalili się 
nawet nauczyciele. 

Kiedy czas zabawy dobiegał końca, 
przedstawiciele klasy 3 wręczyli serduszkowe 
kartki „poczty walentynkowej”. Na twarzach 
pojawiło się wiele uśmiechów dzięki pięknie 
malowanym laurkom od cichych wielbicieli! 
Kartek było bardzo dużo. Nie zabrakło rów-
nież wyrazów sympatii pod adresem dyrekcji 
szkoły, nauczycieli i wychowawców.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za za-
angażowanie w przygotowanie pięknych ba-
lowych strojów, a Radzie Rodziców za pysz-
ny poczęstunek.

interesowania książkami. Bibliotekarka 
przywiozła ze sobą bardzo wiele ciekawych 
i kolorowych książek, które dzieci z zainte-
resowaniem oglądały. Bawiły się w zabawy 
z wykorzystaniem książek, zaprojektowały 
i wykonały zakładki do książek oraz własną 
dłonią przypieczętowały, że od dziś są Przy-
jaciółmi Biblioteki w Jakubowie. Fo
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

Sylwia Korzeniewska

18 grudnia 2021 r. 83-osobowa grupa 
uczniów – uczestników zajęć realizo-

wanych w naszej szkole w ramach projektu 
„Z Jakubowa w wielki świat – kompleksowy 
rozwój edukacji w Gminie Jakubów”, wy-
brała się do Centrum Nauki Kopernik.

Uczniowie naukową przygodę rozpoczę-
li od wizyty w Planetarium, w którym dzięki 
sile wyobraźni mogli podróżować po plane-
tach Układu Słonecznego. 

Po gwiezdnych przeżyciach udali się do 
Strefy Eksperymentowania, poświęconej 
przyrodzie i zachodzącym w niej zjawiskom 
oraz człowiekowi i ludzkiej percepcji świata 
fizycznego. W sercu kopernikowskiego cen-
trum, przy około 200 stacjach doświadczal-
nych uczniowie oddali się poznawaniu, od-
krywaniu, testowaniu i badaniu.

Wyjazd dał uczestnikom okazję do wyko-
nania wielu eksperymentów i zrozumienia zja-
wisk występujących w otaczającym nas świecie.

Martyna Ryszko

Od lat w naszej szkole organizowany jest 
kiermasz bożonarodzeniowy, pod-

czas którego uczniowie sprzedają wykona-
ne przez siebie stroiki i ozdoby choinkowe.

W tym roku wydarzenie to nabrało wy-
jątkowego charakteru dzięki połączeniu sił 
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Jakubowie. Wyjątko-
wy kiermasz odbył się 16 grudnia. Przewod-
nicząca Rady Rodziców Anna Nowak bardzo 
aktywnie włączyła się w organizację loterii 
fantowej, natomiast nauczycielki, opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego Martyna Rysz-
ko, Martyna Duk oraz Izabella Zagórska 
czuwały nad bezpośrednią sprzedażą. Po-
mocą służyli również inni chętni nauczycie-

Lidia Mitura

W czerwcu 2021 r.  
nasza szkoła 

przystąpiła do XVII 
edycji „Konkursu 
–  zbiórka surowców 
wtórnych”, organizo-
wanego przez Urząd 
Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazo-
wieckiego. Zebraliśmy 
odpady o łącznej wadze 5,84 tony, co dało na-
szej szkole 67,09 pkt, a tym samym I miejsce 
w województwie w kategorii szkół od 200 do 
400 uczniów. Nagrody, które otrzymaliśmy, 
to oczyszczacz powietrza z filtrem, projektor 
oraz sprzęt audio. 

Z JAKUBOWA DO… WARSZAWY

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

EKOLOGICZNY 
SUKCES

le oraz uczniowie wchodzący w skład Samo-
rządu Uczniowskiego. Można było zakupić 
przepiękne stroiki, karty świąteczne, ozdo-
by wykonane własnoręcznie przez uczniów 
i rodziców oraz wziąć udział w loterii fanto-
wej. Szczęście uśmiechnęło się do Barbary 
Zawadki, Urszuli Parol oraz uczennicy kla-
sy 2b Julii Damentki – te osoby wylosowały 
główne nagrody w loterii: żywe choinki. Po-
nadto można było wylosować wiele atrakcyj-
nych i wartościowych rzeczy. Kiermasz świą-
teczny cieszył się dużym zainteresowaniem 
uczniów, którzy wspólnie z nauczycielami, 
zgodnie z ustalonym wcześniej harmono-
gramem, mogli wziąć w nim udział. Bardzo 
aktywnie w kiermaszu uczestniczyły także 
dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dochód 
z imprezy został przekazany na potrzeby Sa-
morządu Uczniowskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczniom, rodzicom oraz nauczycielom i pra-
cownikom szkoły, którzy aktywnie włączyli 
się w organizację kiermaszu. Cieszy nas każ-
da wspólna aktywność i liczymy, że w przy-
szłości czeka nas więcej takich wspaniałych 
wydarzeń. Z pewnością kiermasz świąteczny 
organizowany przez Samorząd Uczniowski 
wspólnie z Radą Rodziców na stałe zagości 
w kalendarzu naszej szkoły. Fo
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

W niedzielę, 30 stycznia pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy” w wielu mia-

stach Polski oraz za granicą odbył się 30. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W akcję zaangażowane były 1633 sztaby, 
w tym 90 sztabów zagranicznych, m.in. w To-
kio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Pod-
biegunowym. I my w szkole Wiśniewie zor-
ganizowaliśmy swój sztab.  

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły 
chętnie włączyli się w zbiórkę fantów, które 
następnie można było wylosować na naszej 
LOTERII. Zabawki, książki dla małych i du-
żych, płyty, gry, puzzle, kalendarze, filiżanki, 
drobna biżuteria, słodycze, a nawet kwiat-
ki doniczkowe zostały pięknie zapakowane 
przez uczniów klasy 8, którzy całą akcję zor-
ganizowali.

Naszych uczniów nie opuszcza dobra 
passa sportowa. Od grudnia do marca 

wzięli udział w 14 imprezach. Głównie były 
to rozgrywki w tenisa stołowego, ale trafiło 
się też kilka trofeów w pływaniu. Na podium 
stawali 47 razy. Uczestniczyli w kolejnych od-
słonach cyklu Powiatowego Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego or-
ganizowanego przez GOSiR w Dębem Wiel-
kim, w turniejach z cyklu Grand Prix Ce-

WOLONTARIAT DZIAŁA

TENISOWE SUKCESY

Odbył się też kiermasz nadesłanych przez 
WOŚP gadżetów, a także wykonanych przez 
uczniów bransoletek. Dzieci z klasy 1 posta-
nowiły podarować swoje własnoręcznie na-
malowane obrazy na szkle.

W akcję włączyły się też lokalne fir-
my, ofiarowując vouchery na licytację. I tak 
można było wylicytować voucher na strzel-
nicę, jazdę quadem i usługi fryzjersko-
kosmetyczne. Wszystkim zaangażowanym 
serdecznie dziękujemy.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczno-
ści Wiśniewa udało nam się zebrać kwotę 
4 440,40 zł,.To nasz maleńki wkład we wspar-
cie okulistyki dziecięcej.

W grudniu SU wystawił na szkolny ko-
rytarz przeszkoloną skarbonkę. Wszyscy 
uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział 

w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Ile 
waży święty Mikołaj?”. Polega ona na zebra-
niu bilonu o jak największej wadze w okre-
sie trwania akcji, a jej celem jest wsparcie 
funduszu, z którego wypłacane są stypendia 
oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wycho-
wanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. 
Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz 
pasji. Zebraliśmy 530 zł. 

Również w grudniu nasza szkolna bi-
blioteka zorganizowała akcję zbiórki książek 
dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy 
Ośrodku Leczenia Nerwic dla dzieci i mło-
dzieży w Orzeszu.

Dzięki wielkiej ofiarności uczniów, ro-
dziców i pracowników szkoły zebraliśmy 
167 książek! Pojechały one do Orzesza wraz 
z serdecznymi życzeniami świątecznymi.

głowa w Tenisie Stołowym, w rozgrywkach 
w Siennicy i Mińsku Mazowieckim. Wszyst-
kie zawody były w randze rozgrywek powia-
towych. 

Weronika Purgał wzięła udział w turnie-
ju na poziomie wojewódzkim – Grand Prix 
Województwa Świętokrzyskiego i stanęła na 
najniższym stopniu podium. Widoczne na 
zdjęciu puchary to zaledwie ułamek zdobyczy 
sportowców z Wiśniewa. Te
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

30 listopada uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w lekcji muze-
alnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Gościli w progach ostatniego króla Pol-

ski Stanisława Augusta. Spacerowali pod okiem przewodnika po salach królewskich, poznając 
obyczaje dworskie. Oglądali dzieła sztuki, insygnia królewskie oraz przedmioty codziennego 
użytku. Wędrówka po komnatach zamkowych oraz sali tronowej dostarczyła wszystkim nie-
samowitych wrażeń i emocji.

W tym roku na zabawę karnawałową 
musieliśmy poczekać aż do 24 lutego. 

Tego dnia w zajęciach lekcyjnych uczestni-
czyło wielu znamienitych gości: księżniczki, 
czarownice, kowboje, herosi, zwierzątka i ko-
lorowe stworki. Wyjątkowo impreza została 
podzielona na części. Na początku bawiły się 
grupy przedszkolne pod czujnym okiem swo-
ich wychowawczyń. Następnie parkiet opa-
nowały klasy od I do III , na końcu zaś swoimi 
talentami tanecznymi mogli popisać się star-

LEKCJA MUZEALNA

TAŃCE KARNAWAŁOWE
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Z początkiem grudnia udaliśmy się do 
Centrum Nauki Kopernik. W pierwszej 

części wycieczki uczniowie naszej szkoły mo-
gli zapoznać się z innowacjami i najnowszy-
mi osiągnięciami epoki. Oglądali eksponaty 
związane z mechanizmami działania sztucz-
nej inteligencji i uczenia maszynowego. Każ-
dy mógł poczuć się badaczem i wynalazcą, 
przeprowadzając doświadczenia na wysta-
wionych eksponatach. Poprzez wesołą zaba-
wę uczyliśmy się fizyki i chemii, które okazały 
się być fascynującymi i bardzo przydatnymi 
w życiu codziennym naukami. Drugą część 
stanowiła wizyta w Planetarium, gdzie tema-
tem przewodnim był interaktywny pokaz do-
tyczący zmian klimatycznych na naszej pla-
necie. Bawiliśmy się fantastycznie i polecamy 
wszystkim ciekawym świata takie wycieczki.

si uczniowie z klas IV-VIII. Dla wszystkich 
obecnych klasa VIII wraz z wychowawczy-
nią Wiktorią Patoką przygotowała konkursy 
z nagrodami, a były to: zabawa z krzesełkami, 
tańce z balonami, karaoke, konkurs na naj-
lepszy strój karnawałowy, karaoke, Just Dan-
ce i wiele innych. Wszyscy chętni odebrali 
z rąk wychowawców paczki słodyczy, dodat-
kowo w celu uzupełnienia kalorii utraconych 
na parkiecie można było posilić się słodkim 
pączkiem. Zabawa była wyśmienita.

KUBUSIE 
I MIKOŁAJKI
Z okazji Mikołajek dzieci z grupy przed-

szkolnej Kubusie Puchatki z naszej 
szkoły wyrecytowały wiersz pt. „W mroź-
ną noc grudniową” oraz zaśpiewały i za-
tańczyły do piosenki „Dzyń, dzyń, dzyń 
Mikołaju Święty”. 

W CENTRUM NAUKI



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

Radny Rady Powiatu Mińskiego – Dariusz Przybyłko
tel. 505 024 285, e-mail: d.przybylko@wp.pl

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

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)

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 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

Szkoła Filialna w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. 25 757 97 80
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Gminny Żłobek w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30 tel. 530 020 469 
e-mail: zlobekjedrzejow@jakubow.pl, www.jakubow.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, fax: 47 724 98 85
Dzielnicowy Gminy Jakubów – Krzysztof Krajewski
tel. 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl 

Informator teleadresowy
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