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INFORMACJE

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

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy…
Ponownie przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika. 
Poprzez tę publikację chcemy dotrzeć z szeroką informacją o działalności 

gminy i  jej jednostek organizacyjnych, przypomnieć o  sprawach, które są 
terminowe, a  dotyczą indywidualnie mieszkańców. W  tym wyjątkowym 
czasie, tuż po pandemii, w trakcie trwania wojny za naszą wschodnią granicą, 
życzymy Państwu spokojnych, słonecznych wakacji, możliwości wypoczynku 
oraz nabrania sił i energii na dalszą część roku.

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów 

Krzysztof Domański

INFORMACJA
Ścieżka edukacyjna: „Ekosystem wodny i nadwodny” 
przy stawie w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów 

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl 

w formie dotacji w kwocie 49.687,00 zł.

INFORMACJA
 „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie 35.000,00 zł.
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INFORMACJE

Oprac. Joanna Rosłońska

Z  ramienia Samorządu Województwa 
Mazowieckiego obecne były: Janina Ewa 

Orzełowska oraz Elżbieta Lanc – członkowie 
Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Nasza gmina pozyskała środki w łącznej 
wysokości 577 000 zł na:

UMOWY W POLANCE

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW

DO UROKLIWEGO SIEDLISKA POLANKA W WOLI POLSKIEJ ZJECHALI SIĘ 
WSZYSCY WŁODARZE GMIN Z POWIATU MIŃSKIEGO ORAZ STAROSTA MIŃSKI. 
8 LIPCA PODPISANO TAM BOWIEM UMOWY Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH, SPORTOWYCH, 
REMONTÓW STRAŻNIC, ZAKUPÓW SAMOCHODÓW ORAZ NIEZBĘDNEGO 
WYPOSAŻENIA DLA OSP. 

– zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Wiśniew – 100 000 zł,
– remont hali sportowej przy szkole w Jakubo-
wie – 300 000 zł,
– remont strażnicy OSP Mistów – 28 000 zł,
– przebudowę drogi w Strzebuli – 149 000 zł.

Władze gminy Jakubów oraz inni obda-
rowani kierują serdeczne podziękowania do 
Janiny Ewy Orzełowskiej oraz Elżbiety Lanc, 
Igora Sulicha – Dyrektora Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Wołominie wraz z pra-
cownikami za merytoryczne przygotowanie 
przedsięwzięcia oraz pozostałym Dyrektorom 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 
Szczególne podziękowania należą się Joannie 
i Kamilowi Dróżdżom za wyjątkowe przyjęcie 
tylu znamienitych gości w Siedlisku Polanka.

Oprac. Anna Czyżewska 

Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów 
oraz Jolanta Wąsowska – skarbnik 

gminy Jakubów 11 lipca podpisały umowy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie dwóch zadań realizowanych 
na terenie gminy Jakubów, tj. „Ścieżka eduka-
cyjna: „Ekosystem wodny i nadwodny” przy 
stawie w miejscowości Jakubów, gm. Jaku-
bów” w wysokości 49.687,00 zł oraz „Usunię-
cie i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest w gminie Jakubów” w wysokości 
35.000,00 zł.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w



4 Nr 3, 4 (29) 2022NASZA GMINA JAKUBÓW

INFORMACJE

Oprac. Marta Krusiewicz

Z ramienia Urzędu Gminy Jakubów w projekcie udział weźmie 4 
pracowników, w tym koordynator dostępności.
Projekt jest realizowany od 1.03.2020 do 31.03.2023 wspólnie 

przez instytucje:
1. Fundacja Synergium (beneficjent/lider),
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodar-

czego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (partner).
Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0098/20.
Całkowita wartość projektu: 1 910 323,20 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 1 610 020,39 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wie-

dza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu: Poprawa dostępności 64 urzędów jedno-
stek samorządu terytorialnego dla osób z niepełnosprawnościami do 
31.03.2023 r.

Grupę docelową stanowią: jednostki samorządu terytorialne-
go: 64 oraz 256 osób, w tym pracownicy samorządowi w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zatrudnieni w urzędach gmin, staro-
stwach powiatowych.

Wsparcie w projekcie obejmuje:
– szkolenia, 
– doradztwo, 
– wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej, 
– profesjonalne audyty dostępności, 
– przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach admi-
nistracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności,
– wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i reko-
mendacji,
– przeszkolenie koordynatorów dostępności w 64 jednostkach samo-
rządu terytorialnego.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie: Dla wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem projekt za-
kłada następujące wskaźniki:
a) podniesienie kompetencji min. 80% pracowników objętych wspar-
ciem szkoleniowym w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że co naj-
mniej u 1 pracownika w każdej jednostce samorządu terytorialnego;
b) wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania 
procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
c) podniesienie kompetencji min. 90% koordynatorów dostępności obję-
tych wsparciem, z zastrzeżeniem, że co najmniej u 1 pracownika w każ-
dej jednostce samorządu terytorialnego.

KORPUS WSPARCIA SENIORA NA 2022

DOSTĘPNY SAMORZĄD
GMINA JAKUBÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU PN. „DOSTĘPNY SAMORZĄD TERYTORIALNY”, W KTÓRYM UDZIAŁ BIERZE  
64 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYTYPOWANYCH W DRODZE REKRUTACJI.
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Oprac. Katarzyna Kwiatkowska

Gmina Jakubów otrzymała środki 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Warszawie na realizację programu 
w kwocie 8 899 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jakubowie 1 czerwca 2022 roku przystą-
pił do realizacji Programu Korpus Wsparcia 
Seniorów na rok 2022 Moduł II ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-

łecznej realizowanego w ramach środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

Program skierowany jest do seniorów 
w wieku 65 lat i więcej, mających problemy 
z samodzielnym funkcjonowaniem ze wzglę-
du na stan zdrowia, prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają-
cych z osobami bliskimi, które nie są w stanie 

zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach programu 10 osób z terenu 

gminy Jakubów otrzymało opaski bezpie-
czeństwa, które wyposażone są w przycisk 
bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upad-
ku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje umożli-
wiające komunikowanie się z centrum ob-
sługi i opiekunami, funkcje monitorujące 
podstawowe czynności życiowe.
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INFORMACJE

Oprac. Marta Krusiewicz

Wykonawcą wyłonionym w  wy-
niku przeprowadzonego po-

stępowania o udzielenie zamówienia 
klasycznego w  trybie podstawowym 
na podstawie zawartej umowy z dnia 
2 marca 2022 roku została firma Inży-
nieria Adampol Adam Michalik z sie-
dzibą w Adampolu. Termin realizacji 
zamówienia – 22 miesiące od dnia pod-
pisania umowy.

Całkowity koszt zadania wynosi 
8 396 079,89 zł. Realizacja inwestycji jest 

możliwa dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu w kwocie 1 000 000 zł z trze-
ciego rozdania Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz w  kwocie 
7 220 000 zł w ramach pierwszego etapu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 

Oprac. Marta Krusiewicz

W  Siennicy wójt Hanna Wocial 
oraz przewodniczący Rady 

Gminy Krzysztof Domański odebrali 
z  rąk parlamentarzystów symbolicz-
ne czeki na dofinansowanie inwestycji 
w drugiej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. W  spotkaniu, 
które miało miejsce 1 czerwca, wzięli 
udział senator Maria Koc oraz posłowie 
Teresa Wargocka, Krzysztof Tchórzew-
ski i Daniel Milewski. 

Z  otrzymanego dofinansowania 
w kwocie 7 000 000 zł gmina Jakubów 
zrealizuje następujące inwestycje:
1. Budowa drogi gminnej w Kamionce 
(kwota dofinansowania – 2 500 000 zł),
2. Budowa boisk sportowych wraz z in-
frastrukturą techniczną przy Szkole 

KOLEJNE NITKI KANALIZACJI

DRUGA EDYCJA DOFINANSOWAŃ

30 MARCA 2022 ROKU ROZPOCZĘŁY SIĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W JAKUBOWIE, 
MOCZYDŁACH I ALEKSANDROWIE. 

Podstawowej w Mistowie (kwota dofi-
nansowania – 4 500 000 zł). 

Serdecznie dziękujemy za otrzyma-
ne wsparcie!
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INFORMACJE

RADA GMINY INFORMUJE
Oprac. Joanna Rosłońska

NADZWYCZAJNA 
SESJA RADY GMINY JAKUBÓW 

31 MARCA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
5. Zajęcie stanowiska w  sprawie ustalenia 
kwoty dobrowolnego udziału mieszkańców 
w kosztach budowy przyłączy kanalizacyj-
nych.
6. Wolne wnioski:
 a) informacja na temat pomocy uchodź-
com z Ukrainy.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

SESJA RADY GMINY JAKUBÓW
23 MAJA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie Komendanta Komisariatu 
Policji w Stanisławowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
 b) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 c) uchylenia Uchwały Nr XLIV/273/2014 
Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 
2014 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta 
do poboru opłat za wodę z sieci wodociągowej 
i opłat za odprowadzanie ścieków do zbioro-
wej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla inkasenta,
 d) wyrażenia zgody na ustanowienie od-
płatnej służebności przesyłu na nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Jakubów,
 e) wyrażenia zgody na ustanowienie hi-
poteki na nieruchomości gruntowej położo-
nej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki,

 f) oceny aktualności studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jakubów i planów miej-
scowych oraz zmian w  zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Jakubów w  latach 
2017-2021,
 g) przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w miej-
scowości Jędrzejów Nowy, gmina Jakubów 
– terenu obejmującego działki o numerach 
geodezyjnych 278/4 i 278/5,
 h) planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli oraz ustale-
nia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat 
w 2022 roku za kształcenie nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzonych przez 
gminę Jakubów,
 i) ustanowienia zasad, na jakich będzie 
przysługiwała dieta przewodniczącym orga-
nów wykonawczych jednostek pomocniczych 
– sołtysom,
 j) rozpatrzenia skargi.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej za 2021 rok.
7. Informacja o  wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
10. Zamknięcie posiedzenia. 

SESJA RADY GMINY JAKUBÓW
23 CZERWCA 2022 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie raportu o  stanie Gminy  
Jakubów za 2021 rok.
5. Debata nad raportem o  stanie Gminy  
Jakubów.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Jakubów,

 b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego gminy Jakubów wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 c) udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Jakubów z tytułu wykonania budżetu 
za 2021 rok,
 d) zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Jakubów na lata 2022-2032,
 e) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
 f) oceny aktualności studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jakubów i planów miej-
scowych oraz zmian w  zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Jakubów w  latach 
2017–2021,
 g) zmiany Regulaminu określającego 
wysokość oraz warunki wypłacania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw nauczycie-
li oraz przyznawania nagród dla nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez gminę Jakubów,
 h) ustanowienia zasad, na jakich będzie 
przysługiwała dieta przewodniczącym orga-
nów wykonawczych jednostek pomocniczych 
– sołtysom,
 i) wprowadzenia odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miej-
scach publicznych w 2022 roku.
7. Wysłuchanie sprawozdań z działalności:
 a) Komisariatu Policji w Stanisławowie,
 b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 c) Gminnej Biblioteki Publicznej,
 d) Komisji Rady Gminy.
8. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posie-
dzenia.
11. Zamknięcie posiedzenia. Fo
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INFORMACJE

Oprac. Joanna Rosłońska

W czwartek 23 czerwca 2022 roku rad-
ni zaakceptowali wykonanie budże-

tu gminy za zeszły rok i udzielili absoluto-
rium wójt naszej gminy – Hannie Wocial. 
Głosowanie odbyło się podczas XLV sesji 
Rady Gminy Jakubów. Zanim doszło do gło-
sowania, wójt przedstawiła radnym najważ-
niejsze informacje dotyczące stanu finansów 
samorządu. Zgodnie z nowymi przepisami 
absolutoryjną procedurę musi poprzedzić 
rozpatrzenie raportu o  stanie gminy oraz 
głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. 
W głosowaniu nad wotum udział wzięło jede-
nastu radnych, za udzieleniem poparcia Han-
nie Wocial opowiedziało się dziesięciu przy 
jednym głosie wstrzymującym.

JEDENASTE ABSOLUTORIUM

ARCHITEKTURA PUBLICZNA

Najważniejszym punktem obrad było 
głosowanie w  sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu i sprawozda-
nia finansowego za 2021 rok oraz udzielenie 
absolutorium. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało dziesięciu radnych przy jednym 
głosie wstrzymującym.

Po ogłoszeniu wyników przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów Krzysztof Domański 
wraz z sekretarz Justyną Miłaczewską wrę-
czyli kwiaty oraz nie szczędzili słów gratula-
cji wójt. Był to już 11 raz, kiedy otrzymała ona 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 
Nie kryjąc wzruszenia, serdecznie podzięko-
wała radnym, pracownikom Urzędu Gminy 
Jakubów, kierownikom jednostek organiza-
cyjnych, sołtysom, Ochotniczym Strażom 

Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz 
wszystkim mieszkańcom gminy Jakubów, 
kwitując swoją wypowiedź słowami: „TO 
NASZ WSPÓLNY SUKCES. SAMA NIE 
DAŁABYM RADY. BARDZO DZIĘKUJĘ”.

Oprac. Marta Krusiewicz

Gmina Jakubów przystąpiła do projektu 
pn. „Ośrodek Wsparcia Architektury 

Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi 
w zakresie dostępności architektonicznej dla 
podmiotów publicznych”, który realizowany 
jest przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji 
(FAR) we współpracy z Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i Biurem Projektowym ARQiteka. 

Projekt dofinansowany jest ze środków 
europejskich w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 
Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dzia-

łanie 2.19, na podstawie umowy o dofinanso-
wanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 za-
wartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

Celem projektu jest pomoc podmiotom 
publicznym w zapewnieniu dostępności ar-
chitektonicznej obiektów i ich otoczenia dla 
osób ze szczególnymi potrzebami poprzez 
indywidualne wsparcie doradcze, informa-
cyjne lub audytorskie. Z usług OWDA sko-
rzysta łącznie 450 podmiotów publicznych 
z całej Polski. Projekt potrwa do końca wrze-
śnia 2023 r.

W  ramach działań projektowych pod-

miot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne
4. audytowe, a w szczególności:

• pomoc w realizacji audytów dostępności ar-
chitektonicznej budynków i przestrzeni pu-
blicznych przed procesami inwestycyjnymi 
na podstawie opracowanej metodologii au-
dytu,
• analizę projektów lub doradztwo w przygo-
towaniu projektów budynków i ich otoczenia 
w przestrzeni publicznej pod kątem zapew-
nienia dostępności architektonicznej.
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Oprac. Anna Czyżewska

W 2021 roku w ramach ogłoszonego 
programu „Racjonalne gospoda-

rowanie odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi” został złożony do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wniosek o przyzna-
nie dotacji pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej”. Po pozytywnej ocenie for-

Oprac. Marta Krusiewicz

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jaku-
bów informuje, że Zarząd Wojewódz-

twa Mazowieckiego uchwałą nr 586/314/22 
z  dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął 
otwarty konkurs ofert dla organizacji poza-
rządowych oraz innych podmiotów wymie-

WŁASNA DROGA W JĘDRZEJOWIE

STOWARZYSZENIE Z PROJEKTEM

Oprac. Marzena Rek

Aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 
2022 roku Gmina Jakubów po kil-

ku latach starań dokonała zakup działki 
nr 207 położonej w miejscowości Janów, 
gm. Mińsk Mazowiecki od Agencji Mie-

nia Wojskowego. Nieruchomość stano-
wi część drogi dojazdowej m.in. do pose-
sji numer 127-131 w Jędrzejowie Nowym. 
Proces zakupu działki trwał od 2018 roku. 
Niezbędne było uzyskanie zgody Rady 
Gminy Jakubów na zakup, jak i  Preze-

sa Agencji Mienia Wojskowego na sprze-
daż. Gmina Jakubów zakupiła powyższą 
nieruchomość w  drodze bezprzetargo-
wej z udzieleniem bonifikaty w wysokości 
67,67% od ceny sprzedaży działki za kwotę 
15 002,21 zł.

ODPADY ROLNICZE ZE WSPARCIEM
GMINA JAKUBÓW OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA REALIZACJĘ ZADANIA „USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA 
DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG”.

malnej i  ekologiczno-technicznej złożony 
wniosek został zakwalifikowany przez Za-
rząd NFOŚiGW do dofinansowania w 100%.

Dzięki przyznanemu wsparciu rolni-
cy z terenu gminy Jakubów, którzy w 2021 
roku złożyli deklarację o chęci oddania folii 
i  innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siat-
ka do owijania balotów, sznurek do owijania 
balotów, opakowania po nawozach, opako-

wania typu Big Bag, mogli bezpłatnie oddać 
w/w odpady. 

W  wyniku realizacji zadania do dnia 
30 czerwca 2022 r. ponad 15 Mg odpadów 
pochodzących z  działalności rolniczej od 
39 gospodarstw z terenu gminy Jakubów zo-
stało poddanych odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu.

Łączna wartość wykonanego zadania 
wynosi 7 862,50 zł brutto.

nionych  w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na realizację w 2022 r. niektó-
rych zadań publicznych Województwa Mazo-
wieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochro-
na dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zadanie publiczne pn. Kulturalny Jaku-

bów – koncert muzyczny „Śpiewam dla Ciebie 
Polsko!”, realizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Jakubów zostało wybrane 
do dofinansowania w ramach przedmiotowe-
go konkursu w kwocie 15 000 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w okresie 
01.10.2022 r. – 30.11.2022 r. 

Zadanie publiczne pn. Kulturalny Jakubów – koncert muzyczny „Śpiewam dla Ciebie Polsko!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
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Oprac. Marta Krusiewicz

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
uchwałą nr 927/328/22 z dnia 7 czerwca 

2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację w 2022 roku zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego w obszarze 
„Działania na rzecz integracji i reintegra-
cji zawodowej i  społecznej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym”, zadanie 
pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie 

Oprac. Marta Krusiewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego 
w dniu 26 kwietnia 2022 roku przyjął 

uchwałę w sprawie udzielenia przez Woje-
wództwo Mazowieckie pomocy finansowej 
na dofinansowanie zadań w ramach „Ma-

Zadania zrealizowane zostaną do 30 września 2022 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 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tymoteuszewie 10 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Moczydłach 10 000,00 zł

Budowa chodnika w Leontynie 10 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Izabelinie 10 000,00 zł

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Łaziskach 10 000,00 zł

SENIORZY ZAKTYWIZOWANI

MAZOWSZE DLA SOŁECTW

Zadanie publiczne pn. „Aktywizacja seniorów w gminie Jakubów” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

zwiększania samodzielności i przeciwdzia-
łania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Z przyjemnością informujemy, że oferta 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów 
pn. „Aktywizacja seniorów w gminie Jaku-
bów” znalazła się na liście ofert dofinansowa-
nych w kwocie 47 980,00 zł.

Zadanie zakłada stworzenie oferty kul-
turalnej, artystycznej i edukacyjnej dla 30 se-
niorów w wieku 55+ z terenu wiejskiego.

Celem zadania jest wzrost samodzielno-
ści i  aktywności, a  także przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej seniorów z terenu 
wiejskiego w powiecie mińskim. Zaplanowa-
ne zajęcia wpłyną pozytywnie na samopo-
czucie osób starszych, zwiększą ich aktyw-
ność społeczną. Realizacja zadania umożliwi 
stworzenie warunków do aktywnego starze-
nia się, zwiększy dostępność oferty kultural-
nej i rekreacyjnej dla osób starszych.

zowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla 
sołectw 2022”. 

Uchwałą tą władze Województwa Mazo-
wieckiego przyznały gminom partycypują-

cym w programie pomoc finansową stano-
wiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 
zadań. Gmina Jakubów również znalazła się 
na liście beneficjentów programu z dofinan-
sowaniem następujących zadań: 
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Oprac. Agnieszka Gogol

4 maja każdego roku obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Strażaka. To święto 

jest okazją do wyrażenia wdzięczności straża-
kom. Odważni i waleczni druhowie codzien-
nie narażają swoje zdrowie i życie, aby rato-
wać innych.

8 maja 2022 roku druhny i  druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu 
gminy Jakubów świętowali Gminny Dzień 
Strażaka, który w  tym roku obchodzony 
był w  Wiśniewie. Uroczystość rozpoczęła 
się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP 
w Wiśniewie, skąd nastąpił przemarsz do ko-
ścioła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trój-
cy.

W  Mszy św. udział wzięli przedstawi-
ciele powiatu mińskiego, gminy Jakubów, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek 
ochotniczych z terenu gminy Jakubów. Ze-
branych powitał ks. Krzysztof Wesołowski 
– proboszcz parafii, który celebrował Mszę 
św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. Uro-
czystość swoją obecnością zaszczycili m.in. 
Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów, Anto-

ni Jan Tarczyński – prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP, starosta miński, st. bryg. 
Krzysztof Komorowski – Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim, Damian Domański – prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Ja-
kubowie, Rafał Królak – komendant Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP RP w Jakubowie, 
Ryszard Parol – były prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego OSP RP w Jakubowie, Krzysz-
tof Domański – przewodniczący Rady Gminy 
Jakubów, Bogusław Dziedzic – zastępca wójta 
gminy Jakubów, Jadwiga Gałązka – reprezen-
tująca Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśnie-
wie, Anna Gójska – reprezentująca Szkołę 
Podstawową im. 7 PUL w Wiśniewie.

Po Mszy św. pododdziały strażaków wraz 
z zaproszonymi gośćmi w uroczystej defila-
dzie przemaszerowały na plac Szkoły Podsta-
wowej im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Wi-
śniewie, gdzie miała miejsce dalsza część 
uroczystości, w której wzięły udział wszystkie 

jednostki OSP z terenu gminy Jakubów. 
Wszyscy zebrani w  swych przemówie-

niach składali wyrazy wdzięczności stra-
żakom i  ich rodzinom. Składali życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodo-
wym. Podziękowali druhom za dotychcza-
sowe działania podejmowane na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Jako 
upamiętnienie tak podniosłej uroczystości 
wójt Hanna Wocial wręczyła druhom po-
dziękowania na ręce prezesów.

Również w tym dniu w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego 
w Jakubowie miała miejsce premiera kon-
certu muzycznego „Mazowiecka biesia-
da strażacka w  Jakubowie” realizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaku-
bowie. Partnerem wydarzenia był Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Narratorem 
koncertu był Ryszard Nowaczewski – czło-
nek Zarządu OW ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego, animator i manager kultu-
ry, uznany organizator i autor niezliczonych 
scenariuszy i koncertów o wysokiej randze 
artystycznej. Koncert w  wykonaniu Stra-
żackiego Zespołu Artystycznego „Iskrzące 
płomienie”, z udziałem m.in. Anny Potyra-
ły-Listwon – sopranistki, Andrzeja Wojdy – 
półfinalisty programu The Voice Senior, był 
przeglądem najpiękniejszych pieśni i piose-
nek strażackich, klasycznych, biesiadnych 
i rozrywkowych.

Spotkanie posłużyło wzajemnej integra-
cji międzypokoleniowej oraz podziękowaniu 
druhom z OSP z terenu gminy Jakubów za ich 
ciężką pracę na rzecz ludności.

STRAŻACKI
WIŚNIEW
„JEST GOTOWY POŚWIĘCIĆ SWOJE ŻYCIE, 
STRAŻAK TO NIE JEST ZWYKŁY CZŁOWIEK, 
TEN CZŁOWIEK JEST BOHATEREM”.
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WYDARZENIA

Oprac. Ewa Klepacka

Idea zachowania pamięci o  ofiarach 
NKWD z  1940 roku poprzez sadze-

nie imiennych dębów pamięci zrodziła się 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. M. Pi-
sarka w Radzyminie w 2007 r. Formę uni-
wersalnego programu edukacyjnego nadał jej 
śp. o. Józef Joniec SP (1959-2010) – założyciel 
i prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Jó-
zefa Kalasancjusza, instytucji odpowiedzialnej 
za jego prowadzenie i rozwijanie.

Celem programu jest upamiętnienie nie-
mal 22 tysięcy osób skrytobójczo zamordowa-
nych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje, Bykowni poprzez sadzenie dębów 
pamięci – JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO 
Z  LISTY KATYŃSKIEJ, upowszechnianie 
wiedzy o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej w kon-
tekście społeczności lokalnych – OD MA-
ŁEJ OJCZYZNY DO WIELKIEJ HISTORII, 
a przede wszystkim aktywny przekaz historii 
Polski przez pryzmat jej wybitnych, znanych 
i  nieznanych Obywateli – Z  POKOLENIA 

KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

NA POKOLENIE.
Program edukacyjny „Katyń... ocalić od 

zapomnienia” to przede wszystkim nauka 
wrażliwości na to, co wspólne i co wymaga 
szczególnej dbałości – MIŁOŚCI DO OJCZY-
ZNY, mądrej, pogłębionej wiedzą i zaangażo-
waniem.

W uroczystości wzięli udział posłowie na 
Sejm RP: Teresa Wargocka, Anna Maria Siar-
kowska, Czesław Mroczek, przedstawicielka 
posła Daniela Milewskiego, Janina Ewa Orze-
łowska – członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego. 

Patroni honorowi wydarzenia, którzy 
otrzymali pamiątkowe Laury Wdzięczności, 
to: Antoni Jan Tarczyński – starosta miński, 
Sławomir Rogowski – Komendant Powia-
towy Policji w  Mińsku Mazowieckim oraz 
Czesław Gągol – prezes Stowarzyszenia Pol-
ska Wschód o/Mińsk Mazowiecki, Sebastian 
Ciastoń – zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Mińsku Mazowieckim, Robert Mo-
mot – komendant Komisariatu Policji w Sta-

nisławowie, komendanci komisariatów policji 
z  terenu powiatu mińskiego, Krzysztof Ko-
morowski – Komendant PSP w Mińsku Ma-
zowieckim, kapłan Grzegorz Dróżdż, ksiądz 
Edward Staszczyszyn, Jolanta Bąk – kierownik 
biura powiatowego ARiMR, wójtowie sąsied-
nich gmin, dyrektorzy szkół z terenu gminy, 
członkinie KGW w Jędrzejowie Nowym oraz 
mieszkańcy Jędrzejowa Nowego i Jędrzejowa 
Starego, Wojciech Wąsowski – członek rodzi-
ny śp. Walentego Wąsowskiego.

Dziękujemy za asystę honorową kompa-
nii policji, delegacji uczniów z Zespołu Szkół 
im. Adama Mickiewicza w  Mrozach wraz 
z dyrektor Marianną Bogusz oraz delegacji Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dębem Wielkim, 
członkom OSP w Jędrzejowie Nowym, rodzi-
com uczniów szkoły w Jędrzejowie Nowym. 
Dziękujemy Marcinowi Rudnickiemu – człon-
kowi Gminnej Orkiestry Dętej, za oprawę mu-
zyczną oraz Marcinowi Zagórskiemu – ofice-
rowi prasowemu Komendy Powiatowej Policji 
w Mińsku Mazowieckim za podniosłe prowa-
dzenie uroczystości.

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JĘDRZEJOWIE NOWYM 22 KWIETNIA 2022 ROKU NASTĄPIŁO POSADZENIE DĘBU PAMIĘCI 
I ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY DLA UHONOROWANIA ŚP. ASPIRANTA WALENTEGO WĄSOWSKIEGO, FUNKCJONARIUSZA 
POLICJI PAŃSTWOWEJ, ZAMORDOWANEGO PRZEZ NKWD W TWERZE W 1940 ROKU. 

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 3, 4 (29) 2022NASZA GMINA JAKUBÓW

Oprac. Marta Krusiewicz

Partnerem wydarzenia, które odbyło 
się 13 maja, był Samorząd Wojewódz-

twa Mazowieckiego.
Koncert zaszczycili swoją obecno-

ścią: Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów, 
Krzysztof Domański – przewodniczący Rady 
Gminy Jakubów, o. Marcin Borządek – pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Matki 
Bożej Fatimskiej w Mistowie, Damian Do-
mański – prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP oraz prezes OSP Mistów, mieszkańcy 

P A R T N E RKULTURALNIE W MISTOWIE

gminy Jakubów oraz województwa mazo-
wieckiego.

Koncert w wykonaniu Magdaleny Tun-
kiewicz-Zakrzewskiej (sopran) oraz Wojcie-
cha Bardowskiego (baryton) był przeglądem 
najpiękniejszych pieśni i piosenek filmowych 
oraz operetkowych. Wydarzenie umożliwiło 
udział mieszkańców w życiu kulturalnym, 
wymianę doświadczeń, integrację między-
pokoleniową oraz kultywowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.

W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MISTOWIE MIAŁA MIEJSCE PREMIERA 
KONCERTU MUZYCZNEGO „USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA” REALIZOWANEGO PRZEZ 
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MISTOWIE.
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WYDARZENIA

Oprac. Ewa Klepacka

Główne obchody odbyły się 10 kwietnia 
na terenie parafii pw. Matki Bożej Fa-

timskiej w Mistowie. Uroczystą Mszę św. ce-
lebrował ojciec Marcin Borządek.

Dopisali zaproszeni goście, a wśród nich 
poseł Daniel Milewski, członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska, kierownik biura powiatowego 
ARiMR Jolanta Bąk, sekretarz powiatu Iwo-
na Warszawska-Lulko oraz panie z Ukrainy 
zamieszkałe w parafii w Mistowie.

Podczas procesji swoje okazałe palmy 
prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
szkoły podstawowe z terenu gminy. Wszyscy 
w przygotowanie włożyli dużo czasu, więc 
miło było podziwiać umiejętności twórcze.

Zostało zaprezentowanych 18 palm. 
Spośród nich pierwsze miejsce zajęło dzie-
ło KGW w Aleksandrowie, drugą nagrodę 

uzyskało KGW w Mistowie, a trzecią szkoła 
podstawowa w Jakubowie. Za miejsca na po-
dium otrzymano nagrody pieniężne: I miej-
sce – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł. Pozosta-
łym wójt Hanna Wocial wręczyła po 200 zł 
nagrody za uczestnictwo w konkursie.

Dodatkowo zaproszeni goście wręczy-
li wyróżnienia za palmę. I tak poseł Daniel 
Milewski dla KGW Łaziska, członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego Janina 
Ewa Orzełowska dla SP w Mistowie i sekre-
tarz powiatu Iwona Warszawska-Lulko dla 
KGW Wiśniew.

Ponadto w remizie OSP Mistów odbył się 
konkurs na babę wielkanocną. Przystąpiło do 
niego 12 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego 
terenu. I miejsce zajęło KGW Moczydła z na-
grodą pieniężną 250 zł, II – KGW Kamion-
ka i  200 zł, III – KGW Jędrzejów Nowym 
i 150 zł. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzy-

TRADYCJA KONKURSOWA
PO RAZ DRUGI W GMINIE JAKUBÓW, A PO DŁUGIEJ PRZERWIE COVIDOWEJ ODBYŁY 
SIĘ UROCZYSTOŚCI WIELKANOCNE POŁĄCZONE Z KONKURSEM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ W GMINIE JAKUBÓW ORAZ NAJLEPSZĄ BABĘ WIELKANOCNĄ 
W GMINIE JAKUBÓW W 2022.

mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pie-
niężne w wysokości 100 zł na każde KGW.

Wszystkie baby były piękne i  smaczne. 
Komisja konkursowa miała nie lada wyzwa-
nie, aby wyłonić zwycięzców. Goście mieli 
możliwość degustacji tych wspaniałych ko-
lorowych wypieków i skosztowania potraw 
wielkanocnych przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Mistowie.

Uroczystość była też okazją do złożenia 
świątecznych i  wyjątkowych życzeń przez 
wójt Hannę Wocial.
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Oprac. Paulina Piotrowska

Jej losy potoczyły się burzliwie z uwagi na 
niezwykły charakter treści. Zdążyła jed-

nak zapisać się na kartach historii jako akt 
niebywale postępowy, dokument wyznacza-
jący odważną drogę do przyszłości. Od tego 
czasu powstało wiele utworów muzycznych 
głoszących splendor tego dokonania, żywych 
do dziś. To pokrzepiające wydarzenie w naszej 
historii świętujemy z entuzjazmem, radośnie 
przywołując dokonania ojców Konstytucji.

W promieniach słońca i z zapałem gmin-
ne zespoły w Jakubowie zagrały koncert „Wi-
taj 3 maja!” organizowany przez wójt gminy 
Jakubów Hannę Wocial oraz Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Jakubowie. Mogliśmy 
wysłuchać i obejrzeć występy Gminnej Or-
kiestry Dętej pod przewodnictwem kapelmi-

„WITAJ MAJ…”  W JAKUBOWIE
PONAD 200 LAT TEMU NASZA OJCZYZNA OTRZYMAŁA OD SWYCH WIERNYCH DZIECI CENNY DAR, JAKIM BYŁA KONSTYTUCJA 3 MAJA.

strza Mirosława Piłata, chóru Serenada pod 
dyrekcją Krzysztofa Gałązki oraz zespołu 
tanecznego mażoretek prowadzonych przez 
Honoratę Grudzień. Program zawierał polo-
nez, marsze, utwory patriotyczne i inne pre-
zentujące dorobek gminnych zespołów. Roz-
brzmiał m.in. „Mazurek 3 Maja”, marsz „Sly 
Panenky”, „Białe róże” oraz pieśń „Barka”.

Oprac. Ewa Klepacka

Organizatorami tegorocznych elimina-
cji do drugiej edycji festiwalu byli: Im-

presariat Artystyczny Wojciech Bardowski 
oraz wójt gminy Jakubów Hanna Wocial. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
starosta miński Antoni Jan Tarczyński. 

ELIMINACJE LEGIONOWE
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ TO KONKURS WOKALNY 
PRZEZNACZONY DLA SOLISTÓW: ŚPIEWAKÓW, PIOSENKARZY I WOKALISTÓW POWYŻEJ 
16 LAT, AMATORÓW I PROFESJONALISTÓW Z KRAJU I Z ZAGRANICY.

Dla laureatów przewidziano wysokie 
nagrody finansowe: grand prix – 10 000 zł, 
II miejsce – 5 000 zł, III miejsce – 3 000 zł, oraz 
2 nagrody specjalne po 2 000 zł i 3 wyróżnie-
nia po 1 000 zł. Nagrodami w eliminacjach 
były: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 800 zł, III 
miejsce – 500 zł oraz dyplomy i wyróżnienia.

Eliminacje mazowieckie do Międzyna-
rodowego Festiwalu Pieśni Legionowej od-
były się 28 maja 2022 roku w hali sportowej 
przy szkole podstawowej w Jakubowie. Na-
tomiast finał Festiwalu Pieśni Legionowej 
odbędzie się w Pruszkowie 16/17 września 
2022 roku.Fo
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Oprac. Ewa Klepacka

Wydarzenie odbyło się na terenie Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z inicjatywy Daniela 
Milewskiego – posła na Sejm RP. 

Uczniowie skorzystali z rejsu statkiem 
„Pilica” po Kanale Żerańskim, zwiedza-
li śluzę Żerań, aktywnie spędzali czas na 
świeżym powietrzu. Przeprowadzone zosta-
ły również warsztaty na temat bezpiecznego 
zachowania nad wodą przez przedstawicieli 

ORKIESTRA WYRÓŻNIONA
Oprac. Ewa Klepacka

Gminna Orkiestra Dęta z Jakubowa wzię-
ła udział w IX Konkursie na Najlepszą 

Orkiestrę Dętą Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w Województwie Mazowieckim. 

Wniosek złożyła wójt gminy Jakubów.
12 czerwca 2022 roku dźwięki jakubow-

skiej orkiestry rozbrzmiały w Kaskach w gmi-
nie Baranów. Jury konkursowe przyznało 
Gminnej Orkiestrze Dętej z Jakubowa – wy-
różnienie oraz 2000 zł nagrody finansowej.

PIKNIK W WARSZAWIE
UCZNIOWIE KLAS IV Z TERENU GMINY JAKUBÓW W DNIU 3 CZERWCA WZIĘLI UDZIAŁ 
W PIKNIKU PODSUMOWUJĄCYM PROJEKT „AKTYWNI BŁĘKITNI”. 

stołecznego WOPR-u, uczniowie poszerzali 
wiedzę nt. ochrony wód w ramach zabawy 
„Koło Fortuny”.

Przedstawiciele Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej rozstrzygnęli i wręczyli 
nagrody w konkursie plastycznym, na który 
uczniowie wcześniej przygotowali prace nt. 
„Żegluga śródlądowa przyszłości”.

Mimo obowiązków, chwilkę na spotka-
nie z uczniami z Jakubowa oraz dyrektorami 
szkół znalazł poseł Daniel Milewski .

Po zakończeniu pikniku uczniowie wraz 
z opiekunami udali się na zwiedzanie Stadio-
nu Narodowego. 

Był to pięknie spędzony dzień z elemen-
tami zabawy i edukacji wodnej.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy człon-
kom orkiestry.
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LETNIE AKTYWNOŚCI
Oprac. Ewa Klepacka

Półkolonie rozpoczęły się zapoznaniem 
uczestników z regulaminem oraz har-

monogramem. Dzieci aktywnie uczestni-
czyły w  zajęciach sportowych, malowaniu 
na streczu i aktywnie spędzały czas na świe-
żym powietrzu. Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mistowie, Jędrzejowie Nowym i Wiśniewie 
zorganizowały warsztaty lepienia pierogów. 
Mali kucharze bardzo chętnie przygotowy-
wali ciasto na pierogi oraz farsz, a następnie 
po ugotowaniu ze smakiem je degustowali. 
Przedstawiciele policji przeprowadzili lekcje 
dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji 
i odpowiedniego reagowania w niebezpiecz-
nych sytuacjach. Uczestników odwiedziła po-
licyjna maskotka – Pan Rysio.

Dodatkowo koloniści pod czujnym 
okiem instruktorki własnoręcznie wyplatali 
z kolorowych sznureczków i koralików bran-
soletki, które później zabrali do domu jako 
pamiątki z półkolonii.

Strażacy z OSP Łaziska, Mistów, Wiśniew 
przeprowadzili szkolenia z udzielania pierw-
szej pomocy medycznej. OSP w Jakubowie 
udostępniła remizę, strażacy opowiedzieli 
o wozach bojowych i zadaniach, które wyko-
nują podczas akcji ratunkowych.

Zajęcia survivalowe i konkurencje spor-
towe, takie jak strzelanie, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników. Zapewniły 
podstawowe umiejętności potrzebne do prze-
trwania w trudnych warunkach i uczyły pew-
ności siebie. Dużo radości sprawiło dzieciom 
również miasteczko rowerowe, o  które za-
dbał WORD Siedlce. Każdy z kolonistów na 
rowerze pokonywał tor przeszkód, jak rów-
nież miał możliwość skorzystać z konkuren-
cji rzucania do celu w alkogoglach.

Ostatniego dnia uczestnicy półkolonii 
udali się na wycieczkę do Warszawy. Atrak-
cjami były: zwiedzanie Muzeum Sportu 
i Turystyki, seans w Kinie Praha oraz park 
trampolin i, wiadomo, najsłynniejsza restau-
racja, bez której żadna wycieczka nie może 
się odbyć.

Zainteresowanie dzieci taką formą wa-
kacyjnego wypoczynku przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatora. 

Półkolonie przebiegły bezpiecznie w mi-
łej i spokojnej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji tego przedsięwzięcia:
- Robertowi Momotowi – komendantowi ko-
misariatu Policji w Stanisławowie za zorgani-
zowanie lekcji o bezpieczeństwie,
– Ochotniczym Strażom Pożarnym z Łazisk, 

TRADYCYJNIE W GMINIE JAKUBÓW W DRUGIM TYGODNIU WAKACJI ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE. WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ 117 
DZIECI Z TERENU NASZEJ GMINY. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT GMINY JAKUBÓW HANNA WOCIAL ORAZ GMINNA 
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Mistowa, Wiśniewa i Jakubowa za szkolenia 
udzielania pierwszej pomocy,
– Kołom Gospodyń Wiejskich w Mistowie, 
Wiśniewie i Jędrzejowie Nowym za warsztaty 
kulinarne lepienia pierogów, 
– Danielowi Piórze i Tomaszowi Grzymale 
z WORD Siedlce za organizację zajęć w mia-
steczku rowerowym, 
– Ewelinie i Marcinowi Frankiewiczom za 
survivalowe przygody, 
– Katarzynie Litwie za warsztaty rękodzieła, 
– Arturowi Wocialowi – Firma Mersi – Prze-
wóz osób za bezpieczny transport, 
– dyrektorom szkół podstawowych z terenu 
gminy Jakubów, a przede wszystkim opieku-
nom, którzy dbali o bezpieczeństwo i opiekę 
nad uczestnikami tegorocznych półkolonii.Fo
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STARTY STRAŻACKIE
Oprac. Agnieszka Gogol

Po złożeniu meldunku przez Komen-
danta Gminnego – druha Rafała Kró-

laka, Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów 
wraz z  Damianem Domańskim – preze-
sem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP 
w Jakubowie, dokonali uroczystego otwar-
cia gminnych zawodów.

Swoją obecnością zaszczyciła zebranych 
Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, która objęła 
honorowym patronatem to wydarzenie oraz 
ufundowała dla sześciu drużyn męskich fan-
tastyczne nagrody w postaci dysków sygnali-
zacyjnych, prądownicy z wężami, hooligana 
oraz czujników dymu.

Kolejnym patronem była Maria Koc, se-
nator RP, która ufundowała pięćdziesiąt dwie 
nagrody rzeczowe dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych. Nie mogła uczestniczyć 
osobiście w wydarzeniu, ale w swoim liście 
skierowała wiele ciepłych słów do druhów 
i druhen z terenu gminy Jakubów.

Wójt Hanna Wocial również ufundowa-
ła nagrody dla strażackiej braci, a były to pu-
chary, nagrody pieniężne oraz koszulki dla 
drużyny damskiej. W tym miejscu pragnie-
my serdecznie podziękować darczyńcom na-
gród za hojność i wielkie serca.

Na zawody przybyli również: Krzysztof 
Domański – przewodniczący Rady Gminy 

Jakubów, wraz z radnymi, sołtysi, przedsta-
wiciele Państwowej Straży Pożarnej w Miń-
sku Mazowieckim, przedstawiciele prasy lo-
kalnej oraz mieszkańcy gminy Jakubów.

Do rywalizacji przystąpiło pięć męskich 
drużyn, jedna drużyna kobieca z Łazisk, trzy 
drużyny MDP oraz jedna drużyna „OLD 
BOY” z Wiśniewa.

Nad prawidłowym przebiegiem poszcze-
gólnych konkurencji czuwała komisja sę-
dziowska, wyznaczona przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Mińsku Mazowieckim w składzie: kpt. Ar-
kadiusz Ostap – sędzia główny, mł. kpt. Piotr 
Jałocha, st. str. Natalia Sadowska oraz sędzio-
wie poboczni wyznaczeni z naszych OSP.

Po obliczeniu punktacji pierwsze miejsce 
na podium zajęła OSP Łaziska z nagrodą ty-
siąca złotych. Drugie miejsce zajęła OSP Wi-
śniew, zdobywając osiemset złotych, a trzecie 
OSP Mistów z nagrodą pięćset złotych. Czwar-
ta lokata należała do OSP Jędrzejów Nowy, 
a  piąta do OSP Ludwinów. Kobieca druży-
na została nagrodzona kwotą tysiąca złotych. 
Drużyna „OLD BOY” zdobyła nagrodę rze-
czową ufundowaną przez komendanta Zarzą-
du Gminnego OSP RP Rafała Królaka.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zajęły 
miejsca w następującej kolejności: Jędrzejów, 
Mistów i Wiśniew.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział w zawodach.

W SOBOTNIE POPOŁUDNIE 11 CZERWCA W SOŁECTWIE ŁAZISKA ODBYŁY SIĘ ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU 
GMINY JAKUBÓW.
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GMINA NA SPORTOWO
Oprac. Ewa Klepacka

Zawody zorganizowane 10 czerwca prze-
znaczone były dla uczniów klas I-III, 

każdą kategorię wiekową reprezentowała 
2-osobowa grupa mieszana, łącznie 6 osób 
z każdej szkoły.  

Głównym celem zawodów było promo-
wanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 
ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój 
cech motorycznych – szybkości, zwinności, 
sprawności – a także integracja dzieci z są-
siednich miejscowości. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE ODBYŁ SIĘ GMINNY DZIEŃ SPORTU. 

Zawody obejmowały następujące konku-
rencje: rzuty piłką lekarską, wyścig ze skakan-
ką, podawanie piłki górą, skoki kangurów, sa-
dzenie ziemniaków, bieg z tacą i kubkiem.

W zawodach zwyciężyli uczniowie z Wi-
śniewa, drugie miejsce zdobyli przedstawi-
ciele szkoły w Mistowie, a za nimi znaleźli się 
reprezentanci placówki w Jędrzejowie No-
wym. Poza podium uplasowali się uczniowie 
z Jakubowa.

Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne dla 
szkół. Każdy otrzymał także słodki poczęstu-

nek oraz nagrodę za udział w zawodach. 
Nagrody ufundowane przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie oraz wójta gminy Jakubów wrę-
czane były osobiście przez Mirosława Krusie-
wicza – dyrektora Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu oraz Hannę Wocial – wój-
ta gminy Jakubów.

Organizatorami zawodów byli wójt gmi-
ny Jakubów, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Wiśniewie.

MOŻESZ WIĘCEJ W MISTOWIE
Oprac. Ewa Klepacka

Wydarzenie to było powitaniem sto-
warzyszenia na naszej ziemi, a do-

kładnie w  Mistowie, gdzie powstanie 
wymarzony ośrodek dla osób z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.

Z tej okazji wójt gminy Jakubów Hanna 
Wocial, pomysłodawczyni wydarzenia i go-
spodarz, wręczyła przedstawicielom stowa-
rzyszenia Urszuli Wiśniewskiej oraz Piotro-
wi Tomaszewskiemu symboliczny Klucz do 
Bram Ziemi Mistowskiej.

W NIEDZIELĘ 26 CZERWCA W HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISTOWIE ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONCERT 
CHARYTATYWNY DLA STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „MOŻESZ WIĘCEJ”.

Uroczystości towarzyszył piękny i wzru-
szający występ mażoretek gminy Jakubów 
oraz Grupy Teatralnej Suchary pod kierow-
nictwem Honoraty Grudzień.

Rodzice ze stowarzyszenia przygotowa-
li kawiarenkę z ciastami oraz stoisko z ręko-
dziełem, z którego całkowity dochód w kwo-
cie 3 257,08 zł został przeznaczony na budowę 
ich wymarzonego domu w Mistowie.

Dziękujemy wszystkim gościom za przy-
bycie oraz wsparcie tak ważnej inicjatywy. Fo
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TYDZIEŃ 
BIBLIOTEK

SPOTKANIA 
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Promując czytelnictwo i  zachęcając do 
przyjaźni z  książkami, organizujemy 

spotkania z uczniami w naszej bibliotece lub 
w szkołach. Pokazujemy świat książek przez 
pryzmat zabawy, wskazujemy nowe wyzwa-
nia związane z  książkami, inspirujemy do 
odkrywania możliwości rozwoju w różnych 
dziedzinach dzięki książkom. A  obserwu-
jąc uczestników naszych zabaw, zdobywamy 
pewność, że książki budzą dużo uśmiechu.

Ponadto uczniowie szkoły w Wiśniewie 
uczestniczyli w kształcącym spotkaniu z Ja-
nuszem Wiechowskim, który podzielił się 
najcenniejszymi wspomnieniami ze swego 
pobytu w Japonii, a nawet wiedzą praktyczną 
– jak opanować sztukę jedzenia pałeczkami. 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek stał się 
niezaprzeczalnie okazją do zacieśnia-

nia więzi z naszą biblioteką. Zaproponowa-
liśmy Wam kilka różnorodnych wydarzeń 
dedykowanych różnym grupom wiekowym, 
ukazujących bibliotekę jako miejsce wszech-
stronne, odkrywcze – skupiające „świat 
w jednym miejscu”.

Najmłodsi bawili się oglądając spek-
takl teatralny pt. ,,Legenda o smoku wawel-
skim”. Uczniowie klas starszych zapoznali 
się z zawodem bibliotekarza oraz uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z Anną Sumiń-
ską – lokalną pisarką, któremu towarzyszyła 

wystawa ilustracji do omawianej książki pt. 
„Spotkanie z Mińskiem Mazowieckim”. Dla 
dorosłych zaś zostały przeprowadzone dar-
mowe warsztaty rękodzieła. Panie wykonały 
wiosenne wianki, które będą ozdobą domów 
oraz naszej biblioteki.

Wychodząc naprzeciw aktualnym tren-
dom i upodobaniom dzieci i młodzieży, pa-
miętając przy tym o nieocenionym wpływie 
rozwoju przez zabawę, zorganizowana zo-

Sympatycznie, błogo i gorąco – oto jak 
minęły nam dni Bibliowakacji. Z grupą 

entuzjastycznych, serdecznie nastawionych 
uczestników przyjemnie jest wspólnie spę-
dzać czas. Czy to przy pracach manualnych, 
czy podczas zabaw na świeżym powietrzu, 
wszędzie uczestnicy dali nam dużo uśmie-
chu i dobrej zabawy! Razem czytaliśmy, two-
rzyliśmy własne książki, spacerowaliśmy, 
bawiliśmy się, rysowaliśmy, nie tylko na pa-
pierze – a wszystko okraszone było radosny-
mi słowami, przytulasami i niewymuszoną 
wesołością. Dzięki dofinansowaniu z Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych naszą wakacyjną grupę udało 
się zabrać na grilla do gospodarstwa Ujaz-
dów w Woli Polskiej. Grillowane kiełbaski 
były tam niejedyną atrakcją, ogromną frajdę 
sprawiły dzieciom lody włoskie z dokładka-
mi. Uczestnicy mogli też zapoznać się różny-
mi ptakami hodowlanymi, pogłaskać kucyki, 
pojeździć w wagoniku ciągniętym quadem. 

W ramach Bibliowakacji odbył się tak-
że teatrzyk dla dzieci pt. „Lwi król”, na któ-
ry przyszły również dzieci z jakubowskiego 
przedszkola. Dzięki życzliwości OSP Jaku-
bów mogliśmy komfortowo zorganizować to 
spotkanie w sali remizy strażackiej.

stała autorska akcja WYgrajcie z biblioteką! 
obejmująca grę terenową oraz quiz on-line. 
Zabawy te zostały zgłoszone do Ogólnopol-
skiego Konkursu na najciekawsze wydarze-
nie organizowane w ramach Tygodnia Biblio-
tek 2022 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich i zajęły w nim III miejsce! 

Wciąż można zagrać w  quiz on-line: 
http://biblioteka.jakubow.pl/quiz/. Zaprasza-
my do zabawy.
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Oprac: Patrycja Królak 

Żłobek Akademia Malucha w Jędrzejo-
wie Nowym świętował swoje pierwsze 

urodziny. Organizatorami uroczystości, któ-
ra miała miejsce 4 maja, byli wójt Hanna Wo-
cial oraz dyrektor żłobka Katarzyna Zawi-
lińska. Na to szczególne wydarzenie przybyli 
zaproszeni goście, rodzice, dzieci uczęszcza-
jące do żłobka, ich rodzeństwo oraz lokalna 
prasa. Na początku odbyła się część oficjalna, 
podczas której omawiane były realizacje i po-
stępy placówki, następnie głos zabrali zapro-
szeni goście.

W  części nieoficjalnej odbył się quiz 
o znajomości żłobka oraz inne zabawy, w któ-

Oprac: Sywia Jackiewicz-Pazdyka 

Z okazji Dnia Pszczoły na naszych żłobkowiczów czekało mnó-
stwo atrakcji. 20 maja, dzięki uprzejmości jednej z mam, dzie-

ci mogły zobaczyć prawdziwy ul, plastry miodu oraz domek dla 
owadów. Ul ozdobiliśmy stempelkami z naszych dłoni, a na jego 
wzór stworzyliśmy wspólnie przestrzenną pracę plastyczną. Zwycza-
jem Kubusia Puchatka zasmakowaliśmy również pysznego miodku. 
Ciekawe opowieści przeniosły nas w pszczeli świat, a doświadczenia 
sensoryczne i smakowe pomogły utrwalić zdobytą wiedzę.

Oprac: Sylwia Jackiewicz-Pazdyka 

W naszym żłobku gościli-
śmy niezwykłego gada. 

19 maja odwiedził nas Pan 
Żółw. Maluchy z  zaciekawie-
niem słuchały opowieści o jego 
zwyczajach, upodobaniach ży-
wieniowych oraz długim okresie 
życia. Nasi podopieczni mogli 
dotknąć jego skorupy, pogłaskać, 
a najodważniejsi wzięli nawet na 
rączki. Dodatkowo z  radością 
karmili go smakołykami taki-
mi jak kwiaty, listki czy trawa. 
Żółw sprawił dzieciom ogromną 
radość i dostarczył wielu emocji.

rych uczestniczyli zaproszeni goście. Przygo-
towano też atrakcje dla dzieci takie jak bańki 
mydlane, wata cukrowa, tor przeszkód, cia-
stolina i słodkie upominki. Na imprezie uro-
dzinowej nie mogło zabraknąć również tortu, 
który pojawił się na uroczystości za sprawą 
wójt Hanny Wocial. Dzieci dostały mnóstwo 
prezentów, którymi już w następnym dniu 
bawiły się przez cały czas z  zainteresowa-
niem. Był to bardzo miły czas, który skłaniał 
do podsumowań, refleksji i życzeń. Dziękuje-
my wszystkim przybyłym gościom za obec-
ność w tak ważnym dla nas dniu. Do zoba-
czenia za rok!
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Oprac:  Maria Suliborska

Słoneczna pogoda i mnóstwo atrakcji cze-
kało na mieszkańców Jędrzejowa Nowe-

go i Starego oraz sąsiadujących miejscowo-
ści, którzy w niedzielę 19 czerwca pojawili 
się na terenie szkoły filialnej w Jędrzejowie 
Nowym. Wszystko za sprawą pikniku ro-
dzinnego pod hasłem „W rodzinie siła”.

Najmłodsi do woli bawili się na dmucha-
nych zamkach, a o to, aby nawet na moment 
nie wkradła się nuda, zadbali animatorzy fir-
my Tik Tak. Dodatkową uciechą było spotka-

nie z alpakami Maksem i Kaziem ze „Stodoły 
Alpaki” w Jędrzejowie Nowym. Podczas fe-
stynu zostały wręczone nagrody i dyplomy 
dla dzieci za udział w konkursie plastycznym 
„Ja i Moja Rodzina”. Miłą niespodzianką były 
występy uczniów i przedszkolaków. Dużym 
powodzeniem cieszyły się różne smakołyki, 
takie jak: lody, wata cukrowa i kolorowe na-
poje. Dzieci i młodzież otrzymały darmowe 
słodycze, napoje oraz potrawy z grilla. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Organizatorzy wydarzenia, sołectwo Ję-
drzejów Nowy i szkoła filialna w Jędrzejowie 
Nowym, serdecznie dziękują za pomoc i za-
angażowanie: Hannie Wocial – wójtowi gmi-
ny Jakubów, Bogusławowi Dziedzicowi – za-
stępcy wójta, Ewie Klepackiej – inspektorowi 
UG, Wojciechowi Wąsowskiemu, społeczno-
ści Jędrzejowa Nowego, przewodniczącemu 
Rady Sołeckiej Andrzejowi Płochockiemu, 
Barbarze Wojdydze – przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jędrzejowie Nowym. 
Darczyńcom i sponsorom, którymi byli: Ja-
cek Kot – radny okręgu Jędrzejów Nowy, 
Bartłomiej Wocial – radny okręgu Jędrzejów 
Stary, Jarosław Sadło, Kamil Konca – prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie 
Nowym, Justyna Uchman z Firmy Handlo-
wej „Uchman” oraz Radzie Rodziców szko-

ły filialnej w Jędrzejowie Nowym. Pozyska-
ne pieniądze w kwocie 831,52 zł ze sprzedaży 
swojskich wypieków oraz potraw z grilla zasi-
liły konto Rady Rodziców. Do zobaczenia za 
rok – powiedziała wicedyrektor szkoły filial-
nej w Jędrzejowie Nowym – aby znowu cie-
szyć się i docenić czas spędzony w rodzinnej 
atmosferze. 

Oprac: Katarzyna Dąbrowska 

Uczniowie oraz przedszkolaki ze szko-
ły filialnej w Jędrzejowie Nowym wraz 

z  wychowawcami pojechali na wycieczkę 
do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. 
Celem wyjazdu, który miał miejsce 7 czerw-
ca, było wzbogacenie wiadomości na temat 
dzikich zwierząt żyjących w różnych rejo-
nach świata. Wycieczce sprzyjała piękna po-
goda, a dzieciom dopisywały dobre humo-
ry. Wyjazd okazał się nie tylko wspaniałym 

RODZINNIE W JĘDRZEJOWIE

WYCIECZKA DO ZOO

przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją 
przyrody. 

Pobyt w zoo dostarczył wielu wrażeń i ra-
dości. Dzieci wróciły do domów troszkę zmę-
czone, ale bogate w nowe doświadczenia. 
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Oprac: Martyna Ryszko

Janusz Korczak mówił, że kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat!

Z pewnością 1 czerwca w szkole podsta-
wowej w Jakubowie roześmiane były wszyst-
kie dzieci. Szkolny Dzień Dziecka zorgani-
zowany przez Radę Rodziców przy wsparciu 
Samorządu Uczniowskiego, współfinanso-

Oprac: Sylwia Korzeniewska

Uczniowie klas 0-III wyjechali do Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego im. 

Jana Kiepury w Warszawie. Wizyta w  te-
atrze, która miała miejsce 25 maja, zrealizo-
wana była w ramach programu „Kulturalna 
szkoła na Mazowszu”, zainicjowanego przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
który poprzez dofinansowanie biletów uła-
twia dzieciom aktywne uczestnictwo w ofer-
cie mazowieckich instytucji kultury.

W teatrze uczniowie obejrzeli bajkę mu-
zyczną pt. „Awantura w mollDurze”. Główna 
bohaterka – Wiola, wędrując po tytułowym 
mollDurze, spotyka różne postacie z bajek, 
m.in. Babę Jagę i Wilka, którzy udowadniają, 
że nie są źli. Ich spotkanie z Wiolą pokazu-
je, że w życiu nie należy kierować się stereo-

DZIEŃ DZIECKA

KULTURALNA SZKOŁA

wany przez wójt Hannę Wocial oraz Radę 
Rodziców szkoły podstawowej w Jakubowie 
na długo pozostanie w  pamięci starszych 
i młodszych.

Moc atrakcji zagwarantowali rodzice, 
którzy aktywnie włączyli się w organizację 
tej imprezy, profesjonalne animatorki poma-

lowały dzieciom buzie i wykonały tatuaże, 
a wesoły iluzjonista zabawiał niecodzienny-
mi sztuczkami magicznymi. 

Oprócz tego dzieci mogły skorzystać z fo-
tobudki oraz skosztować słodkości z paczek 
przygotowanych przez Radę Rodziców.

Zaproszeni byli rodzice i dzieci z Ukra-
iny, uczniowie szkoły filialnej w Jędrzejowie 
Nowym oraz oczywiście rodzice i uczniowie 
szkoły w Jakubowie.

Z powodu niesprzyjającej aury większość 
zabaw odbyła się w hali sportowej, a zabawę 
na dmuchańcach sponsorowanych przez pa-
nią wójt przeniesiono na dzień 6 czerwca, tak 
aby dzieci mogły przy słonecznej pogodzie 
w pełni skorzystać z uroków aktywnej zaba-
wy na świeżym powietrzu.

typami i oceniać innych po pozorach. Dzie-
ci w  trakcie przedstawienia odbyły podróż 
przez różne style muzyczne, począwszy od 
muzyki klasycznej, przez pop, reggae, a na 
rocku skończywszy.

Po spektaklu odbyła się lekcja edukacyj-
na pt. „Magia teatru”, podczas której prowa-

dzący aktorzy odkrywali przed dziećmi taj-
niki teatru.

W  foyer uczniowie podziwiali wysta-
wę pt. „Jan Kiepura! Wielka sława to fakt”, 
przedstawiającą przedmioty, pamiątki zwią-
zane z  życiem prywatnym i  artystycznym 
„króla tenorów”.
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W naszej szkole odbyła się ważna uro-
czystość – 27 maja nastąpiło otwarcie 

nowego boiska. Swoją obecnością uświetniło 
ją wielu znamienitych gości, m.in. Janina Ewa 
Orzełowska – członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Mirosław Krusiewicz 
– dyrektor Departamentu Edukacji Publicz-
nej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Han-
na Wocial – wójt Gminy Jakubów.

Przecięcia wstęgi dokonali: Janina Ewa 
Orzełowska, Mirosław Krusiewicz, Hanna 

W  niedzielę 12 czerwca nasza szkoła 
zamieniła się w miejsce zabaw i roz-

grywek sportowych. Mieszkańcy Wiśniewa 
oraz okolicznych miejscowości pojawili się 
na terenie placówki i włączyli się w organi-
zację zabawy, w której potem uczestniczy-
li. Przybyli również włodarze naszej gminy 
– wójt Hanna Wocial i przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Domański. Na terenie przy 
boisku pojawiło się dmuchane miasteczko, 
estrada, grill i stoiska z pysznościami przy-
gotowanymi przez uczniów – ciastami, kok-
tajlami i  watą cukrową. Joanna Sławińska 
przygotowała kiermasz Książka dla juniora 
i seniora. 

W piątek 24 czerwca odbyło się zakoń-
czenie roku szkolnego 2021/2022. 

Głównymi bohaterami byli oczywiście 
uczniowie klasy 8. W uroczystości, oprócz dy-
rekcji, grona pedagogicznego, uczniów i ich 
rodziców, uczestniczyła przedstawicielka or-
ganu prowadzącego – Justyna Miłaczewska. 

Dyrektor posumowała całoroczną pracę, 
a następnie wraz z wychowawcami wręczyła 
wyróżnienia uczniom, którzy uzyskali najlep-
sze wyniki w nauce. Uroczystość była również 
okazją do wręczenia podziękować rodzicom 
za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. 

Uczniowie klasy siódmej i ósmej przedsta-
wili krótki program artystyczny, który wywo-
łał uśmiechy na twarzach słuchaczy i zasłużył 
na gromkie brawa. Ósmoklasiści podziękowa-
li wszystkim za wyrozumiałość i cierpliwość. 

Na zakończenie głos zabrała dyrektor, ży-
cząc wszystkim, aby w czasie wakacji dobrze 
wypoczęli i nabrali sił do nauki.

BOISKO 
OTWARTE

DZIEŃ RODZINY JUŻ WAKACJE

Wocial, Ewa Charczuk, Justyna Bereza, Ja-
nusz Gniado oraz Filip Wocial. Pani marsza-
łek dokonała inauguracji, strzelając do bram-
ki symbolicznego gola. 

Wszystko było możliwe dzięki działa-
niom naszego organu prowadzącego repre-

zentowanego przez wójt Hannę Wocial oraz 
dzięki finansowemu wsparciu w  kwocie 
200 000 zł z puli dotacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczysto-
ści goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Dyrektor Ewa Charczuk powitała wszyst-
kich i zapoznała z programem imprezy, na-
stępnie wójt życzyła miłego spędzenia czasu.

Zgromadzeni obejrzeli programy arty-
styczne przygotowane przez uczniów, wzię-
li udział w grach i zabawach, delektowali się 
kiełbaskami i innymi delicjami. 

W trakcie imprezy na teren przyszkolny 
wjechali strażacy z OSP w Wiśniewie. Wszy-
scy mogli zobaczyć, jak wygląda prawdzi-
wy wóz strażacki. Druhowie przeprowadzili 
warsztaty z pierwszej pomocy i ustawili kur-
tynę wodną. Było też malowanie buziek, skrę-
canie balonów, bańki mydlane, karaoke.

Dziękujemy wójt Hannie Wocial, OSP 
w Wiśniewie, Radzie Rodziców i wszystkim 
rodzicom za sponsorowanie licznych atrakcji 
i trud włożony w przygotowanie oraz prze-
prowadzenie pikniku.
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23 czerwca. Szybko minęły miesiące wspólnych za-
baw oraz nauki. Nadszedł czas wakacji i zasłużonego od-
poczynku. W tym dniu wszystkie grupy przedszkolne za-
prezentowały się w krótkich programach artystycznych, 
dziękując wychowawcom i opiekunom za ciężką pracę, 
wyrozumiałość i cierpliwość. Już od września najstarsze 
przedszkolaki rozpoczną wakacje w klasie I. Życzymy im 
wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzie-
ciom bezpiecznych i udanych wakacji.

W niedzielę 29 maja odbył się w naszej 
szkole festyn rodzinny. Teren szkolny 

wypełnił się dziećmi, rodzicami oraz tłum-
nie przybyłymi gośćmi przygotowanymi do 
wesołej zabawy. Na scenie zaprezentowali się 
wszyscy uczniowie, począwszy od grup przed-
szkolnych po klasę 8. Swoim talentem tanecz-
nym popisały się również mażoretki Honoraty 
Grudzień. Ogromnym powodzeniem cieszy-
ły się dmuchańce oraz przejażdżka konna. 
Każdy chętny mógł skorzystać z malowania 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2021/2022 odbyło się 24 czerwca. Tra-

dycyjnie rozpoczęło się Mszą świętą, po której 
orszak wraz z pocztem sztandarowym prze-
szedł do szkoły. Dyrektor Lidia Domańska 
powitała wszystkich i podsumowała naukę 
w roku szkolnym oraz podziękowała za za-
angażowanie i ciężką pracę. Gromkimi bra-
wami zostali obdarzeni uczniowie odbierają-
cy świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku 
szkolnym były to 23 osoby, wśród nich aż 14 
otrzymało stypendium wójta gminy Jakubów 
za wysokie osiągnięcia w  nauce. Najlepsza 
była Anna Żołyniak, uczennica klasy 8, która 

BAJKOWY FESTYN

POŻEGNANIA Z WYRÓŻNIENIEM

ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLAKÓW

twarzy i zrobić zdjęcie z bajkowymi postacia-
mi spacerującymi po terenie szkoły. Oblęże-
nie przeżywała loteria fantowa oraz kiermasz 
kwiatów. Druhowie z OSP w Mistowie, którzy 
przybyli na festyn wozem strażackim, prezen-
towali sprzęt ratowniczy i udzielali instrukta-
żu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rajem dla podniebienia były domowe 
wypieki czy kiełbaski z grilla przygotowane 
przez rodziców. 

Zabawy ruchowe i mecz piłki nożnej ro-

uzyskała w klasyfikacji końcowej średnią 5,69 
ze wszystkich przedmiotów. Gratulujemy! Na 
laureatów i uczestników konkursów czekały 
też nagrody książkowe.

W tym dniu nadszedł także czas poże-
gnania najstarszej i zarazem najliczniejszej 
klasy w szkole. Aż 11 spośród 22 ośmioklasi-
stów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. 
Wielu uczestniczyło w konkursach wiedzy, 
artystycznych oraz sportowych, dumnie re-
prezentując naszą szkołę. Ósma klasa wraz 
z wychowawcą Wiktorią Patoką przygotowa-
ła występ artystyczny. Młodsi koledzy i ko-
leżanki wręczyli absolwentom symboliczne 

dzice – dzieci odbyły się na hali sportowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za-

angażowanym w  organizację festynu oraz 
wszystkim obecnym za przybycie. Do zoba-
czenia za rok.

prezenty dla upamiętnienia wspólnie przeży-
tych chwil.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice złoży-
li podziękowania gronu pedagogicznemu za 
trud i pracę włożoną w przekazanie wiedzy 
i wychowanie. Przepiękne dekoracje wyko-
nała na uroczystość Agnieszka Kościesza.
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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


