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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów,

za nami bardzo pracowity okres, zwłaszcza 
dla rolników, którym w tym roku przyszło zbierać 
plony w bardzo trudnych warunkach pogodowych. 
Ich trud został zwieńczony i uhonorowany podczas 
Dożynek Powiatowo-Gminnych, organizowanych 
po raz pierwszy na terenie naszej gminy. Z tej okazji 
chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania 
tego święta. Państwa uczestnictwo oraz duża liczba 
wieńców dożynkowych przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. 

Lato to również czas remontów i innych prac budowlanych mających na 
celu poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Kontynuujemy remonty 
dróg gminnych, budowę chodnika w Jędrzejowie Nowym czy budowę nowych 
przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Mistowie. W szkołach tak-
że zostały przeprowadzone remonty, które korzystnie wpłynęły na warunki 
nauki, pracy i bezpieczeństwa uczniów oraz wszystkich pracowników.

Wakacje to także czas odpoczynku dla najmłodszych, z których 160 ak-
tywnie uczestniczyło w półkoloniach organizowanych przez gminę, przy 
znacznej pomocy nauczycieli z naszych szkół. Natomiast na kolonie do Leska 
w Bieszczadach pojechało 18 dzieci. 

Przed nami, Drodzy Państwo, kolejny okres wytężonej pracy m.in. rozdys-
ponowanie Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, przygotowanie projektu budżetu 
na przyszły rok, jak również otwarcie drugiej oczyszczalni ścieków w Leontynie.

Z poważaniem,
wójt Hanna Wocial

 F
ot

. z
 a

rc
hi

w
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w

1Nr 3 (3) 2015 NASZA GMINA JAKUBÓW

Jakubów

MAZOWIECKIE LATO 2015
s. 6-7

TEMAT NUMERU

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 3 (3) 2015
BEZPŁATNY KWARTALNIK Jakubów

WYNIKI REFERENDUM
Wyniki referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 

2015 r. na terenie gminy Jakubów:
Liczba osób uprawnionych do głosowania – 4017
Liczba wydanych kart do głosowania – 197, co stanowi 4,9% ogółu
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
Wynik głosowania: głosów na „TAK” – 145, głosów na „NIE” - 49
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii 
politycznych z budżetu państwa?
Wynik głosowania: głosów na „TAK” – 41, głosów na „NIE” – 152
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co 
do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Wynik głosowania: głosów na „TAK” – 177, głosów na „NIE” - 17
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Złote i Diamentowe Gody to nie-
zwykłe wydarzenie, wyjątkowe 
święto, które obchodzi się po co 

najmniej 50 latach pożycia małżeń-
skiego. Wspólne pół wieku to dowód 
wzajemnej miłości, zrozumienia isto-
ty związku małżeńskiego i zbudowa-
nia trwałego gmachu, któremu na imię 
rodzina. To wspaniały wzór mądrego 
życia i przykład dla młodych, którzy 
decydują się związać węzłem małżeń-
skim, zakładając rodzinę.

W czwartek 2 lipca 2015 roku o go-
dzinie 1200 w Urzędzie Gminy Jaku-
bów odbyła się uroczystość obchodów 
50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskie-
go. W uroczystości udział wzięły nastę-
pujące pary z terenu gminy Jakubów:

Złote Gody obchodzili:
1. Irena i Ryszard Rendaszkowie 
z Aleksandrowa. 
2. Barbara i Władysław Skwarowie 
z Brzozówki.
3. Genowefa i Wacław Bartniccy z Ja-
kubowa.
4. Anna i Wacław Płochoccy z Jędrze-
jowa Starego.
5. Wiesława i Mieczysław Michalczy-
kowie z Turku.

Diamentowe Gody obchodzili:
1. Halina i Marian Jurkowie z Mistowa.
2. Wanda i Feliks Przysowowie z Mi-
stowa.

RAZEM PONAD PÓŁ WIEKU
„NIE WYSTARCZY POKOCHAĆ, TRZEBA JESZCZE UMIEĆ WZIĄĆ TĘ MIŁOŚĆ W RĘCE I PRZENIEŚĆ JĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.” K. I. GAŁCZYŃSKI

Oprac.: Agnieszka Gogol

Z tej okazji wójt gminy Jakubów 
Hanna Wocial wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Krzysztofem 
Domańskim i sekretarz Justyną Mi-
łaczewską wręczyli medale wraz z le-
gitymacjami nadanymi przez Prezy-
denta RP.   

Ponadto każda z par otrzymała 
bukiet kwiatów, dyplom lokalnych 
władz, wspaniałe życzenia oraz drob-
ny upominek. Po wręczeniu odzna-
czeń nastąpił czas na sesję zdjęciową, 
podczas której uwieczniono Jubila-
tów. Po oficjalnej części wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek, w tym weselny tort. Nie 
zabrakło również bogatego programu 
artystycznego w wykonaniu dzieci ze 
szkoły z Mistowa wraz z opiekunką 
Agnieszką Kościeszą i występu lokal-
nego zespołu „Wisienki” z Wiśniewa. 
Podczas uroczystości zaszczyciła nas 
swoją obecnością Krystyna Kupiec 
– emerytowana nauczycielka Szko-
ły Podstawowej w Ludwinowie, któ-
ra wprowadziła zebranych w atmos-
ferę refleksji i wspomnień, recytując 
swoje wiersze. W tak miłej atmosfe-
rze Jubilaci spędzili czwartkowe po-
południe. 
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Otwarcia uroczystości doko-
nał prezes OSP Wiśniew 
druh Dariusz Kopczyński, 

witając serdecznie członków zarzą-
du OSP Wiśniew, wszystkie druhny 
i druhów z naszej jednostki, człon-
ków wspierających i honorowych. 
Podczas jubileuszu nie zabrakło: An-
toniego Jana Tarczyńskiego – pre-
zesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
Województwa Mazowieckiego, sta-
rosty mińskiego, Pawła Parobczaka 
– zastępcy Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazo-
wieckim, Ryszarda Parola – prezesa 
Gminnego Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Jakubowie, 

Jarosława Zalewskiego – komen-
danta Gminnego Zarządu Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Jaku-
bowie, Rafała Królaka – wice prezesa 
Gminnego Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Jakubowie, 
przedstawicieli Zarządu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jędrzejowie 
Nowym, Jakubowie, Mistowie, Ła-
ziskach, Mlęcinie wraz z pocztem 
sztandarowym oraz przedstawicie-
li Zarządu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Moczydłach i Ludwino-
wie, Hanny Wocial – wójt gminy 
Jakubów, Krzysztofa Domańskie-
go – przewodniczącego Rady Gmi-
ny Jakubów, Bogusława Dziedzica 
– zastępcy wójta gminy Jakubów, 
Justyny Miłaczewskiej – sekretarza 

gminy Jakubów, Jerzego Podsiadły 
– inspektora Urzędu Gminy Jaku-
bów, kapłana Zbigniewa Nawary – 
proboszcza Parafii Starokatolickiej 
Mariawitów w Wiśniewie, księdza 
Krzysztofa Wesołowskiego – pro-
boszcza Parafii Rzymskokatolickiej 
w Wiśniewie, Marianny Murzynow-
skiej – dyrektora oddziału Banku 
Spółdzielczego w Jakubowie, Karo-
liny Pląsek – dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Wiśniewie, Zofii Dłubak 
– przewodniczącej Koła Emerytów 
i Rencistów z Wiśniewa oraz Hono-
raty Gąsior – przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich z Wiśniewa. 

Po powitaniu gości prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Zw. 
OSP RP druh Antoni Jan Tarczyń-
ski odczytał uchwałę prezydium 
Związku Głównego OSP RP, zgod-
nie z którą OSP Wiśniew została 

WIŚNIEW JUBILEUSZOWY
27 CZERWCA 2015 ROKU ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZ 80-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIŚNIEWIE, PODCZAS KTÓREGO 

NASTĄPIŁO WRĘCZENIE ODZNACZEŃ ZWIĄZKOWYCH ORAZ UHONOROWANIE NASZEJ JEDNOSTKI ZŁOTYM MEDALEM.

Oprac.: Joanna Żyłkowska, druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie
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odznaczona złotym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa, za wielo-
letnie, ofiarne działania w ochro-
nie przeciwpożarowej, dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Następnie druh Paweł 
Gryglas został odznaczony medalem 
honorowym im. Bolesława Chomi-
cza w uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związku 
OSP RP. Kolejne odznaczenia to zło-
ty medal za zasługi dla pożarnictwa 
dla druhny Genowefy Bankiewicz, 
druha Waldemara Reka, druha Sła-
womira Bankiewicza, druha Jaro-
sława Zalewskiego. Natomiast dru-
howie: Henryk Czyżewski, Ignacy 
Gąsior i Zygmunt Chróstowski od-
znaczeni zostali srebrnym medalem. 
Następnie brązowy medal otrzymali 
druhowie: Dariusz Kopczyński, Ry-
szard Jagliński, Andrzej Piwek, Ja-
nusz Czyżewski, Dariusz Kaczorek, 
Czesław Komuda, Sławomir Gąsior, 
Dariusz Gąsior, Krzysztof Szczepań-
ski oraz Karol Zalewski. Uchwałą 

prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP Wo-
jewództwa Mazowieckiego odzna-
ką strażaka wzorowego odznaczeni 
zostali: druhny Joanna Żyłkowska 
i Elżbieta Kaczorek oraz druhowie: 
Stanisław Gałązka, Adam Kaczo-
rek, Artur Gąsior, Paweł Kędzierski, 
Adam Nowak, Adrian Kopczyń-
ski, Kamil Królak, Sebastian Rek, 
Bartłomiej Rek, Karol Szczepański, 
Kamil Jagliński, Konrad Charczuk 
oraz Rafał Gleń.

Zarząd gminny OSP również 
przyznał odznaczenia strażackie. 
Za wysługę 60 lat odznakę otrzyma-
li druhowie: Waldemar Rek, Henryk 
Czyżewski, Paweł Gryglas oraz Sta-
nisław Bankiewicz. Za 55 lat w służ-
bie odznaczono druhnę Genowefę 
Bankiewicz i druha Ignacego Gąsio-
ra. Odznakę za wysługę 30 lat otrzy-
mali druhowie: Janusz Czyżewski, 
Andrzej Piwek i Jarosław Zalewski. 
Za 25 lat – druhowie Dariusz Gą-
sior, Krzysztof Szczepański i Dariusz 
Kaczorek. Za 20 lat – druh Czesław 
Komuda. Za 15 lat – druhowie Sła-
womir Gąsior, Dariusz Kopczyń-
ski i Ryszard Jagliński, zaś za 10 lat 
– druh Karol Zalewski.

Kolejne odznaczenia otrzyma-
ła nasza Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza, w składzie: Karolina 
Czyżewska, Kinga Czyżewska, Ka-
tarzyna Zbrzezna, Anna Komuda, 
Izabela Komuda, Joanna Kaczorek, 
Anna Kaczorek, Dominika Kop-
czyńska, Patryk Czyżewski i Ka-
mil Gąsior.

Po części oficjalnej głos zabrał 
druh Antoni Jan Tarczyński, Paweł 

Parobczak oraz wójt Hanna Wo-
cial, która wręczyła strażakom pre-
zent w postaci figurki św. Floria-
na. Następnie gratulacje i prezenty 
przekazały panie Honorata Gąsior 
i Marianna Murzynowska. Na za-
kończenie głos zabrał prezes Dariusz 
Kopczyński, który podziękował 
wszystkim za przybycie i dzielenie 
z nami radości z obchodów naszego 
wspaniałego jubileuszu.Fo
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MAZOWIECKIE LATO 2015
30 SIERPNIA 2015 ROKU ZAPISAŁ SIĘ W GMINIE JAKUBÓW JAKO ŚWIĘTO PLONÓW. DO-

ŻYNKI W TYM ROKU BYŁY WYJĄTKOWE Z DWÓCH POWODÓW – PO PIERWSZE ODBYŁY 

SIĘ PO RAZ DZIESIĄTY, A PO DRUGIE W TYM ROKU BYŁY TO DOŻYNKI POWIATOWO-

-GMINNE. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘŁA SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ W KOŚCIELE PW. ŚW. ANNY 

W JAKUBOWIE. PO UROCZYSTEJ MSZY KOROWÓD DOŻYNKOWY PRZEMASZEROWAŁ 

NA ŁĄKĘ, UŻYCZONĄ NIEODPŁATNIE PRZEZ PAŃSTWA GAŁĄZKÓW Z JAKUBOWA. TAM 

ROZPOCZĘTO DALSZĄ CZĘŚĆ ŚWIĘTA. 

Starostami dożynek w tym roku 
byli: Agata Sobotka – rolnicz-
ka z Rządzy, a jednocześnie soł-

tys tej wsi i Jarosław Gałązka – rolnik 
z Jakubowa. Po uroczystym przekazaniu 
chleba wójtowi gminy i staroście miń-
skiemu nadszedł czas na przemówie-
nia organizatorów i zaproszonych gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas w tym 
roku: Krzysztof Wawrzyniec Borkowski 
– poseł na Sejm RP, Maria Koc – sena-
tor RP, Teresa Wargocka – radna Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego, wójto-
wie z terenu powiatu mińskiego, Mariusz 
Kozera – wicedyrektor Zarządu Dróg 

Oprac.: Joanna Żyłkowska Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Wojewódzkich w Warszawie, Mirosław 
Krusiewicz – dyrektor Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim. Podczas dożynek od-
był się konkurs wieńców dożynkowych, 
w którym wszystkie 21 dzieł – nie tylko 
z gminy Jakubów, ale też z całego powia-
tu – zostały uhonorowane jednakowym 
miejscem na podium i nagrodą pienięż-
ną. Przyznano też nagrody dodatkowe 
– specjalną od starosty mińskiego otrzy-
mała delegacja Latowicza, od posła Bor-
kowskiego – delegacja z Dębego Wielkie-
go, a od Teresy Wargockiej – delegacja 
z Mistowa. Tego dnia wręczono też sta-
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tuetki „Przyjaciel Gminy”. Otrzymali 
je: Maria Pruszyńska – dyrektor Zespo-
łu Szkół w Jakubowie, Karolina Pląsek 
– dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
w Wiśniewie, Lidia Domańska – dyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Mistowie, Edyta Kar-
czewska-Brzost – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jędrzejowie Nowym, Zbigniew J. Piąt-
kowski – redaktor naczelny tygodnika 
i TV Co słychać?, Przemysław Piątkow-
ski z firmy Fotopia, Andrzej Matejak 
oraz Krystyna i Jan Kupcowie. Między 
wystąpieniami na scenie czas zebranym 
umilali: zespoły Jakubowiacy, Wrzos, 
Wisienki, Ludwinianki, Mistowiacy, ze-
spół LIRA ze Stanisławowa oraz Antoś 
Szprycha. Gwiazdami wieczoru, które 
przyciągnęły niezliczoną liczbę fanów 
był Czadoman, Diadem i After Party.
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ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

Pytania do... 
WÓJTA GMINY JAKUBÓW

CZEKAMY NA LISTY I MAILE: 
gazeta.jakubow@wp.pl

Droga Natalio!

Bardzo dziękuję, że zechciałaś napisać 
do mnie list, w którym wskazujesz pro-
blem dzieci z Łazisk.

Nie ma dla mnie dzieci lepszych czy 
gorszych, wszystkie są równe i tak samo 
dla mnie ważne. Aby powstał plac zabaw 
w Łaziskach, należy rozpocząć od tego, 
że na najbliższym zebraniu wiejskim, 
które odbędzie się 21 września 2015 roku 
o godz. 19.00 w remizie OSP, dorośli miesz-
kańcy muszą przeznaczyć środki na ten cel 
z funduszu sołeckiego na 2016 rok. Zachęć 
swoich rodziców i najbliższych dorosłych 
członków rodziny do udziału w tym ze-
braniu.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

GMINA – URZĄD

BUDŻET W ROKU 2015
WYKONANIE BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

Dochody w ykonano w kwocie 
9 858 795,47 zł, tj. w 58,64% planu.

Główne pozycje wykonanych docho-
dów to:

1) wpłaty z tytułu podatków i opłat:
a) podatki od osób prawnych – 205 471 zł,
b) podatki od osób fizycznych – 746 794 zł,
c) udziały w podatku PIT i CIT – 986 245 zł,
d) opłaty: alkoholowa, eksploatacyj-
na, za zajęcie pasa drogowego, skarbowa 
– 93 118 zł,

2) subwencje – 4 037 298 zł,
3) środki z Unii Europejskiej na:

a) sieć kanalizacyjną w Jędrzejowie No-
wym – 1 585 923 zł,
b)  budowę chodników w Kamionce – etap 
I i II – 186 914 zł,
c) Projekt „Moja Przyszłość” – 13 030 zł,
d) Dożynki 2014 – 29 423 zł,
e) Projekt „warsztaty wokalno-taneczne” 
– 15 600 zł,

4) zwrot VAT-u z 2014 roku – 208 085 zł,
5) wpłaty na przyłącza kanalizacyjne 

– 93 754 zł,
6) wpływy z opłaty śmieciowej 

– 153 423 zł.
Wydatk i w ykonano w kwocie 

9 635 252,86 zł, tj. w 53,92% planu w tym:
– wydatki bieżące – 7 079 588,70 zł,
– wydatki inwestycyjne – 2 555 664,16 zł.

Podstawowe wydatki bieżące to wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
oraz utrzymanie infrastruktury drogo-
wej, wodociągowej, kanalizacyjnej i bu-
dynków publicznych.

W I półroczu wydatkowano na:
– wyposażenie Komisariatu Policji w Sta-
nisławowie – 30 000 zł,
– wydatki na OSP – 85 284 zł,
– odsetki od pożyczek i kredytów – 50 062 zł,

– zbiórkę odpadów od mieszkańców gmi-
ny – 124 137 zł,
– utrzymanie 2 bibliotek – 92 234,72 zł.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:
– budowę oczyszczalni w Leontynie i czę-
ści sieci kanalizacyjnej z przyłączami 
w Mistowie – koszt 1 958 084 zł,
– budowę chodnika w Aleksandrowie 
– koszt 174 920 zł,
– budowę chodnika w Kamionce – II etap 
– koszt – 239 637 zł,
– budowa chodnika w Jakubowie – 44 999 zł,
– projekty techniczne i dobudowy punk-
tów oświetlenia ulicznego – 32 902 zł,
– przeznaczono środki na projekty do 
Urzędu Marszałkowskiego:
a) BW – 9 668,96 zł,
b) EA – 17 163,51 zł,
– zakup wiaty przystankowej na drogę do 
Wiśniewa – 3 500 zł. 

Budżet na I półrocze zamknął się 
nadwyżką w kwocie 223 542,61 zł. Za-
dłużenie gminy na 30 czerwca 2015 roku 
wyniosło 5 776 225 zł w tym z tytułu:
– pożyczek z BGK na wyprzedzające fi-
nansowanie zadań ze środków UE do cza-
su otrzymania pomocy ze środków UE 
– 2 049 156 zł,
– kredytów na wkład własny do sfinanso-
wania inwestycji z udziałem środków Unii 
Europejskiej – 2 149 069 zł,
– pozostałych pożyczek i kredytów 
– 1 578 000 zł.

W I półroczu 2015 roku zaciągnięto 
2 347 756 zł pożyczek i kredytów na realizację 
inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w 
Leontynie i sieci kanalizacyjnej w Mistowie.

W analizowanym okresie dokonano 
spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 1 904 729,37 zł.
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GMINA – URZĄD

POSIEDZENIE RADY GMINY 
JAKUBÓW 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Porządek obrad:
1. Konsultacje, dotyczącej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju na obszarze LGD ZM w latach 
2014-2020. 
2. Informacja o wykonaniu budżetu za I pół-
rocze 2015 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2015-2020;
b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Jakubów oraz warunków i zasad ko-
rzystania z tych przystanków;
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne przeka-
zanie w formie darowizny nieruchomości, 
stanowiącej własność gminy Jakubów, poło-
żonej w miejscowości Wola Polska;
e) powołania zespołu oceniającego kandyda-
tów na ławników kadencji 2015-2019;
f) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyj-
nej dla Gminy Jakubów”;
g) wyrażenia zgody na wynajem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego, znaj-
dującego się w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Jakubowie.
4. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
5. Informacja wójta o pracach w okresie mię-
dzy sesjami.
6. Informacja przewodniczącego Rady o pra-
cach w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja pt. „Stan badań nad dziejami 
gm. Jakubów”.

POSIEDZENIE RADY GMINY 
JAKUBÓW 29 CZERWCA 2015 ROKU

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmi-
ny Jakubów za 2014 rok:
a. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o przedłożonym przez wójta 
Gminy Jakubów sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Jakubów za 2014 rok,
b. wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
c. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o wniosku ww. Komisji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Gminy Jakubów wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2014 rok;
b. udzielenia absolutorium dla Wójta Gmi-
ny Jakubów z tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok;
c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2015-2020;
d. zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
e. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 
w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-
niami w miejscowości Mistów i Leontyna, 
gmina Jakubów, etap II”.
3. Wysłuchanie sprawozdań z działalności 
w 2014 roku:
a) Komisariatu Policji w Dobrem,
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jakubowie,
c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie,
d) wysłuchanie sprawozdań z pracy Komisji 
Rady Gminy Jakubów za 2014 rok.
4. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między sesjami.
5. Informacja wójta o pracach w okresie mię-
dzy sesjami.
6. Informacja przewodniczącego Rady o pra-
cach w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.

PRACE RADY GMINY

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

Pytania do... 
WÓJTA GMINY JAKUBÓW

CZEKAMY NA LISTY I MAILE: 
gazeta.jakubow@wp.pl

Witam Panią Wójt.
Czy jest szansa na dokończenie oświe-

tlenia ulicznego w m. Strzebula po moder-
nizacji linii energetycznej? Do dzisiaj więk-
sza część miejscowości jest nieoświetlona. 
W okresie letnim nie jest to uciążliwe, ale 
zimą na pewno.

Pozdrawiam 
Jacek Z.

Odpowiadając na Pana zapytanie do-
tyczące włączenia oświetlenia ulicznego 
w m. Strzebula, po przeprowadzonych 
pracach związanych z modernizacją linii 
energetycznej, uprzejmie informuję, iż 
prace zlecone umową przez gminę Jaku-
bów związane z demontażem i ponow-
nym zamontowaniem opraw oświetlenio-
wych oraz linii energetycznej zasilającej 
przedmiotowe oświetlenie zostały przez 
wykonawcę zakończone i zdane do Za-
kładu Energetycznego w Rejonie Mińsk 
Mazowiecki. Została również podpisa-
na nowa umowa z PGE Dystrybucja SA 
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 
w/w obiektu, a w chwili obecnej trwają 
czynności formalno-prawne po stronie 
PGE związane z montażem i odbiorem 
licznika oraz skrzynki SON. Po telefonicz-
nej rozmowie przeprowadzonej z osobą 
odpowiedzialną za powyższe czynności 
dowiedzieliśmy się, iż procedury te po-
trwają około dwóch tygodni, po czym po-
winno nastąpić uruchomienie oświetlenia 
na przedmiotowym odcinku linii.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial
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Jędrzejów Nowy – na podstawie 
umowy z powiatem mińskim o pomocy 
finansowej przy realizacji zadania pod 
nazwą „Budowa chodnika w ciągu dro-
gi powiatowej nr 2229W Jędrzejów – Ce-
głów – Kuflew w miejscowości Nowy Ję-
drzejów na odcinku od km. 0+327 do km 
0+738”, zawartej 21 maja 2015 r. wykona-
no chodnik wraz ze zjazdami do posesji 

z kostki brukowej betonowej oraz umoc-
nieniami skarpy rowu płytami ECO na 
odcinku 411 mb i szerokości 2 m.

Wykonawcą prac była f irma 
DOWBUD-C Sp.zo.o z Warszawy. Roz-
poczęte 15 lipca 2015 r. prace zgłoszono 
do odbioru, a termin odbioru końcowego 
wyznaczono na 18 września 2015 r.

Koszt całkowity wykonania inwe-
stycji to 162 098,85 zł brutto, z czego 
dofinansowanie przez gminę Jakubów 
w wysokości 50% poniesionych kosztów 
operacji wynosi 81 049,42 zł.

Przedmiotowa inwestycja jest kon-
tynuacją prac rozpoczętych w 2012  r. 
(odcinek 320 mb.), przerwanych ze 
względu na budowę sieci kanalizacyjnej 
z przyłączami.

Łaziska – wykonano prace związa-
ne z ustaleniem przebiegu granic drogi 
nr ewidencyjny 334, gdzie 9 lipca 2015 r. 
wezwano strony w celu okazania punk-
tów granicznych wcześniej ujawnio-
nych w ewidencji gruntów i budynków. 
Przedmiotowe czynności przeprowa-
dzono w celu rozpoczęcia prac remon-
towych w/w 4-metrowej szerokości dro-
gi. Prace remontowe rozpoczęto 22 lipca 
i polegały one na wyrwaniu karp, ko-
rytowaniu drogi oraz nawiezieniu kru-
szonki betonowej, która została rozplan-
towana na odcinku 200 mb. W ramach 
dalszych prac przewidziana jest dosta-
wa i plantowanie zakupionego ze środ-

GMINNE INWESTYCJE
Oprac. i fot.: Jacek Biaduń

ków pochodzących z funduszu sołeckie-
go destruktu oraz równanie i miejscowe 
dożwirowanie dalszego odcinka drogi 
o łącznej długości ok. 900 m. Dotych-
czasowy koszt wykonanych prac to kwo-
ta: 6 500,55 zł za zakup kruszywa beto-
nowego drobnego, 3 247,20 zł za prace 
związane z usuwaniem i korytowaniem 
pasa drogowego oraz 3 724,44 zł za plan-
towanie kruszywa.

INWESTYCJE
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Oprac.: Marzena Rek

INWESTYCJE, ŚWIADCZENIA

W miejscowości Jędrzejów 
Nowy trwa budowa 29 przy-
łączy kanalizacyjnych do 

budynków oraz 3 sieciowych i 1 przy-
domowej przepompowni ścieków.
Koszt inwestycji to 280 676,84 zł.

Ścieki z podłączanych mieszkań po-
płyną do oczyszczalni w Jędrzejowie No-
wym w IV kwartale 2015 r.

17 sierpnia 2015 roku roz-
poczęto prace budowla-
ne sieci kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Mistów na 
odcinku części ul. Szkolnej i części ul. 
Ogrodowej. Wykonawcą zadania, wy-
łonionym w drodze przetargu nieogra-
niczonego, została firma URTECH Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jabłonnej 05-110, ul. 
Wiślana 12. Koszt robót budowlanych 
wynosić będzie 452  915,93  zł brutto. 
Zadanie to będzie finansowane z po-
życzki WFOŚiGW oraz ze środków 
własnych gminy Jakubów.

Ten etap budowy kanalizacji obej-
muje 1 338 m sieci grawitacyjnej i tłocz-
nej, pompownię ścieków z armaturą 
i sterowaniem oraz 26 przyłączy kana-
lizacyjnych o łącznej długości 465,5 m. 

Termin realizacji zadania: 30 paź-
dziernika 2015 r.

KANALIZACJA  W JĘDRZEJOWIE NOWYM

KANALIZACJA  W MISTOWIE

Oprac.: Zbigniew Marusa
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Jakubowie informuje, że 
osoby ubiegające się o świadczenia 
rodzinne w nowym okresie zasiłko-
wym , tj. od 1 listopada 2015 r. do 
31 października 2016 r. powinny skła-
dać wnioski o przyznanie świadczeń 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej począwszy od września br.

Jednocześnie przypominamy o obo-
wiązku dostarczenia zaświadczenia 
dziecka uczęszczającego do szkoły po-
nadgimnazjalnej do 11 września 2015 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń 
rodzinnych w ww. okresie będzie brany 
pod uwagę dochód rodziny z 2014 r. po-
twierdzony stosownymi zaświadczenia-
mi lub oświadczeniami.

Ponadto informujemy, iż zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wy-
sokości dochodu rodziny albo dochodu 
osoby uczącej się stanowiących pod-
stawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysoko-
ści świadczeń rodzinnych oraz wysoko-
ści zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 
2015 r. będą obowiązywały następujące 
kryteria dochodowe:
- 674,00 zł – w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie,
- 764,00 zł – w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje oraz druki 
wniosków można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubo-
wie w pok. nr 7.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jakubowie

Katarzyna Kwiatkowska

GOPS INFORMUJE
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Jak co roku w czerwcu - tym razem 
już po raz szósty - młodzi szachiści 
spotkali się w Zespole Szkół w Ja-

kubowie. W ramach VI Turnieju Sza-
chowego o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół w Jakubowie rozegrano trzy tur-
nieje szachowe: dla uczniów szkół pod-
stawowych z klas I-III, dla uczniów szkół 
podstawowych z klas IV-VI oraz dla 
uczniów szkół gimnazjalnych.

Honorowy patronat nad turniejami 
objęła wójt Hanna Wocial, a sponsorami 
obok wójt byli: Zakład Ubezpieczeń S.A. 
oddział w Mińsku Maz., Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Maz., Bank 
Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział 
w Jakubowie, „Globe Schoole” Edukacja 
Językowo-Artystyczna w Mińsku Maz., 
Fundacja „Przyjaciele Mazowsza” w Do-
brem, Cukiernia „Łasuch” w Jakubowie. 
Turnieje były współfinansowane z bu-
dżetu Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. Nad sprawnym przeprowa-
dzeniem rozgrywek czuwali sędziowie 
z Mińskiego Towarzystwa Szachowego: 

Artur Suliborski (główny), Krzysztof 
Parol i Andrzej Koseski (rundowi) oraz 
Roland Suliborski (techniczny).

W zmaganiach turniejowych wzięło 
udział 40 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z Warszawy, Siedlec, 
Mińska Mazowieckiego i Jakubowa. 
Turnieje zostały rozegrane na dystansie 
7 rund tempem 15 minut na zawodnika. 

W turnieju A – szkół podstawowych 
kl. I-III – zwyciężył Miłosz Zaborowski 
przed Grzegorzem Kordulą i Maciejem 
Zaborowskim. Najlepszymi szachistka-
mi turnieju zostały Zofia Łaszczuk, Be-
ata Rybałtowska i Wiktoria Sikorska, 
a wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
w Jakubowie triumfowali: Jacek Wąsak, 
Eryk Bilski i Kuba Sikorski. 

W turnieju B – klas IV-VI – pierw-
sze miejsce zajął Kacper Królak, dru-
gie Maria Zaborowska, a następne Olga 
Plichta. Klasyfikację dziewcząt wygrała 
Maria Zaborowska przed Olgą Plich-
tą i Zuzanną Kordulą. Wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej w Jakubowie najlep-

si byli: Kacper Królak, Adam Grochow-
ski i Natalia Żebrowska.

W turnieju C – gimnazjów – zwy-
ciężył Przemysław Laszczak przed Polą 
Parol i Damianem Koseskim. Klasyfi-
kację dziewcząt wygrała Pola Parol, dru-
ga była Kamila Koseska, a trzecia Nata-
lia Prymek. Wśród uczniów Gimnazjum 
w Jakubowie najlepszymi okazali się: 
Dawid Goraj, Radosław Trąba i Hu-
bert Kosieradzki.

Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych turniejach i kategoriach otrzy-
mali piękne puchary, medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
drobne upominki.

W szkolnej kawiarence prowadzonej 
przez uczennice gimnazjum uczestnicy 
rozgrywek i ich opiekunowie częstowani 
byli napojami, wyrobami cukierniczymi 
oraz pysznymi truskawkami. Sił do sza-
chowych zmagań zawodnikom oraz ki-
bicom dodał smaczny żurek z jajeczkiem 
i kiełbaską zaserwowany przez szkol-
ną stołówkę. Jak zawsze pogoda dopisa-
ła, dzięki czemu zawodnicy w przerwach 
mogli rozluźnić się, grając w piłkę nożną 
na boisku, a najmłodsi szachiści zagrać 
w szachy plenerowe, które zostały nie-
dawno zakupione przez Mińskie Towa-
rzystwo Szachowe. 

Mamy nadzieję, że za rok hala spor-
towa w Jakubowie też będzie wypełniona 
atmosferą szachowych zmagań.

Oprac.: Maria Suliborska
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Z wizytą u żubra 16 czerwca 2015 
roku odbyła się jednodniowa wy-
cieczka szkolna do Białowieży. Jej 

uczestnikami byli uczniowie klasy piątej 
i szóstej. Pojechali do jedynego i chyba 
już ostatniego miejsca w Europie, gdzie 
lasy zachowały swój pierwotny stan. 
Dzięki oprowadzającym przekonali się, 
że Puszcza Białowieska nie ma sobie rów-
nych na całym kontynencie.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Mu-
zeum BPN oraz Rezerwat Pokazowy 
Żubrów. Z zachwytem przyglądali się 
także innym zwierzętom przebywają-
cym w rezerwacie takim jak: jelenie sar-
ny, łosie, dziki, tarpany i żubronie, ale 

największym zainteresowaniem cieszyły 
się wilki i ryś. Ponieważ dzień był pięk-
ny i słoneczny, odbył się spacer „Szla-
kiem Dębów Królewskich,” który dzię-
ki pani przewodnik był jednocześnie 
„żywą” lekcją historii i przyrody. Ucznio-
wie dowiedzieli się, że Szlak Dębów Kró-
lewskich to drzewa w rezerwacie ścisłym 
Białowieskiego Parku Narodowego, któ-
re „widziały” pradawne dzieje. Były one 
świadkami naszej historii! O wartości 
tych drzew świadczą nadane im imio-
na polskich  królów. Przy każdym dębie 
ustawiono tabliczkę z informacjami do-
tyczącymi wieku i wymiarów pomni-
ka przyrody oraz informacje dotyczą-

Od 11 do 13 czerwca 2015 r. 
klasy trzecie i czwarte bra-
ły udział w wycieczce szkolnej 

w Góry Świętokrzyskie.
Pierwszego dnia przebywaliśmy 

w Bałtowie. Najpierw ze specjalnego 
„amerykańskiego schoolbusa”, który 
przemierzał Zwierzyniec Górny, mogli-
śmy zobaczyć mnóstwo gatunków zwie-
rząt. Z opowieści przewodnika mogli-
śmy dowiedzieć się o ich zwyczajach oraz 
z jakich części świata pochodzą. Następ-
nie zwiedziliśmy JuraPark. Na jego te-
renie znajduje się wiele modeli dinozau-

rów i innych prehistorycznych stworzeń 
– wszystkie naturalnej wielkości. Później 
oglądaliśmy film w 4D pt. „Akwarium”. 
Prócz trójwymiarowego obrazu mogliśmy 
doznać także innych wrażeń zmysłowych.

Drugiego dnia zawędrowaliśmy na 
Święty Krzyż. Tam zwiedziliśmy obiekty 
klasztorne, Muzeum Przyrodnicze Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego, a potem 
podziwialiśmy gołoborza. Zdobyliśmy 
także najwyższy szczyt Gór Świętokrzy-
skich - Łysicę. Ten dzień zakończyliśmy 
pobytem w Jaskini „Raj” – najpiękniejszej 
z jaskiń krasowych naszego kraju.

ce danego króla. Następnie w Muzeum 
Przyrodniczo-Leśnym, po zobaczeniu 
ekspozycji, uczniowie weszli na wieżę 
widokową, z której mogli podziwiać pa-
noramę Polany Białowieskiej.  

Po tak aktywnym wypoczynku nad-
szedł czas na wspólny posiłek w miejsco-
wej restauracji. Potem każdy uczestnik 
wycieczki zakupił wybraną przez siebie 
pamiątkę związaną z tym jednym z naj-
piękniejszych zakątków naszego kraju. 
Około godziny 20.00 wszyscy wrócili do 
Jakubowa pełni wrażeń, z przeświadcze-
niem o bardzo udanym dniu.

Trzeci dzień naszych wojaży upłynął 
na warsztatach garncarskich w Muzeum 
Garncarstwa. Ostatnim etapem tego wy-
jazdu było obejrzenie pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. 

Do Jakubowa wróciliśmy w sobotni 
wieczór, w doskonałych humorach. Na 
parkingu przed szkołą gorąco powitali 
nas stęsknieni rodzice.

Oprac.: Uczniowie V i VI klasy
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Z WIZYTĄ U ŻUBRA

GÓRSKIE WĘDRÓWKI



14 NASZA GMINA JAKUBÓW  Nr 3 (3) 2015

OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM

W naszej szkole w ramach 
projektu „Pasje moje i mo-
ich rodziców” odbywały się 

liczne spotkania z rodzicami naszych 
uczniów, którzy prezentowali swo-
je pasje. Cykl spotkań zapoczątkował 
Krzysztof Oklesiński – strażak PSP, któ-
ry zaprosił nas do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim.Na miejscu strażacy za-
prezentowali całe wyposażenie wozu 
strażackiego. Następnie zwiedziliśmy 
pomieszczenia, w których odbierane są 
zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. 
Dzięki tej wizycie uczniowie dowiedzie-
li się, na czym polega praca strażaka, 
jakim sprzętem posługują się strażacy 
oraz jak zachować się w czasie pożaru. 

Kolejnym rodzicem, który zechciał 
podzielić się z nami swoją pasją, był 
Dariusz Kita – policjant. Na spotkaniu 
uczniowie mieli okazję porozmawiać 
z policjantem o zachowaniu bezpieczeń-

stwa w drodze do i ze szkoły, o prawi-
dłowym zachowaniu się podczas jazdy 
rowerem. Nasz gość zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 
dziecko na drodze oraz omówił sposoby 
unikania lub pokonywania ich. Podczas 
spotkania uczniowie także mieli okazję 
do czynnego udziału w zajęciach poprzez 
zadawanie pytań, na które prowadzący 
udzielał wyczerpujących odpowiedzi. 

W ramach projektu nasi ucznio-
wie mieli również okazję uczestniczyć 
w warsztatach papieroplastyki, które 
prowadziła Dorota Gryz wraz z córką 
oraz Ewa Kolińska, mama Kariny. Nasi 
goście opowiedzieli o swoich zaintere-
sowaniach, pomysłach, osiągnięciach, 
pokazali nam swoje wytwory papiero-
we oraz nauczyli uczniów składania pa-
pieru i budowania ze złożonych cząstek 
kwiatka. Każdy uczestnik spotkania 
wyszedł z niego z własnoręcznie wyko-
nanym dziełem. 

Spotkania w ramach projektu „Pasje 
moje i moich rodziców” odbywały się nie 
tylko na terenie naszej szkoły. Państwo 
Eliza i Piotr Sknadajowie zaprosili nas do 
stolarni, gdzie pan Piotr – właściciel za-
kładu – w bardzo ciekawy i jednocześnie 
przystępny sposób wyjaśnił wszystkie 
procesy obróbki drewna, począwszy od 
składu surowców, suszenia i sezonowania, 
przez procesy obróbki mechanicznej, se-
lekcjonowanie, klejenie oraz sposoby ob-
róbki wykańczającej. Uczniowie mieli też 
możliwość praktycznej obróbki drewna. 

Kolejne spotkanie z cyklu odbyło się 
w szklarni państwa Anety i Krzysztofa 
Szymczaków. Dzięki ich uprzejmości 
uczniowie mogli poszerzyć swoją wie-
dzę dotyczącą pielęgnacji, sadzenia i na-
wożenia roślin oraz poznać, na czym 
polega praca w szklarni. Wizyta zakoń-
czyła się ciekawymi zajęciami praktycz-
nymi. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom, którzy podzielili się 
z nami swoimi pasjami. 

Oprac. i fot.: Wocial Monika

SPOTKANIA Z PASJĄ
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE I MISTOWIE

26 czerwca odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku szkol-
nego 2014/15 . W tym dniu 

żegnaliśmy także uczniów klasy 6, którzy 
otrzymali świadectwa ukończenia szko-
ły podstawowej i stali się jej absolwenta-
mi. Byli to: Jakub Niedźwiedziuk, Beata 
Perzanowska, Monika Piekarska i Oli-
wia Rybicka. Jesteśmy szczególnie z nich 
dumni, gdyż uzyskali wysokie wyniki eg-
zaminu po szkole podstawowej. Kubo, Be-
ato, Moniko, Oliwio, życzymy wam po-
wodzenia i dalszych sukcesów w nauce!

W dniach 6-10 lipca 40-osobowa 

grupa uczniów naszej szkoły uczestni-
czyła w półkoloniach letnich zorganizo-
wanych przez Hannę Wocial wójt gmi-
ny Jakubów. W tym roku zwiedzaliśmy 
zamek w Liwie i Ptaszarnię w Nakorach, 
a nocleg spędziliśmy w gospodarstwie 
agroturystycznym Retro-Skibniew, gdzie 
czekały nas takie atrakcje jak: warsz-
taty kulinarne, ognisko i pokaz tań-
ca z ogniem. Pogoda dopisała ,więc dla 
ochłody mogliśmy skorzystać z kąpieli 
w mińskim basenie. Ostatni dzień pół-
kolonii spędziliśmy w Warszawie w kinie 
oraz Multimedialnym Parku Fontann na 

Starym Mieście. Już nie możemy się do-
czekać przyszłorocznych półkolonii.

1 września odbyło się uroczyste roz-
poczęcie roku szkolnego 2015/16. Wspól-
nie ze sztandarem przemaszerowaliśmy 
do kościoła, gdzie odbyła się msza święta. 
O godzinie 10.00 w szkole, wraz z pierw-
szym dzwonkiem, powitała nas dyrektor 
Lidia Domańska, a następnie odbyło się 
spotkanie z wychowawcami. 

10 czerwca to szczególny dzień 
dla naszej szkolnej społecz-
ności – rocznica nadania 

szkole zaszczytnego imienia 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich. Z tej okazji wszyscy 
uczniowie wraz z nauczycielami udali się 
do Mińska Mazowieckiego, aby odwie-
dzić miejsca związane z patronem.

Przed wyjazdem uczniowie klasy 
5 i 6 pod opieką Zofii Kowalskiej uda-
li się na pobliskie cmentarze i zapalili 
znicze w miejscach pamięci. W Mińsku 
zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Mińskiej 
i Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 
To była ciekawa lekcja historii.

16 czerwca drużyna piłkarska 
dziewcząt z naszej szkoły wzięła udział 
w V Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej 
Dziewcząt Klas 5 Szkół Podstawowych 
o Puchar Przechodni Dyrektora Szko-
ły Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazo-
wieckim. Brało w nim udział 10 drużyn 
ze szkół na terenie powiatu mińskiego. 
Nasze dziewczyny zajęły trzecie miej-
sce. Wręczone zostały również statuetki 
dla najlepszego strzelca, rozgrywające-
go i bramkarza. Jedna z nich przypadła 
naszej zawodniczce – najlepszą bram-
karką została Kasia Rybińska.

25 czerwca odbył się apel podsumo-

wujący rok szkolny 2014/2015. Rozpoczęło 
go pożegnanie księdza Wojciecha Zadroż-
nego, który prowadził naukę religii w II 
semestrze. Następnie dyrektor i Marzan-
na Wiktorowicz wręczyły dyplomy laure-
atom konkursów szkolnych i gminnych. 
Klasa szósta ze średnią 5,08 kolejny raz 
zwyciężyła w rywalizacji o tytuł najlepszej 
pod względem nauki i otrzymała puchar.

Oprac.: Anna Łaptiew

Oprac. i fot.: Anna Karpińska

SZKOLNE KALENDARIUM

MISTOWSKIE WAKACJE
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Leśne skrzaty, 
Stanisława Gujska, 

Fotopia, Jakubów 2015.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. 
Przewodnik po projektach zrealizowanych 

w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2014, 
Fotopia, Mińsk Mazowiecki 2015.

Dawne Sanatorium w Rudce 
koło Mrozów: albumowy przewodnik, 

Gminna Biblioteka Publiczna,
Warszawa, Mrozy 2014.

Sanatorium w Rudce: mały przewodnik, 
Halina Dusińska; 

Gminna Biblioteka Publiczna, 
Mrozy 2014.

BIBLIOTEKA, LUBIĘ TO! CZYTELNICZE
NOWOŚCI

KULTURALNIE

Młodzi czytelnicy wzięli udział 
w spotkaniu bibliotecznym, 
podczas którego przepro-

wadzali wywiady z wykorzystaniem 
Ipadów. Wykazali się przy tym dużymi 
umiejętnościami dziennikarskimi i tech-
nologicznymi. Z udzielonych odpowie-
dzi, przedstawionych poniżej, powstał 
ciekawy obraz czytelnictwa. 

Dzieci lubią czytać książki, bo są 
fajne i przenoszą do innego świata. Je-
śli chodzi o tematykę, wybierają książki 
fantastyczne i przygodowe. Ponieważ lu-
bią czytać, chętnie też chodzą do biblio-
teki, gdzie do wyboru mają mnóstwo 
ciekawych i nowych pozycji czytelni-
czych. Dodatkowo mogą spotkać się tam 
z kolegami. Według młodych czytelni-
ków bibliotekarz powinien być osobą 
miłą, spokojną, przyjacielską i pomocną 
przy wyborze lektury, a przede wszyst-
kim wyrozumiałą dla dzieci, które nie 
przynoszą książek na czas.

„Dlaczego Polacy nie czytają?” „Po-
nieważ im się nie chce” – stwierdziły 
dzieci. Niektórzy uważają, że czytanie jest 
bez sensu i dlatego nie chodzą do bibliote-
ki. Często też bardziej zwracają uwagę na 
grubość książki, a nie na jej treść. 

„Co zrobić, aby zachęcić do czyta-
nia?” Trzeba po prostu spróbować za-
cząć czytać.

Organizowane są liczne akcje propa-
gujące czytelnictwo np. CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM z hasłem: „Czytaj 
dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”. 
Warto wziąć w nich udział.

W szkole trzeba już więcej czytać, 
żeby mieć dobre oceny: „bo jak się nie 
przeczyta lektury, to potem ma się je-
dynkę”.

Dziękujemy uczniom Szkoły Podsta-
wowej w Wiśniewie za udział w warsz-
tatach i zapraszamy wszystkich – doro-
słych i dzieci – do odwiedzania Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jakubowie (budy-
nek Urzędu Gminy) i Filii w Wiśniewie 
(budynek Szkoły Podstawowej). Czekają 
tam ciekawe książki z zakresu literatu-
ry pięknej, popularnonaukowej, czaso-
pisma i kącik dla najmłodszych. Pamię-
tajmy, że my - dorośli powinniśmy zrobić 
wszystko, aby zachęcić dzieci do czytania 
książek, gdyż w ten sposób dajemy im 
klucz do krainy wyobraźni. Dzięki temu 
wyrosną na ludzi lepiej wykształconych, 
bardziej kulturalnych i szczęśliwszych. 

„DLACZEGO POLACY NIE CZYTAJĄ?” - NA TO I INNE PYTANIA NA TEMAT CZYTEL-

NICTWA ODPOWIADAŁY DZIECI PODCZAS CZERWCOWYCH WARSZTATÓW „BIBLIO-

TEKA, LUBIĘ TO!”

Oprac.: Daria Lisiecka, fot. Katarzyna Parol

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 431: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – nabywanie umiejętności i aktywizacja. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina 
Dobre

Gmina 
Stanisławów

Gmina 
Halinów

Gmina 
Dębe Wielkie

Gmina 
Jakubów

Gmina 
Siennica

Gmina 
Mińsk Mazowiecki

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

ZIEMI MIŃSKIEJ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI MIŃSKIEJ

PRZEWODNIK 
PO PROJEKTACH ZREALIZOWANYCH

 W RAMACH OSI 4 LEADER 
PROW 2007-2014

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
siedziba: ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

biuro: ul. Warszawska 68, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 510 197 085, +48 510 196 722, fax +48 25 758 80 68

www.lgdziemiminskiej.pl, mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl
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SPORTOWO

Reprezentacja gminy Jakubów 
po wielu zaciętych zmaganiach 
może pochwalić się najważniej-

szym trofeum, czyli pucharem general-
nym dla najbardziej usportowionej gminy 
w powiecie. Jest to już drugi sukces z ko-
lei naszej reprezentacji, ponieważ w 2014 
roku też byliśmy jego posiadaczami. 

PUCHAR  SAMORZĄDOWY
13 CZERWCA 2015 ROKU BYŁ DLA GMINY JAKUBÓW WYJĄTKOWO 
SZCZĘŚLIWY. W TYM DNIU ODBYŁY SIĘ XVI IGRZYSKA SAMORZĄ-
DOWCÓW POWIATU MIŃSKIEGO W SIENNICY. 

Oprac.: Joanna Żyłkowska
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Półkolonie rozpoczęły się w Szko-
le Podstawowej w Wiśniewie, 
gdzie zapoznano uczestników 

z regulaminem oraz harmonogramem 
półkolonii. Dzieci aktywnie spędza-
ły czas na świeżym powietrzu, biorąc 
udział w zabawach i grach sportowych. 
Tam też miały okazję wykonać origami 
oraz wziąć udział w konkursie karaoke. 
Kolejnego dnia uczestnicy udali się do 
Ptaszarni u Jana Czarnockiego w Nako-
rach koło Sokołowa Podlaskiego. Następ-
nym punktem był Ośrodek Wypoczyn-
kowy RETRO SKIBNIEW Małgorzaty 
Wojewódzkiej w miejscowości Skibniew 
Podawce. Koloniści brali udział w pod-

LATO  BEZ NUDY
OD 6 DO 10 LIPCA 2015 R. W GMINIE JAKUBÓW ODBYWAŁY SIĘ PÓŁKOLONIE 
LETNIE, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 160 DZIECI Z TERENU GMINY. ORGA-
NIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL ORAZ GMINNA 
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Oprac.: Ewa Klepacka 

chali do Warszawy na film 3D ,,Minion-
ki”, po którym czekała ich dodatkowa 
atrakcja – pokaz multimedialny w Parku 
Fontann na Podzamczu w Warszawie.

Na zakończenie półkolonii wójt 
wręczyła pamiątkowe dyplomy. Dzieci 
nie pozostały dłużne, nagradzając pa-
nią wójt własnoręcznie wykonanym dy-
plomem, podpisanym przez wszystkich 
uczestników półkolonii, aby wyrazić 
wdzięczność i radość z bardzo mile spę-
dzonego czasu.

Podziękowania otrzymali również 
opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz ku-
charki ze szkół w Jędrzejowie Nowym 
i Jakubowie. F
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chodach o skarb szlachcianki skibniew-
skiej, grach, zabawach sportowych oraz 
w warsztatach kulinarnych, podczas któ-
rych własnoręcznie wykonywali „pam-
puchy”, po czym następowała ich de-
gustacja. Wieczorem przy ognisku czas 
umilał Lech Zakrzewski, grając na gita-
rze i przyśpiewując wraz z dziećmi. 

Kulminacją wieczoru był fireshow: 
taniec, połykanie, plucie ogniem w wy-
konaniu grupy pod przewodnictwem 
Konrada Brzosta. W drodze powrotnej 
dzieci zwiedziły zamek w Liwie. Kolej-
nego dnia korzystały z basenu w Mińsku 
Mazowieckim oraz placu zabaw w miej-
skim parku. Następnie uczestnicy poje-

Nasze osiągnięcia to:
– I miejsce w tenisie stołowym kobiet 
– Joanna Żyłkowska,
– I miejsce w rzutkach kobiet – Marta 
Klukowska,
– II miejsce w rzutkach kobiet – Krysty-
na Bartnicka,
– III miejsce w rzutkach kobiet – Edyta 

Karczewska-Brzost,
– II miejsce w turnieju tenisa – Bogu-
sław Dziedzic,
– IV miejsce w tenisie stołowym męż-
czyzn – Bogusław Dziedzic,
– IV miejsce w piłce siatkowej – druży-
na Gminy Jakubów.
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Po złożeniu meldunku przez ko-
mendanta gminnego dha Jaro-
sława Zalewskiego uroczystego 

otwarcia Gminnych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych dokonała wójt gminy 
Jakubów Hanna Wocial. Na zawodach 
obecni byli także radni gminy Jaku-
bów z przewodniczącym Rady Gminy 
Krzysztofem Domańskim, sołtysi, prezes 
Zarządu Gminnego Zw. OSP RP w Ja-
kubowie dh Ryszard Parol, wice prezes 
Zarządu Gminnego Zw. OSP RP w Jaku-
bowie dh Rafał Królak oraz prezes OSP 
Wiśniew Dariusz Kopczyński.

W zawodach udział wzięło 5 dru-
żyn OSP, 3 drużyny MDP, a także dwie 
kobiece drużyny pożarnicze z OSP Ja-
kubów i OSP Jędrzejów Nowy. Celem 
głównym zawodów było podnoszenie 
gotowości bojowej strażaków poprzez 
rywalizację, a także promowanie wśród 
młodego pokolenia lokalnego patrio-
tyzmu, ochrony mienia oraz pracy na 
rzecz drugiego człowieka często z nara-
żeniem życia i zdrowia.

Zawody zostały rozegrane w trzech 
konkurencjach: biegi sztafetowe z prze-
szkodami 7x50, ćwiczenia bojowe, musz-
tra. Nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwała komisja sędziowska wyzna-
czona przez komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim st. bryg. Jarosława Ufna-
la. W jej skład weszli doświadczeni w sę-
dziowaniu podobnych zawodów funk-
cjonariusze komendy powiatowej PSP 
w Mińsku Mazowieckim – mł. bryg. 
Krzysztof Komorowski, st. kpt. Paweł 
Zieniewicz oraz st. asp. Adam Kunka.

Zawody przebiegły w miłej atmosfe-
rze sportowej rywalizacji, w obecności 
wielu kibiców oraz sympatyków pożar-
nictwa, szczególnie tych najmłodszych. 
Na zakończenie drużynom uczestniczą-
cych w rywalizacji wręczono dyplomy, 
medale, puchary i nagrody pieniężne. 
Składamy podziękowanie dla komendan-
ta st. bryg. Jarosława Ufnala, za oddelego-
wanie komisji sędziowskiej. Dziękujemy 
wszystkim za udział i zapraszamy za rok.

STRAŻACKIE SPRAWNOŚCI
21 CZERWCA 2015 R. O GODZ. 13. ŁĄKA PRZED REMIZĄ OSP WIŚNIEW STAŁA SIĘ 
ARENĄ ZACIĘTEJ RYWALIZACJI STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
Z TERENU GMINY JAKUBÓW, WALCZĄCYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW.

Oprac.: Jerzy Podsiadły
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Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Wiśniew
3. OSP Mistów
4. OSP Jędrzejów Nowy
5. OSP Jakubów

Grupa C – kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Jędrzejów Nowy
2. OSP Jakubów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (12-16 lat):
1. MDP – OSP Wiśniew
2. MDP – OSP Łaziska
3. MDP – OSP Mistów

Klasyfikacja końcowa Gminnych Zawodów 
w sportach pożarniczych OSP i MDP w Kate-
gorii MUSZTRA:

Musztra grupa A:
1. OSP Łaziska
2. OSP Wiśniew
3. OSP Mistów
4. OSP Jędrzejów Nowy
5. OSP Jakubów

Musztra grupa C:
1. OSP Jędrzejów Nowy
2. OSP Jakubów

Musztra MDP: 
1. MDP Łaziska
2. MDP Mistów
3. MDP Wiśniew
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Dziesięcioosobowe drużyny 
zmierzyły się w następujących 
konkurencjach: wyścig z prze-

noszeniem ziemniaków, wyścig sołty-
sów, bieg w workach, bieg z workiem 
ziemniaków, slalom z oponą samocho-
dową, kręgle, rzut jajkiem w tarczę, 
rzut kaloszem w teściową, bieg z wodą, 
strzały piłką do minibramki, rzut ziem-
niakiem do wiadra, kopciuszek, dmu-
chanie balonów oraz przeciąganie liny. 
Walka do ostatniej konkurencji była 
bardzo zacięta. Każdej drużynie kibico-
wali mieszkańcy ich sołectw.

Po podsumowaniu wyników wszyst-
kich konkurencji sprawnościowych oka-
zało się, że pierwsze miejsce zajęło sołec-
two Wiśniew, drugie – Mistów, trzecie 
– Jakubów, a czwarte ex aequo – pozo-
stali uczestnicy. Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe puchary.

Dodatkowo każde sołectwo zapre-
zentowało paradne stoisko z potrawa-
mi tradycyjnymi i regionalnymi, które 
podlegało odrębnej ocenie konkursowej. 
Zwycięzcami w tym etapie zostali: pierw-
sze miejsce – Izabelin, drugie – Jędrze-
jów Nowy, trzecie – Wiśniew, a czwarte 
ex aequo – pozostali uczestnicy. Każda 
z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom 
oraz nagrody finansowe.

Po wszystkich konkurencjach 
w ogólnej klasyfikacji w I Turnieju So-
łectw zwyciężyło sołectwo Wiśniew, któ-
re otrzymało puchar główny i nagrodę fi-
nansową.

Tegoroczny turniej odbył się pod 
patronatem honorowym Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickie-
go. Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi gmina zorganizowała 
punkt informacyjno-promocyjny i pre-
zentację produktów wysokiej jakości, 
w tym posiadających znak Poznaj Dobrą 
Żywność. Ponadto organizatorzy przy-
gotowali dla biorących udział w turnie-
ju i kibiców poczęstunek z wyśmieni-
tą grochówką.

Lp. NAZWA DRUŻYNY

PUNKTACJA 

RAZEMParada stoisk 
i konkurs kulinarny

Konkurencje 
sprawnościowe

1. Szczytnik 8 23 31

2. Łaziska 6 27 33

3. Mistów 8,5 33 (II miejsce) 41,5

4. Ludwinów – Ludwiniacy 8 22 30

5.
Wiśniew 
– Smerfy z Wiśniewskiego lasu

9 (III miejsce) 40 (I miejsce) 49 (zwycięzca 
turnieju)

6. Izabelin 10 (I miejsce) 22 32

7. Nart - Narciarze 8 26 34

8. Jędrzejów Nowy 9,5 (II miejsce) 32 41,5

9. Rządza - Motylki 8,5 17 25,5

10. Jakubów 8 33 (III miejsce) 41

SOŁECKIE ZMAGANIA
19 LIPCA 2015 ROKU W JĘDRZEJOWIE NOWYM ROZEGRANO I TURNIEJ SOŁECTW 
GMINY JAKUBÓW. DO RYWALIZACJI PRZYSTĄPIŁY REPREZENTACJE DZIESIĘCIU 
SOŁECTW: JĘDRZEJOWA NOWEGO, MISTOWA, SZCZYTNIKA, WIŚNIEWA, ŁAZISK, 
IZABELINA, JAKUBOWA, RZĄDZY, NARTU I LUDWINOWA. SOŁECTWA STARTOWAŁY 
W DWÓCH ETAPACH KONKURSU: PARADZIE STOISK POŁĄCZONEJ Z KONKURSEM 
KULINARNYM ORAZ KONKURENCJACH SPRAWNOŚCIOWYCH.

Oprac.: Marta Klukowska
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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 Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
tel. +48 25 757 91 61, 
e-mail: zoeasz@jakubow.pl

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

Leśniczy Lasów Państwowych
Jarosław Kaźmierski
dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czwartki w godz.: 900–1100

tel. +48 693 450 353

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

Informator teleadresowy
Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

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

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt: gazeta.jakubow@wp.pl

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
DLA GMINY JAKUBÓW 

Na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-466/13-00 
podpisanej w dniu 23.12.2014 r. Gmina Jakubów uzyskała dofinansowanie 
na realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaku-
bów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 23 370,00 zł
Kwota dofinansowania: 19 864,50 zł


