PL ISSN 2449-5212

Jakubów
Nr 2 (2) 2015

BEZPŁATNY KWARTALNIK

NASZA GMINA

Jakubów
TEMAT NUMERU

RAJD NA ZLOT

s. 19, 10-11

Nr 2 (2) 2015

NASZA GMINA JAKUBÓW

1

URZĄD, GMINA, TEREN

Jakubów
BEZPŁATNY KWARTALNIK
GMINY JAKUBÓW

NASZA GMINA JAKUBÓW
PL ISSN 2449-5212

Jakubów
Jakubów
Nr 2 (2) 2015

BEZPŁATNY KWARTALNIK

NASZA GMINA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów,
przekazujemy drugi numer kwartalnika „Nasza
Gmina Jakubów”, mając nadzieję, że jest to najbardziej odpowiednia forma informowania Państwa o działalności gminy i jej jednostek
organizacyjnych.
Niech jej bogata treść i szata graficzna będą
zachętą do lektury oraz informowania władz gminy o Państwa potrzebach, bolączkach i sprawach do załatwienia poprzez adres mailowy:
gazeta.jakubow@wp.pl.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Gminy Jakubów
Krzysztof Domański
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Frekwencja ogólna gminy: 56,98%
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Udanego wypoczynku,
dużo słońca oraz interesujących podróży
w czasie nadchodzących wakacji
wszystkim mieszkańcom Gminy Jakubów

Nr 2 (2) 2015

Uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r.
zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.
31 maja 2015 r. w wyniku głosowania naszymi reprezentantami w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej zostali Małgorzata Konca i Jarosław Jerzy Zalewski.

URZĄD, GMINA, TEREN

JUBILEUSZOWA SESJA
11 CZERWCA 2015 R. BYŁ DLA SAMORZĄDU GMINY JAKUBÓW DNIEM ŚWIĘTOWANIA

ROCZNICY 25-LECIA UTWORZENIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W NASZYM KRAJU.

U

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

roczysta sesja upamiętniająca
tę rocznicę odbyła się w hali
sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie. Zgromadziła ona grono samorządowców, którzy pełnili funkcje publiczne w przeciągu minionego
25-lecia. Byli to radni, sołtysi, kierownicy jednostek, pracownicy urzędu.
Według porządku obrad sesja rozpoczęła się o godz. 11.00 standardowymi punktami sesyjnymi, czyli
stwierdzeniem prawomocności obrad
i przyjęciem porządku obrad. Czynności tych tradycyjnie dokonał przewodniczący Rady Gminy Jakubów
– Krzysztof Domański. Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów – Artur Sobótka powitał zaproszonych gości. Kolejnym punktem
była prelekcja pt. „25 lat samorządu”

wygłoszona przez Zbigniewa Grzesiaka – wieloletniego samorządowca,
obecnie wykładowcę w Wyższej Szkole
Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki
w Mińsku Mazowieckim. Część artystyczna w wykonaniu zespołu muzycznego Kłopoty Doroty, działającego przy
Zespole Szkół w Jakubowie pod przewodnictwem Doroty Czerwińskiej,
umiliła zebranym czas. Święto okazało
się najlepszą okazją do złożenia podziękowań oraz wyróżnień wszystkim osobom, które uczestniczyły w tworzeniu
naszego lokalnego samorządu w ciągu
minionego ćwierćwiecza. Dlatego też
przewodniczący Rady Gminy Jakubów
wraz z wójtem wręczyli wyróżnionym
medale i podziękowania.
Kolejnym punktem tego uroczystego spotkania były wystąpienia gości.

I tak serdeczne życzenia oraz okolicznościowe statuetki przekazali: Grzegorz
Woźniak – poseł na Sejm RP, Antoni
Jan Tarczyński – starosta miński, Michał Piotrowski – przedstawiciel Marii
Koc – senatora RP, Czesław Jarecki-Sikorski – dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, Marcin
Uchman – wójt gminy Cegłów, Małgorzata Aniszewska-Wolińska – dyrektor
przedszkola Funny Kids w Mińsku Mazowieckim, Wojciech Nowak – radny
Rady Gminy Jakubów, Zofia Kowalska
– była dyrektor zlikwidowanej Szkoły
Podstawowej w Ludwinowie, obecnie
nauczyciel w szkołach podstawowych
na terenie gminy Jakubów.
Po wszystkich przemówieniach
przewodniczący Rady Gminy Jakubów – Krzysztof Domański zamknął
uroczystą sesję, dziękując zebranym za
przybycie oraz uwagę, i zaprosił na poczęstunek.
Nr 2 (2) 2015
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PRACE RADY GMINY
POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW Z 11 MAJA 2015 R.

P

orządek obrad podczas posiedzenia Rady Gminy Jakubów 11 maja 2015 r.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• uchylenia Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Gminy Jakubów z dnia
19 stycznia 2015 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
wyprzedzające finansowanie zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Aleksandrów, gmina Jakubów”;
• uchylenia Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Jakubów z dnia 9 marca 2015 roku, dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie „Budowa
przepompowni ścieków i przyłączy
kanalizacyjnych (przykanalików
PVC 160) w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym, gm. Jakubów”;
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na zadanie pod
nazwą „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew w miejscowości
Nowy Jędrzejów na odcinku od km
0 + 327 do km 0 + 738”;
• zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jakubów na lata
2015-2020;
• zmian w budżecie na 2015 rok;
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• planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2015 roku
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych
przez Gminę Jakubów;
• obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli;
• przyjęcia „Programu zapobiegania
bezdomności zwierząt oraz opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie
gminy Jakubów w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku”.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
2014 rok.
3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla gminy Jakubów.
4. Przedstawienie sprawozdania
z udzielonych ulg w spłacie wierzytelności.
5. Informacja o wprowadzonych
dotacjach celowych w okresie między sesjami.
6. Informacja wójta o pracach w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczącego rady
o pracach w okresie między sesjami.
29 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna. Zapraszamy!

Pytania do...

WÓJTA GMINY JAKUBÓW

W ramach prowadzonych przeze
mnie zajęć z przedmiotu „Problemy lokalne i ich rozwiązywanie” IV sem. socjologii w roku akademickim 2014/15
zgłoszony został przez studentów zamieszkujących w Jakubowie problem:
brak kanalizacji.
Proszę o ustosunkowanie się do
tego lokalnego problemu publicznego i określenie przedziału czasowego,
w jakim może być rozwiązany.
Zbigniew Grzesiak
W sprawie rozwiązania lokalnego problemu publicznego, jakim jest
brak kanalizacji w miejscowości Jakubów, uprzejmie informuję, iż 19 maja
2015 roku rozpoczęto prace związane
z projektowaniem sieci oraz przyłączy
kanalizacyjnych do działek zabudowanych w miejscowości Jakubów.
Nadmieniam, iż mieszkańcy wsi
Jakubów są stale informowani o postępie prac na organizowanych przez
wójta spotkaniach oraz za pomocą
ogłoszeń, które umieszczane są na tablicy ogłoszeń urzędu gminy jak również tablicy sołeckiej we wsi Jakubów.
Planowany termin zakończenia
prac projektowych to 31 sierpnia 2016 r.
Wójt Gminy Jakubów,
Hanna Wocial

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI
CZEKAMY NA LISTY I MAILE:
gazeta.jakubow@wp.pl
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LUDOWO W MISTOWIE

W NIEDZIELĘ, 7 CZERWCA 2015 ROKU, NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE ODBYŁY SIĘ KOLEJNE OBCHODY POWIATOWEGO
ŚWIĘTA LUDOWEGO. POŁĄCZONO JE Z KONKURSEM NA POTRAWĘ REGIONALNĄ
„NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO 2015” ZORGANIZOWANYM PRZEZ LOKALNĄ
GRUPĘ DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ. ORGANIZATOREM ŚWIĘTA BYŁ ZARZĄD POWIATOWY POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO ORAZ WÓJT GMINY JAKUBÓW.

O

bchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ruchu Ludowego, którą odprawił
ojciec Krzysztof Charańczuk w kościele
parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Mistowie. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
przemaszerowali na teren szkoły. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe gminnych zarządów PSL z terenu powiatu mińskiego, OSP Mistów i Jędrzejów
Nowy oraz Szkoły Podstawowej w Mistowie. Swoją obecnością obchody uświetnili
znamienici goście, a wśród nich: Krzysztof Wawrzyniec Borkowski – poseł na
Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek województwa mazowieckiego,
Antoni Jan Tarczyński – starosta miński,
wójtowie oraz burmistrzowie z terenu powiatu mińskiego, radni Rady Gminy Jakubów oraz sołtysi z terenu gminy Jakubów.
Podczas imprezy orderem „Matki wsi” uhonorowano Honoratę Gąsior
z Wiśniewa, Wandę Dąbroś z Ludwinowa oraz Alinę Parol z Mistowa – przewodniczące kół emerytów i rencistów,
członkinie zespołów śpiewaczych, rolniczki, społeczniczki, animatorki i organizatorki wiejskich działań społecznych
oraz gminnych i wiejskich uroczystości
kulturalnych i sportowych.

Na uroczystości wręczono także medale „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je rolnicy z terenu gminy Jakubów
specjalizujący się w produkcji mleka,
których gospodarstwa rolne spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej.
Byli to: Jolanta Szymańska-Kot z Jędrzejowa Nowego, Dariusz Parol z Bud
Kumińskich, Maciej Sadoch z Łazisk,
Waldemar Nowak z Moczydeł, Sławomir Leszczyński z Jakubowa i Sławomir
Bodecki z Józefina.
W części artystycznej wystąpił zespół
dziecięcy Jakubowiacy z tańcami śląskimi, zespół Mistowianie wraz z uczniami szkoły w Mistowie oraz zespół My
z Jakubowa, który oprócz znanych i lubianych pieśni ludowych bawił zgromadzonych gości anegdotami oraz skecza-

mi kabaretowymi. Podczas zabawy pod
chmurką czas uprzyjemniał zespół muzyczny Luxus.
Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się kule wodne oraz dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. Na stoiskach można
było nabyć lody, watę cukrową, ciasto
domowej roboty, zabawki oraz przepiękne origami.
Festyn był nie tylko okazją do podziwiania zespołów ludowych występujących podczas uroczystości, ale również
do kultywowania tradycji oraz dziedzictwa kulinarnego naszego powiatu.
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PRZY WSPÓLNYM STOLE
C

oroczną tradycją wójta gminy
Jakubów Hanny Wocial jest
organizacja spotkania wielkanocnego. Tym razem odbyło się ono
1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy. W spotkaniu
uczestniczyli zarówno pracownicy

urzędu, jak i zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dydek – komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim ze
swoim zastępcą Zbigniewem Pucelakiem, Stanisław Piotrowski – były
wójt gminy Jakubów, księża, radni,
sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownicy
jednostek. Spotkanie rozpoczęło się
wspólną modlitwą pod przewodnictwem księdza Mirosława Tempczyka – proboszcza tutejszej parafii oraz
ojca Krzysztofa Charańczuka – pro-

boszcza parafii w Mistowie. Następnie
wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia. Upominek świąteczny przekazał
na ręce pani wójt poseł na Sejm RP.
O zachowanie tradycji kulinarnych
Świąt Wielkanocnych zadbała Marzanna Kosieradzka, przygotowując
takie tradycyjne świąteczne potrawy,
jak: żurek z jajkiem, pieczone mięsa,
pasztety, baby wielkanocne.

FORUM PRASY
SAMORZĄDOWEJ
S

potkanie rozpoczął wykład
prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego – dziekana Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
UW – na temat prasy lokalnej, w tym
samorządowej.
O znaczeniu tematów samorządowych w programach telewizyjnych i radiowych opowiadał Sławomir Majcher
– dyrektor TVP Oddział Warszawa
oraz Artur Andrysiak – członek Rady
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Nadzorczej Polskiego Radia.
W panelu dyskusyjnym, z udziałem
dziennikarza Marka Łuszczyny, radcy prawnego Anety Gęsiarz-Krasuckiej
i redaktorów naczelnych pism samorządowych, poruszono następujące zagadnienia: szanse i ograniczenia prasy
samorządowej; ramy prawne aktywności wydawniczo-prasowej samorządów;
organizacja pracy redakcji i warsztat
dziennikarski; relacje prasa samorządo-

wa – wolnorynkowa; przyszłość rozwoju prasy samorządowej; omówienie ram
współpracy, np. wymiana informacyjna, przedruki, spotkania.
Forum było okazją do wymiany
doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy
na temat historii i funkcji prasy lokalnej, warsztatu dziennikarskiego czy
aspektów prawnych działalności wydawniczej samorządów.

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WE WTOREK, 26 MAJA 2015 R., W SIEDZIBIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZAPREZENTOWALIŚMY NOWĄ ODSŁONĘ NASZEGO
KWARTALNIKA. OKAZJĄ BYŁO I FORUM MAZOWIECKIEJ PRASY SAMORZĄDOWEJ
– PIERWSZE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PRASY SAMORZĄDOWEJ NA MAZOWSZU.
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STRAŻACKIE ŚWIĘTO

W NIEDZIELĘ, 3 MAJA 2015 R., DRUHNY I DRUHOWIE OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH Z TERENU GMINY JAKUBÓW, WŁADZE ZWIĄZKOWE I GMINNE ORAZ
ZAPROSZENI GOŚCIE Z PRZEDSTAWICIELEM SENATOR MARII KOC WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALI DZIEŃ STRAŻAKA. OBCHODY ROZPOCZĘŁA ZBIÓRKA PODODDZIAŁÓW
POD JAKUBOWSKĄ REMIZĄ, SKĄD UROCZYSTY POCHÓD, POD PRZEWODNICTWEM
KOMENDANTA GMINNEGO DRUHA JAROSŁAWA ZALEWSKIEGO, PRZEMASZEROWAŁ DO JAKUBOWSKIEJ ŚWIĄTYNI.

N

a niedzielną uroczystość przybyli druhowie z siedmiu jednostek OSP z terenu gminy, tj.
Łazisk, Wiśniewa, Jakubowa, Mistowa,
Moczydeł, Ludwinowa, Jędrzejowa Nowego. O 11.00 mszę świętą odprawioną
w kościele parafialnym pod wezwaniem
świętej Anny w Jakubowie w intencji strażaków i ich rodzin sprawował ks. proboszcz Mirosław Tempczyk.
W uroczystościach wzięli udział
m.in.: przedstawiciel senator Marii Koc,
Teresa Wargocka – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego wraz z mężem,
Krzysztof Płochocki – wicestarosta miński, st. bryg. Jarosław Ufnal – komendant
powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim,
Ryszard Parol – prezes zarządu gminnego ZOSP RP w Jakubowie, Rafał Królak –
wiceprezes zarządu gminnego ZOSP RP
w Jakubowie oraz Jarosław Zalewski – ko-

mendant gminny ZOSP RP w Jakubowie.
Po zakończeniu nabożeństwa druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali
główną ulicą na plac przed remizę OSP.
Tam odbyła się część oficjalna. Zgromadzonych gości przywitał prezes OSP Jakubów Artur Sobótka i wójt gminy Jakubów Hanna Wocial, składając strażakom
życzenia. – Znów spotykamy się w tak
licznym gronie, aby wspólnie świętować
ten jedyny dzień w roku. Jest to dzień rycerzy św. Floriana, kiedyś nazywanych
strażnikami żywiołów. Strażacki dorobek, tradycja, mundur, dyscyplina, wola
niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią
wartość będącą źródłem uznania oraz
szacunku społecznego. Właśnie to uznanie społeczne zobowiązuje nas do godnego reprezentowania Ochotniczej Straży Pożarnej jako całości podczas takiej

uroczystości jak dzisiejsza – powiedziała
wójt Hanna Wocial.
Głos zabrał także przedstawiciel senator Marii Koc. – Trwajcie dzielnie na
swojej służbie. Jesteście nam bardzo potrzebni, dlatego nigdy nie zdołamy wyrazić słowami naszej dla was wdzięczności – mówił. Ciepłe słowa pod adresem
strażaków przesłał również poseł do
Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który z powodów służbowych
nie mógł uczestniczyć w uroczystości.
Życzenia strażakom przekazali także
zebrani goście. Po części oficjalnej druh
Artur Sobótka zaprosił wszystkich na
uroczysty poczęstunek, przygotowany
przez OSP Jakubów.
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INWESTYCJE

GMINNE INWESTYCJE
KAMIONKA

„Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Kamionka – Etap
I” (budowa chodnika dla pieszych
ze zjazdami do posesji z kostki brukowej betonowej, rynienek ściekowych oraz umocnienie skarp płytami
ECO). Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007-2013, został rozpatrzony
pozyrywnie. Koszt całkowity wykonania inwestycji wynosi 93 184,93 zł
brutto, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji tj. 60 608,00 zł pochodzące
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie).

„Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Kamionka – Etap
II” (budowa chodnika dla pieszych
ze zjazdami do posesji z kostki brukowej betonowej, rynienek ściekowych oraz umocnienie skarp płytami ECO). 5 sierpnia 2014 r. złożono
wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW
2007-2013. Inwestycję rozpoczęto
18 listopada 2014 r. protokolarnym
przekazaniem terenu, zaś zakończono 26 lutego 2015 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 196 122,02 zł
brutto, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji tj. 127 559,00 zł pochodzące
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie).

ALEKSANDRÓW

„Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Aleksandrów gmina
Jakubów” (budowa chodnika dla pieszych ze zjazdami do posesji z kostki
brukowej betonowej, rynienek ściekowych oraz umocnienie skarp płytami ECO). Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach działania 313,
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322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętej PROW 2007-2013 został złożony
27 czerwca 2014 r. Inwestycję rozpoczęto 17 marca 2015 r., a zakończono
24 kwietnia 2015 r. Koszt całkowity
inwestycji wynosi 174 920,51 zł brutto, z czego zostanie pozyskane dofinansowanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji tj. 102 899,00 zł pochodzące
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie).

INWESTYCJE

NOWA OCZYSZCZALNIA

W LEONTYNIE
O

d 3 czerwca 2015 roku w Leontynie funkcjonuje nowa
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniodobowej przepustowości 150 m3/d.
Poza nią wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 925 mb, do której
podłączono 20 posesji przy ul. Kwiatowej i Szkolnej.
Docelowo oczyszczalnia będzie
przyjmować ścieki z całego terenu

gminy poza: Jędrzejowem Nowym, Jędrzejowem Starym i miejscowościami, gdzie
mogą funkcjonować
przydomowe oczyszczalnie. Dodatkowo
przyjmuje ona ścieki dowożone z gminnych obiektów
użyteczności publicznej.
Oczyszczalnię i sieć kanalizacyj-

ną z przyłączami zaprojektowała firma WOD-KAN z Garwolina. 22 października 2014 r. przekazano plac
budowy firmie INSTALBUD z siedzibą w Rzeszowie. Prace zakończono 3 czerwca 2015 roku.
Koszt inwestycji wyniósł 3 597
794,00 zł, w tym 2 049 156,00 zł stanowiło dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Uroczyste otwarcie nowej inwestycji planowane jest na wrzesień
2015 roku.

INFORMACJA
D OT YC Z ĄC A PO BO RU WO DY Z WO D O CIĄG U G M I N N EG O

Wójt Gminy Jakubów informuje:
• bezwzględnie zabrania się poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione;
• zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek prac przy wodociągu gminnym bez wcześniejszego powiadomienia
i uzgodnienia z Urzędem Gminy Jakubów;
• w przypadku długotrwałych upałów wodę z wodociągu gminnego używamy do celów bytowych, zakazuje się podlewania,
uzupełniania basenów i oczek wodnych, zakaz szczególnie dotyczy godzin 1600 -2300.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować nałożenie kar finansowych.
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Rowerem przez gminę Jakubów

• • • • • • • • SZLAK ŻÓŁTY

• • • • • • • • SZLAK ZIELONY

9

4

8

3

1
7

2

3
1
2

6
4

5

1

Łaziska

4

Ludwinów

1

Wola Polska

4

Budy Kumińskie

7

Mistów

2

– gniazda bocianów.

– kapliczki z pocz. XX w.

Mistów

3

– jezioro Torfisko.

– pomnik upamiętniający poległych za ojczyznę w 1918 r.

– pomnikowy dąb.

2

Wiśniew

3

– brama z 1925 r.

5

– przydrożna kapliczka.

Rządza
– urokliwy staw na rzece Rządza.

8

Góry
– krzyż z 1901 r.

Wiśniew
– neogotycki kościół mariawicki.

6

Szczytnik
– drewniana zabudowa.

Tymoteuszew
– drewniany młyn wodny z 1924 r.

9

Ludwinów
– meandrująca rzeka Rządza.

OŚWIATA

W JAKUBOWSKIEJ PODSTAWÓWCE

20

marca. W Pierwszy Dzień Wiosny w szkole zrobiło się zielono,
bo zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
ubrali się na ten wiosenny kolor. Dzień
ten był też doskonałą okazją do przypomnienia sobie kilku istotnych faktów
o naszej placówce. W tym celu uczniowie
klas IV-VI z pomocą wychowawców rozwiązywali Quiz o szkole.

oprócz wypożyczenia książek, obejrzeć
wystawkę poświęconą bibliotekom i pracującym w nich bibliotekarzom. Na korytarzu zaś umieszczona została historia obchodów tego święta. Szczególnie
wizyta w bibliotece dzieci z oddziałów
5- i 6-latków oraz najmłodszych przedszkolaków dostarczyła wszystkim sporo
radości. Przybyłe dzieci wysłuchały kolejnych „Kosidutkowych przygód” autorstwa Marii Doroty Kowalskiej i Anny Basary. Wysłuchały też wielu ciekawostek.

wiednią lekturę. Każdy pacjent otrzymał
specjalną receptę wraz z zaleceniami, jak
powinien z niej korzystać.
Świetną atrakcją okazały się, powiązane z zabawą, warsztaty ręcznego czerpania papieru. Uczniowie spotkali się też
ze znanymi postaciami „szklanego ekranu” m.in. z Agnieszką Perepeczko, podziwiali wystawę obrazów czy brali udział
w loterii fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
Zakup książek okazał się ostatnim punktem wyjazdu.
maja. W szkole podstawowej
w Kałuszynie odbył się finał III
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Jednego Wiersza. Tegorocznym konkursowym utworem była bajka Aleksandra
Fredry „Małpa w kąpieli”. W eliminacjach
szkolnych w kategorii klas I-III do etapu
finałowego wyłoniono Tymoteusza Piotrowskiego z klasy Ic. Tymek przygotował
wspaniałą interpretację tego niełatwego
utworu. Jury po wysłuchaniu 15 recytacji
„Małpy w kąpieli” ogłosiło Tymoteusza
zwycięzcą konkursu. Gratulujemy!

21

2

kwietnia.
W Miejskim Domu Kultury w Mińsku
M a z ow i e c k i m
odbyły się eliminacje powiatowe
38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Tymoteusz Piotrowski z klasy Ic zdobył wyróżnienie w kategorii klas 0-III, recytując
„Koziołeczka” Jana Brzechwy.
maja. Ten ważny dla wszystkich
bibliotek dzień obchodzony był
w naszej bibliotece szkolnej w sposób
wyjątkowy. Najistotniejszym faktem tegorocznych obchodów okazały się liczne odwiedziny czytelników. Mogli oni,

8

14

maja. Członkowie kół – Przyjaciół Biblioteki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – po raz kolejny uczestniczyli w Warszawskich Targach Książki.
Do oficjalnego momentu otwarcia targów
przez panią prezydentową – Annę Komorowską nasi uczniowie byli zaangażowani w warsztaty edukacyjne pt. „Przecinek
i kropka”, dzięki którym przypomnieli
sobie m.in. historię powstania pisma.
Nowością tegorocznych targów był
„Ostry Dyżur Literacki”, w czasie którego
czytelnicy naszej biblioteki najpierw zostali zdiagnozowani, a następnie „lekarz
literacki” doradzał i wskazywał im odpo-

ZAPRASZAMY NA PÓŁKOLONIE
Od 6 do 10 lipca 2015 r. wójt gminy Jakubów wraz z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

organizuje
PÓŁKOLONIE LETNIE 2015 r. dla dzieci klas I-VI ze szkół z terenu gminy Jakubów.
Zapraszamy. Zapisy przyjmowane są u opiekunów świetlic.
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OŚWIATA

W JAKUBOWSKIM GIMNAZJUM

6

marca. Gimnazjaliści świętowali
Dzień Kobiet. Szkolny hol udekorowano sentencjami i ciekawostkami o
kobietach. Tego dnia odbył się konkurs
zatytułowany „Kobieta ma wiele twarzy”. Dziewczyny miały za zadanie przebrać się za przedstawiciela najbardziej
„męskiego zawodu”. Na szkolnym korytarzu pojawili się monterzy, ratownicy,
żołnierze, motocykliści, etc. Jury, któremu przewodniczyła dyrektor Maria Pruszyńska, I miejsce przyznało Paulinie
przebranej za kierowcę autobusu. Na podium znalazły się również – Magda jako
malarz pokojowy i Paulina – budowlaniec. Wszystkie dziewczyny otrzymały
zestawy naturalnych kosmetyków ufundowane przez Radę Rodziców.

27

-29 marca. W szkole odbyła się
XXI edycja Zlotu Ziemi Mińskiej
organizowanego przez Komendę Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego „Mazowsze”. Dla dzieci przygotowano różne zajęcia pod hasłem „Teraz Afryka”. Uczestnicy
poznawali kulturę, język, zwyczaje i ciekawostki kontynentu, który jest źródłem
skautingu. Pierwszego dnia, odbył się wykład Olgi Mielnikiewicz z PAHu. W sobotę wszyscy wzięli udział w grze terenowej.
Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach karate, ćwiczeniach zumby i jogi. Na
koniec dnia odbyły się „kominki” w salach
– spotkania harcerzy przy świecach.
kwietnia. W Miejskim Domu
Kultury w Mińsku Mazowieckim odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
Zespół Kłopoty Doroty wykonał piosenkę autorstwa Doroty Czerwińskiej
i uczennicy kl. III B – Joanny Sowy pt.
„Krasnal” i zajął I miejsce. W czerwcu
zespół wystąpi w etapie wojewódzkim.

17

11

marca. Przyjechał do nas zespół
pracowników uniwersyteckich
z Torunia z projektem „Chemia w Małej Skali”. Program obejmował 2 godziny
zajęć laboratoryjnych. Następnie w auli
odbył się pokaz atrakcyjnych eksperymentów chemicznych w wykonaniu pracowników naukowych.

20

marca. Uczniowie gimnazjum
świętowali Pierwszy Dzień Wiosny pod hasłem: „Kolory wiosny. Kto
będzie przebrany – nie będzie pytany.”
W stroju każdego z uczniów miał dominować wcześniej wylosowany kolor.

28

kwietnia. W Gimnazjum Miejskim nr 3 w Mińsku Maz. odbył
się III Powiatowy Turniej Nauki Sztuki i
Sportu „Qusy 2015”. Do rywalizacji stanęły gimnazja z powiatu mińskiego, aby
sprawdzić swoich sił w 4 konkurencjach.
W części humanistycznej naszą szkołę
reprezentowała Klara Gójska i Karolina
Chudzńska (IIIB), w części matematyczno-przyrodniczej – Joanna Sowa (IIIB)
oraz Dawid Goraj (IIIA). Znicz olimpijski
rzeźbiła Salma Ismail (IIIA), natomiast
Patryk Suchenek (IIIC) prezentował swoje umiejętności sportowe. Dużym wspar-

ciem był doping grupy tanecznej Storm.
Po emocjonującej dogrywce nasza reprezentacja wywalczyła III miejsce.
kwietnia. W Miejskim Domu
Kultury w Mińsku Mazowieckim
odbył się finał Integracyjnego Konkursu
Plastycznego i Gawędy „Ziemia Mińska
pędzlem, słowem i światłem malowana”.
Wśród laureatów konkursu plastycznego znalazły się nasze uczennice: Klara
Gójska (III B) – I miejsce w kat. plastyka,
Dominika Kopczyńska (II C) – I miejsce
w kat. fotografia oraz Magdalena Stachowicz (II A) – II miejsce w kat. fotografia.
maja. Grupa uczniów wzięła
udział w IX Spotkaniach Szkół
Patronackich Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim. W konkurencjach sportowo-wojskowych zajęli czołowe miejsca: II m. w biegu na 600 m dziewcząt – A. Królak; III m. w biegu na 600 m
dziewcząt – M. Jędrzejewska; I m. w konkurencji strzelania z broni pneumatycznej
(leżąc) – P. Suchenek; II m. w konkurencji strzelania z broni pneumatycznej (leżąc) – G. Domański; II m. w przeciąganiu liny – drużyna; II m. w turnieju gry
w ringo – E. Rastawicka, K. Szelest; II m.
w turnieju piłki siatkowej – drużyna. Najważniejszym osiągnięciem dla całego zespołu było zdobycie I miejsca w sprawnościowym torze przeszkód, czyli biegu w
kamizelce wojskowej (ważącej ok. 15 kg)
z karabinem (3 kg).

28

15
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OŚWIATA

W JĘDRZEJOWIE NOWYM
27

marca. Zgodnie z wieloletnią tradycją w szkole odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Przy świątecznym
stole zasiedli zaproszeni goście oraz
uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szkoły. Obejrzeli program artystyczny,
złożyli sobie wielkanocne życzenia oraz
delektowali się tradycyjnymi potrawami.

wystawę prac zgłoszonych do konkursu „EKO DEKORACJE”, którego istotą było zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu codziennego użytku z surowców wtórnych.
kwietnia. W ramach cyklu spotkań „Pasje moje i moich rodziców” dzieci były w Mińsku Mazowieckim
na spotkaniu z pracownikami PSP. Wysłuchali krótkiej pogadanki połączonej z
prezentacją wozów strażackich i sprzętu
wykorzystywanego w akcjach. Ćwiczyli
umiejętność właściwego korzystania z telefonów alarmowych i zgłaszania niebezpiecznych sytuacji. Poznali zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.

28

9

kwietnia. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłej lekcji
muzyki na żywo. Występ Romana Brochockiego, połączony z prezentacją różnych instrumentów muzycznych, wzbudził duże zainteresowanie.
-16 kwietnia. Uczniowie naszej
szkoły brali udział w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczeństwo i rozwaga
– tego od Ciebie każdy wymaga.” Uczennica klasy II Martyna Kropielnicka zajęła
II miejsce w etapie gminnym.
kwietnia. W ramach obchodów
Dnia Ziemi uczniowie klasy
IV wystawili sztukę o tematyce ekologicznej na motywach baśni pt. „Śpiąca królewna”. Przygotowali również

8
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28

maja. Przedszkolaki i uczniowie
kl. I zaprosili mamy na przedstawienie z okazji ich święta. Potem odbyło
się spotkanie przy herbatce.

30

kwietnia. W szkole odbyło się
spotkanie z policjantami w ramach akcji „Z Borsukiem bezpieczniej”.
Oficer prasowy wspólnie z maskotką Komendy Stołecznej Policji – sierżantem
Borsukiem rozmawiali z uczniami o właściwym zachowaniu w szkole, bezpiecznej drodze do szkoły, bezpiecznej jeździe
rowerem i kontakcie z osobą nieznajomą.
Uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą na temat odblasków, znajomości
numerów alarmowych
oraz przepisów ruchu
drogowego.
maja. Mieliśmy
przyjemność gościć Stanisławę Gujską
– autorkę książek dla

4

14

dzieci. Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali opowieści o tym, jak powstają wiersze i opowiadania. Pytali poetkę,
skąd czerpie inspiracje, jakie są jej plany na przyszłość itp. Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze. Uczniowie prezentowali wybrane utwory Stanisławy Gujskiej.
Tego dnia odbył się też uroczysty apel
z okazji Święta Flagi. Uczniowie klasy VI
przedstawili młodszym kolegom historię i znaczenie polskich symboli narodowych i recytowali utwory patriotyczne.

1

czerwca. Wycieczka do Farmy Iluzji oraz Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Na Farmie
uczniowie mieli okazję przenieść się
w niezapomniany świat iluzji. W muzeum odbyła się lekcja historyczna, dzięki której uczniowie poznali życiorys
Henryka Sienkiewicza oraz wiele ciekawostek dotyczących pisarza.
czerwca. W ramach cyklu spotkań
„Pasje moje i moich rodziców” Dorota Gryz prowadziła warsztaty plastyczno-techniczne dla uczniów klas młodszych.
Efektem wspólnej pracy było wykonanie
pięknych papierowych kwiatów.

2

OŚWIATA

W WIŚNIEWIE
20

marca. W pierwszy dzień wiosny
wszyscy uczniowie pojawili się
w szkole ubrani we wcześniej wybrane kolory. Nie zabrakło też dodatków – kokard,
muszek, a nawet koron. Wzięli udział
w konkursie plastycznym na najpiękniejszy wazon z kwiatami, a później odbyły się popisy wokalne. Święto Wiosny
zwieńczyła obserwacja zaćmienia słońca.

21

marca. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Mińsku Mazowieckim zorganizował
Biegi Przełajowe Powitanie Wiosny. W zawodach udział
wzięła Oliwia Wąsak, która zajęła III
miejsce w kategorii dziewcząt kl. V-VI.
marca. Reprezentacja szkoły udała się do Mińska Mazowieckiego na odchody święta 7 Pułku Ułanów

22

W MISTOWIE
1

czerwca. Dzieci z obu oddziałów
przedszkolnych uczestniczyły w wycieczce do warszawskiego zoo. Były zachwycone widokiem zwierząt, które tego
dnia robiły wszystko, aby jak najlepiej się
zaprezentować. Po zwiedzaniu krótka zabawa na placu zabaw i czas do domu.
czerwca. Na placu szkolnym odbył się kolejny Festyn Rodzinny.
Uczniowie wystąpili z programem artystycznym dla rodziców. Wzruszające piosenki, piękne wiersze i czułe buziaki to
dla nich najlepszy prezent. Pogoda dopi-

14

Lubelskich – patrona szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele
pw. NNMP. Po jej zakończeniu obchody
święta przeniosły się pod pomnik niepodległości gdzie odbyła się defilada kawalerii oraz inscenizacja historyczna,
a następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem. Tego dnia można było zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego, obejrzeć wystawę malarstwa batalistycznego
oraz spróbować wojskowej grochówki.

28

marca. Iza Czwarnóg zw yciężyła
w I Turnieju Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego organizowanym w dębskiej hali.
maja. Są w naszej szkole uczniowie,
którzy mają rzadko spotykane pasje. Jednym z nich jest Miłosz Bielawski,
który wspaniale jeździ konno. 1 maja
wziął udział w zawodach „Pony Games”.
Musiał przejechać tor przeszkód i sie-

1

sała, więc odbyło się wspólne grillowanie.
Kawiarenka ze słodkościami cieszyła się
powodzeniem. Przeprowadzono liczne
konkursy, rozegrano mecz piłki nożnej
i siatkówki, odbyły się przejażdżki samochodem strażackim i pokazy gaśniecze.
Czynny był również kącik malowania
buziek dla dzieci. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych.

dząc na koniu, wykonać
wiele zadań. Miał trudniej, bo nie jechał na kucyku, lecz na koniu rasy
huculskiej. Na dokładkę
bez siodła. Zajął w tej kategorii III miejsce i otrzymał puchar.
maja. Świętowaliśmy 224. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej
okazji odbyła się niecodzienna lekcja historii. Klasa szósta sprawiła, że wszyscy
uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć Panią Konstytucję i usłyszeć opowieści o okolicznościach jej powstania.

6
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maja. Nasza żeńska drużyna piłkarska wzięła udział w zawodach
organizowanych przez LZS Siedlce pod
hasłem „Mała Piłkrska Kadra Czeka”.
Zespół w składzie: Izabela Czwarnóg,
Małgorzata Kaczorek, Klaudia Kaim,
Klaudia Kopeć, Kinga Królak, Monika
Kuglarz, Alicja Lubańska, Katarzyna
Rybińska, Martyna Szostak, Oliwia Wąsak – uplasował się na drugim miejscu.

16

czerwca. Uczniowie klas I-III
udali się na wycieczkę do Dinoparku w Bałtowie. Przejazd kolejką
przez wąwóz, wycieczka autobusem po
safari, zwiedzanie oceanarium – to najważniejsze punkty w programie. Spacer
wśród ogromnych rozmiarów figur dinozaurów, postacie ludzi pierwotnych
też zachwycały zwiedzających.
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KULTURA

W

maju Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie wraz z filią w Wiśniewie wzięła udział w ogólnopolskim
Święcie Bibliotek. Jest to program,
który ma na celu podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W naszej gminie Tydzień Bibliotek rozpoczęło spotkanie autorskie
najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Jakubowie z poetką Stanisławą Gujską. Dzieci miały okazję poznać bogatą twórczość poetki,
a przede wszystkim najnowszą książkę „Dzień dobry Przedszkolaki”,
która dedykowana jest okolicznym
przedszkolom, m.in. jakubowskiemu.
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ZIEMIA MIŃSKA

JAKUBÓW
GMINA

Filia w Wiśniewie zorganizowała
głośne czytanie dla dzieci, w którym
udział wzięła Hanna Wocial – wójt
gminy Jakubów, Justyna Miłaczewska – sekretarz gminy Jakubów oraz
Karolina Pląsek – dyrektor szkoły
w Wiśniewie.
11 maja dzieci z kl. 0 obejrzały
przedstawienie kukiełkowe pt. „Pamiętnik małego słoniątka”, na podstawie bajki Rudyarda Kiplinga w wykonaniu grupy teatralnej Proscenium.
Afrykańska opowieść o przygodach
małego ciekawskiego słonika, pełna ruchu i muzyki, wprawiła w wyśmienity nastrój wszystkich widzów.
Na podstawie obejrzanej bajki dzieci
stworzyły wspaniałe ilustracje, które
można podziwiać w bibliotece.
Ponadto odbyły się liczne konkursy dla czytelników biblioteki,
m.in. recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, literacki „Moja biblioteka”, fotograficzne „Przyłapani na
czytaniu” i „Z książką mi do twarzy”
oraz plastyczne „Kogutek Ziutek”
i „Moje ulubione zwierzątko”.

Ziemia mińska.
Gmina Jakubów,
Fotopia, Jakubów 2014.

Dzień dobry Przedszkolaki,
Stanisława Gujska,
WITKM, Kraków 2015.

Konstanty Laszczka.
W 150-lecie urodzin,
Fotopia, Dobre 2015.

PRZEDSTAWIONE WYDAWNIC T WA MOŻNA NABYĆ, KONTAK TUJĄC SIĘ: TEL. +48 607 221 522 LUB E-MAILEM: INFO@FOTOPIA.COM.PL
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JAKUBOWSCY FIGHTERZY
W SOBOTĘ, 30 MAJA 2015 R., WÓJT GMINY JAKUBÓW HANNA WOCIAL WRAZ
Z KLUBEM WALKI GRAPPLER MIAŁA PRZYJEMNOŚĆ ZORGANIZOWAĆ PIERWSZĄ
W HISTORII GALĘ MMA I K1. W TYM DNIU O GODZINIE 10.00 W HALI SPORTOWEJ W JAKUBOWIE ROZEGRANO II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW
W BRAZYLIJSKIM JIU JITSU DZIECI I MŁODZIEŻY.

W

Fot. FotoKupinski.pl

zawodach wzięli udział zaproszeni goście z powiatu
mińskiego, a Klub Walki
Grappler wystawił liczną ekipę z Mińska Mazowieckiego i filii Grappler Jakubów. Drużynowo Grappler zajął
I miejsce, pokonując Spectrum 360
z Tłuszcza oraz Jiu-Jitsu Ruda. Medale i dyplomy dla Grapplera zdobyli: złoto – Wiktoria Klepacka, Oliwier
Szczęsny, Anna Mórawska, Wiktoria Koc, Szymon Czyżkowski; srebro
– Andrzej Frankiewicz, Błażej Woźnica, Krystian Szczęsny, Krystian
Woliński, Jakub Adamczyk, Martyna Bodecka, Zuzanna Demjankowska, Paulina Królak; brąz – Szymon
Pęczek, Sara Sękowska, Jakub Czyżkowski, Kacper Bodecki, Zuzanna
Królak, Natalia Wolińska, Filip Kosut, Aleks Sitek oraz Jakub Jęda.
Po udanych zawodach o godz.
18.00 hala zapełniła się widzami, którzy przybyli, aby dopingować swoich

lokalnych faworytów na Jakubowskim Wieczorze Walk. Podczas uroczystości otwarcia wójt Hanna Wocial wręczyła właścicielom Klubu
Walki Grappler – Ewelinie i Marcinowi Frankiewiczom statuetkę Przyjaciela Gminy Jakubów. Podziękowania trafiły także na ręce pani wójt
za rozpowszechnianie mieszanych
sztuk walki wśród dzieci i młodzieży
oraz do Ewy Klepackiej – inspektora
Urzędu Gminy Jakubów za pomoc
w organizacji przedsięwzięcia.
W ringu stoczono 8 zaciętych walk
w formułach MMA, K1 oraz boksie.
Klub Walki Grappler reprezentowali:
Kamil Kublik, Daniel Rozenek, Marcin Gałązka oraz Sebastian Rawski.
Kamil Kublik przegrał swoją walkę. Sędziowie po dwóch rundach
zdecydowali o zwycięstwie jego przeciwnika – Islama Mayrasultanova.
Drugi z reprezentantów Grapplera
– Daniel Rozenek, dla którego był to
debiut w ringu, musiał uznać wyższość konkurenta, który zakończył
walkę przed czasem. Michał Wołczyk
ze Sparta Gym – Warszawska Szkoła
Walki wygrał, kończąc walkę duszeniem za pomocą trójkąta.
Kolejna walka z udziałem zawodnika Klubu Walki Grappler – Marcina Gałązki z Patrykiem Grzymałą

z PFC Siedlce w formule K1 zakończyła się widowiskowym nokautem wykonanym przez Marcina w II rundzie.
Zgromadzona publiczność nagrodziła
zwycięstwo gromkimi brawami.
Walka wieczoru, w której wystąpił miejscowy fighter Sebastian Rawski, wywołała prawdziwą burzę na
trybunach. Przeciwnik Rawskiego
– Jakub Legas z PFC Siedlce, w I rundzie trafił celnie Sebastiana, ale ten
po chwili obalił go i przeniósł walkę
do parteru. Starcie było bardzo dynamiczne, a okrzyki i doping kibiców
tylko motywowały Rawskiego do kolejnych ataków. Walka zakończyła się
zwycięstwem Sebastiana. Publiczność długo skandowała na jego cześć.
Hala sportowa wypełniona po
brzegi przyczyniła się także do zebrania 1379,05 zł na rzecz zmagającej
się z neuroblastomą małej Gabrysi
Wójciuk, podopiecznej Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba”.
Nr 2 (2) 2015
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8

czerwca 2015 r.
dziewczęta z gimnazjum grały w finale 55. turnieju „Gramy
o Złotą Piłkę” organizowanego przez Warszawski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Dziewczęta
występowały pod nazwą „Jaga Jakubów
Team” i w meczu o pierwsze miejsce
przegrały 7:4 z warszawskimi Wojowniczkami.
Wc z e ś n i e j
– 6 maja 2015 r.
rozegrano eliminacje, w których wzięło udział
9 drużyn. Wszyst-

kie podzielono na 3 grupy
po 3 zespoły. Nasz zespół
zajął pierwsze
miejsce w swojej
grupie, wygrywając dwukrotnie 3-1 i 3-0. Po
tej fazie najsłabsze zespoły odpadały. Pozostałe w turnieju 6 drużyn rozlosowano do 2 grup. Jaga Jakubów Team
w swojej ponownie zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem 4 punktów po wygranej
2-0 i remisie 1:1. Wyniki te premiowały naszą drużynę awansem do ścisłego

finału, który odbył się 8 czerwca na stadionie miejskim przy ul. Łazienkowskiej
w Warszawie (eliminacje odbywały się na
boiskach AWF Warszawa). Nasz zespół
wystąpił w składzie: Aleksandra Królak,
Natalia Prymek, Martyna Kunka, Weronika Wadas, Aleksandra Polkowska,
Magdalena Jędrzejewska, Paulina Kunka, Karolina Czyżewska, Ewelina Rastawicka, Aleksandra Krypska. Opiekunem
drużyny był Piotr Jaguścik, nauczyciel
wychowania fizycznego.

Więcej informacji na temat turnieju na stronach:
http://aktywnawarszawa.waw.pl/turniej-gramy-o-zlota-pilke
http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/91555/final_zmagan_o_zlota_pilke

O PUCHAR WÓJTA

O

rganizacja turniejów sportowych dla mieszkańców
gminy Jakubów stała się już
coroczną tradycją. I tak 12 kwietnia
2015 roku w hali sportowej Zespołu
Szkół w Jakubowie odbył się już IV
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Jakubów. Wydarzeniami poprzedzającymi rozgrywki
turniejowe były wewnątrzszkolne
zmagania, mające na celu wyłonić
po dwie najlepsze osoby z każdej
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grupy wiekowej, które będą reprezentowały swoją szkołę na rozgrywkach gminnych.
Po zakończeniu zmagań zwycięzcami turnieju zostali według kategorii wiekowych zostali: dziewczynki kl. IV i młodsze – Martyna
Wiktorowicz; chłopcy kl. IV i młodsi – Bartek Ołdak; dziewczynki kl.
V-VI – Izabela Czwarnóg; chłopcy
kl. V-VI – Dawid Czwarnóg; dziewczyny gim. – Weronika Wadas;

chłopcy gim. – Alan Lubański; dorośli (K) – Elżbieta Pietrzyk; dorośli
(M) – Krzysztof Czwarnóg.
Pierwsze miejsca nagradzane były
pucharami. Natomiast drugie i trzecie w danej grupie honorowano medalami. Na zakończenie organizatorzy zapewnili ciepłe napoje oraz
słodki poczęstunek dla uczestników.

Fot. maratonczyk.pl

JAGA WICEMISTRZEM

SPORT

RAJD NA ZLOT
W NIEDZIELĘ, 17 MAJA 2015 R., W NASZEJ GMINIE ODBYŁ SIĘ III RAJD ROWEROWY,
TYM RAZEM POŁĄCZONY ZE ZLOTEM MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW MARKI BMW
POD HASŁEM ,,MASZ ROWER I CHĘĆ – WOKÓŁ JAKUBOWA KRĘĆ” POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO ANTONIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO.

R

Fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

ajd rozpoczął się o godzinie
14.00 z placu przed urzędem
gminy w Jakubowie. Trasą
przejazdu były miejscowości: Jakubów,
Anielinek, Mistów (drogi powiatowe),
Kolonia Niedziałka II, Anielinek, Jakubów – rondo lotnisko, Przedewsie,
Józefin, Jędrzejów Stary, Jędrzejów
Nowy (drogi serwisowe). Na każdym
skrzyżowaniu bezpieczeństwa strzegli
strażacy z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz policjanci
z KP w Dobrem oraz KPP w Mińsku
Mazowieckim. W rajdzie wzięło udział
ok. 400 osób.
Na terenie Szkoły Podstawowej
w Jędrzejowie Nowym zlokalizowano
metę rajdu. Tam też na rowerzystów
czekali już zrzeszeni w BMW Klub Mazowsze fani marki wraz z zaprzyjaźnio-

nymi klubami. Na powitanie przygotowali pokaz jazdy bokiem, tzw. drift.
Swoje umiejętności zaprezentowało 10
wyspecjalizowanych w tym stylu jazdy kierowców. Oprócz pokazu można
było również oglądać samochody marki
BMW – zarówno te oryginale, jak i po
przeróbkach – które ustawiono na placu
trawiastym przy szkole. Organizatorem
tej części imprezy był Mariusz Rosłoński – moderator BMW Klub Mazowsze,
który dołożył wszelkich starań, aby widowisko przygotowane przez klub wypadło jak najlepiej. Impreza przebiegła
zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, dlatego też wójt gminy Jakubów
składa serdeczne podziękowania za tak
liczne przybycie zarówno uczestnikom
rajdu, jak i fanom marki BMW.
Przedsięwzięcie miało na celu in-

tegrację mieszkańców powiatu mińskiego oraz promowanie zdrowego
stylu życia poprzez uprawianie sportu.
Najliczniejszą grupą uczestników byli
oczywiście mieszkańcy gminy Jakubów, ale nie zabrakło też mieszkańców
sąsiednich gmin, tj. Dobrego, Cegłowa,
Stanisławowa, Mrozów czy Mińska
Mazowieckiego.
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn.: 730–1700
wt. – pt.: 730–1530
Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
mail: sekretariat@jakubow.pl
Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
mail: h.wocial@jakubow.pl
Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
mail: b.dziedzic@jakubow.pl
Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100
mail: j.milaczewska@jakubow.pl
Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
mail: ksiegowosc@jakubow.pl
Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy:
czwartki w godz. 900–1200
tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79

Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół
tel. +48 25 757 91 61, mail: zoeasz@jakubow.pl

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax: +48 25 757 91 64
mail: gopsjakubow@list.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15

Leśniczy Lasów Państwowych
Jarosław Kaźmierski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czwartki w godz.: 900–1100
tel. +48 693 450 353

Parafie:
• Jakubów, Plac Św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 39

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Małgorzata Chrzanowska-Siwak
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
pn. i śr.: w godz.: 730–1530
tel. +48 25 757 93 36
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz.: pn. – pt.: 1000–1800, sob: 900–1300
mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz.: pn. – pt.: 1000–1500
mail: filiaw@jakubow.pl

• Mistów, ul. Kościelna 4
tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29
Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98
Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

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

EkoTeam
Sp. z o.o
ODBIERAMY ODPADY
• KOMUNALNE Z FIRM
• Z REMONTÓW

• GRUZ • GIPS • STYROPIAN
• FOLIA • DREWNO • PLASTIK
tel. 516 026 706, 535 450 189
Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt: gazeta.jakubow@wp.pl

