
JakubówJakubów

TEMAT NUMERU

PÓŁ WIEKU NA STRAŻY s. 9

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 3 (10) 2017
BEZPŁATNY KWARTALNIK



2 Nr 3 (10) 2017NASZA GMINA JAKUBÓW

Jakubów
NASZA GMINA JAKUBÓW

BEZPŁATNY KWARTALNIK 
GMINY JAKUBÓW

Redakcja:
Daria Lisiecka – redaktor naczelny
Justyna Miłaczewska – zastępca redaktora naczelnego

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

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

© Opracowanie graficzne i skład:
Fotopia • fotografia • wydawnictwo
Przemysław Piątkowski
tel. +48 607 221 522
e-mail: info@fotopia.com.pl

Nakład:
1000 egz.

PL ISSN 2449-5212

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

JakubówJakubów

TEMAT NUMERU

PÓŁ WIEKU NA STRAŻY s. 9

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 3 (10) 2017
BEZPŁATNY KWARTALNIK

Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej 
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INFORMACJE

Przewodniczący Rady Gminy Ja-
kubów Krzysztof Domański in-
formuje, że od 1 kwietnia 2017 
roku istnieje możliwość kontaktu 
z radnymi za pomocą indywidual-
nych skrzynek mailowych. Radni 
otrzymają tablety z wgranym opro-
gramowaniem, na które licencje na-
była gmina Jakubów. Tablety zostały 
przekazane radnym na zasadzie uży-
czenia w celu sprawniejszego i szyb-
szego kontaktu z mieszkańcami 
i pracownikami urzędu gminy Jaku-
bów. Ponadto, tablety te przyznane 
są w celu zapewnienia radnym do-
stępu do dokumentów, związanych 
z pracami Rady Gminy i jej komisji 
oraz w celu ograniczenia ilości wy-
druków materiałów.

Tomasz Biegalski t.biegalski@jakubow.pl

Sawomir Bodecki s.bodecki@jakubow.pl

Piotr Ciarkowski p.ciarkowski@jakubow.pl

Krzysztof Domaski k.domanski@jakubow.pl

Dariusz Kopczyski d.kopczynski@jakubow.pl

Anna Bożena Kosakowska a.kosakowska@jakubow.pl

Marzanna Kosieradzka m.kosieradzka@jakubow.pl

Jacek Kot j.kot@jakubow.pl

Bogusawa Matejkowska b.matejkowska@jakubow.pl

Wojciech Nowak w.nowak@jakubow.pl

Krzysztof Oklesiski k.oklesinski@jakubow.pl

Sylwester Prymek s.prymek@jakubow.pl

Artur Sobótka a.sobotka@jakubow.pl

Marek Stachowicz m.stachowicz@jakubow.pl

Ślusarczyk Piotr p.slusarczyk@jakubow.pl

NAPISZ E-MAIL DO RADNEGO

Szanowni mieszkańcy gminy Jakubów,
przekazujemy kolejny numer kwartalnika „Nasza Gmina Jakubów” z naj-

świeższymi informacjami na temat działalności gminy i jej jednostek organi-
zacyjnych. Ostatni czas obfitował w wydarzenia kulturalne i sportowe, w któ-
re z chęcią angażowali się mieszkańcy naszej gminy. To specjalnie dla nich 
zdecydowaliśmy się po raz pierwszy zorganizować turniej siatkarski. Dzia-
łania tego typu mają na celu integrację i wspólne spędzenie miłego czasu. 
Dlatego tym bardziej zachęcam do uczestniczenia w podobnych inicjatywach.

Korzystając z okazji, życzymy Państwu udanego wypoczynku, dużo słoń-
ca oraz interesujących podróży w nadchodzącym czasie.

     

 

   
Wójt     Przewodniczący
Gminy Jakubów    Rady Gminy Jakubów
Hanna Wocial    Krzysztof Domański
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INWESTYCJE

CZAS NA DROGI
Oprac. Jacek Biaduń 7 czerwca 2017 roku rozpoczęła się budo-

wa kanalizacji sanitarnej w Jędrzejowie 
Starym i Jędrzejowie Nowym. Jest to ostat-
ni etap inwestycji w tej części gminy, roz-
poczętej w sierpniu 2013 roku. W wyniku 
przetargu roboty budowlane wykonywać 
będzie firma URTECH Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Wartość prac wyceniono na 
1 230 600,31 zł brutto, z czego część zosta-
nie sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW 
w Warszawie oraz ze środków własnych 
gminy Jakubów.

W ramach inwestycji wybudowane zo-
stanie 1 949 m sieci kanalizacji sanitarnej 
w układzie grawitacyjno-tłocznym oraz 
1 089 m przyłączy kanalizacyjnych, zosta-
ną również wykonane 2 przepompownie. 
W sumie powstanie 18 nowych przyłączy 
do posesji.

Prace budowlane mają się zakończyć 
31 października 2017 roku.

9 czerwca 2017 roku w Rządzy dokona-
no odbioru końcowego nowo powsta-

łego chodnika. Zgodnie z umową pomię-
dzy Zarządem Powiatu Mińskiego a gminą 
Jakubów, gmina pokryła 50% kosztów in-
westycji w formie dotacji celowej. 

Wykonawcą robót była firma DOWBU-
D-C Sp. z o.o. z Warszawy, wyłoniona 
w drodze przetargu przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Mińsku Mazowieckim. Wy-
budowanie  chodnika wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą na odcinku 564 mb wyce-
niono na kwotę 151 978,47 zł brutto, z cze-
go 50%, czyli 75 989,21 zł pokryła gmina 
Jakubów. Na zlecenie gminy wykonano też 
dodatkowe prace – przebudowano zatokę 
autobusową (koszt 10 086,00 zł), zjazd oraz 
fragment rowu odwadniającego (koszt 
1 486,33 zł). 

22 czerwca 2017 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Mazo-

wieckiego podpisano umowę na dotację 
przebudowy drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w Strzebuli. Inwestycja obej-
muje wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych i asfaltowej war-
stwy ścieralnej na długości 0,95 km i szer. 
4 m. Środki finansowe przyznane na reali-
zację zadania to 90 000 zł brutto. Wyko-
nawcą robót została firma F.H.U. Bruk-Bud 
Piotr Skoczek z Pogorzeli. Oferowana kwo-
ta wynosi 203 949,99 zł brutto, przy 60-mie-
sięcznym okresie gwarancji, zaoferowanym 

przez wykonawcę na wykonane prace bu-
dowlane. Termin realizacji zamówienia 
przewidziano do 15 sierpnia 2017 roku.

Jest to już kolejna inwestycja drogowa na 
terenie gminy Jakubów na przestrzeni kilku 
lat realizowana ze środków pozyskanych, 
w ramach programu związanego z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych. 

23 czerwca 2017 r. wyłoniono wyko-
nawcę przebudowy drogi dojaz-

dowej do gruntów rolnych w Izabelinie. 
Zostało nim Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. z Wę-
growa, które przy 60-miesięcznym okre-
sie gwarancji wyceniło prace na kwotę  
127 000,94 zł. Termin wykonania zamówie-
nia podany w ofercie to 30 września 2017 r.

W ramach zadań drogowych, realizo-
wanych w oparciu o fundusz sołecki, roz-
plantowano i zagęszczono destrukt as-
faltowy, powstały w wyniku frezowania 
warstwy asfaltowej ścieralnej. Powyższe 
prace wykonała, wyłoniona w drodze prze-
targu, Firma Handlowo-Usługowa Wal-
demara Salamona z Siennicy, która w ra-
mach umowy dostarczyła na drogi gminne 
887,22 t destruktu w cenie brutto 79,79 zł/t 
za ogólną kwotę 70 791,28 zł.

Na terenie gminy trwają prace dro-
gowe związane z koszeniem pobo-

czy oraz z bieżącym ich utrzymaniem 
– równaniem dróg oraz dowozem i plan-
towaniem kruszywa i pospółki drogowej 
w miejsca wymagające remontu.

SIEĆ NA FINISZU
Oprac. Marzena Rek
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PRACE RADY GMINY
GMINA – URZĄD

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
8 MAJA

1. Wręczenie stypendiów sportowych 
wójta gminy Jakubów dla dzieci, odnoszą-
cych sukcesy w brazylijskim jiu-jitsu.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zaciągnięcia długoterminowego kre-

dytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań finansowych,

b. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej gminy Jakubów na lata 2017-2022,

c. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
d. przystąpienia do opracowania Lokal-

nego Programu Rewitalizacji dla gminy Ja-
kubów na lata 2017-2023,

e. przystąpienia gminy Jakubów do Ma-
zowieckiego Klastra Seniora.

3. Przedstawienie oceny zasobów po-
mocy społecznej za 2016 rok dla gminy Ja-
kubów.

4. Informacja o wprowadzonych dota-
cjach celowych w okresie między sesjami.

5. Informacja dotycząca wniosków, któ-
re wpłynęły w postępowaniu w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jakubów.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie przebu-
dowy drogi nr 212/2 we wsi Izabelin.

7. Informacja wójta o pracach w okresie 
między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY 
GMINY JAKUBÓW 30 MAJA

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej gminy Jakubów na lata 2017-2022,
b. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
c. zmiany uchwały nr XXIV/174/2017 

Rady Gminy Jakubów z 31 marca 2017 roku.
2. Interpelacje i zapytania radnych.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
29 CZERWCA

1. Konkurs KRUS „Pracuj bezpiecznie”.
2. Wręczenie stypendiów sportowych 

dla uczniów.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy Jakubów za 2016 rok:
a. wysłuchanie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez wójta gminy Jakubów sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy Jakubów za 
2016 rok,

b. wysłuchanie wniosku Komisji Re-
wizyjnej,

c. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku ww. komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozda-

nia finansowego gminy Jakubów wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2016 rok,

b. udzielenia absolutorium dla wójta 
gminy Jakubów z tytułu wykonania budże-
tu za 2016 rok,

c. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej gminy Jakubów na lata 2017-2022,

d. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
e. wyrażenia zgody na sprzedaż nieza-

budowanej nieruchomości gruntowej oraz 
zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieru-
chomości w drodze przetargu.

5. Wysłuchanie sprawozdań z działal-
ności w 2016 roku:

a. Komisariatu Policji w Stanisławowie,
b. Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej.
c. Gminnej Biblioteki Publicznej 
d. Komisji Rady Gminy Jakubów za 

2016 rok.
6. Informacja o wprowadzonych dota-

cjach celowych w okresie między sesjami.
7. Informacja wójta o pracach w okresie 

między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

INFORMACJA 
Zmiany danych adresowych  

w ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego  
w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z art. 20 pkt 2 ppkt 2 ustawy z 17 maja 
1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne, wła-
ściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłaszać 
w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania 
zmian, właściwemu staroście wszelkie zmia-
ny danych objętych ewidencją gruntów (zmia-
na nr działki/ek, powierzchni działki/ek oraz jej 
właściciela/li) i budynków (dane adresowe oraz 
dotyczące powierzchni budynku/ów) w szcze-
gólności miejsca zamieszkania właściciela 
nieruchomości. 
W celu dokonania zgłoszenia powyższych 
zmian należy, do właściwego Wydziału EGiB, 
dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartogra-
ficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian 
w ewidencji gruntów i budynków oraz złożyć 
wniosek o ich wprowadzenie.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej 
powiatminski.pl (zakładka – załatw sprawę) lub 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim. 
Informacja ta dotyczy szczególnie miesz-
kańców miejscowości Jakubów i Mistów, ze 
względu na nadanie nazw ulic w prowadzonej 
przez wójta gminy Jakubów ewidencji nume-
racji nieruchomości. 
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REWITALIZACJA W GMINIE
PROGRAMY

Wójt gminy Jakubów informuje, że 
gmina Jakubów przystąpiła do opracowa-
nia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
gminy Jakubów na lata 2017-2023”.

Prace dotyczące rewitalizacji przebiegać 
będą etapowo – w pierwszym etapie prze-
prowadzona zostanie diagnoza kryzysowości 
gminy oraz identyfikacja potrzeb rewitaliza-
cyjnych; w drugim zostaną wyznaczone ob-
szary rewitalizacji; w trzecim opracowany zo-
stanie projekt programu rewitalizacji, w tym 
opis planowanych projektów i działań mają-
cych na celu wyprowadzenie tych obszarów 
ze stanu kryzysowego.

1. Dokonanie diagnozy kryzysowo-
ści będzie polegało na przeprowadzeniu po-
głębionej analizy negatywnych zjawiskach 
społecznych (w szczególności bezrobocia, 
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, niewystar-
czającego poziomu uczestnictwa w życiu pu-
blicznym i kulturalnym) oraz przynajmniej 
jednego z negatywnych zjawisk w sferze:

• gospodarczej (w szczególności w zakre-
sie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

• środowiskowej (w szczególności w za-
kresie przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska, obecności odpadów stwarzających 
zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź sta-
nu środowiska),

• przestrzenno-funkcjonalnej (w szcze-
gólności w zakresie niewystarczającego wy-
posażenia w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną, braku dostępu do podstawowych 
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 
terenów publicznych),

• technicznej (w szczególności w zakre-
sie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu miesz-
kaniowym, oraz braku funkcjonowania roz-
wiązań technicznych umożliwiających efek-
tywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędno-
ści i ochrony środowiska).

2. Obszary do rewitalizacji zostaną wy-
znaczone w oparciu o wyniki diagnozy, 
w tym analizę danych wskaźnikowych i sta-
tystycznych oraz wyniki procesu konsulta-
cji społecznych.

3. Projekt Programu Rewitalizacji gmi-
ny Jakubów na lata 2017-2023 będzie m.in. 
zawierał:

• wizję stanu obszarów po przeprowadze-
niu rewitalizacji,

• cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyj-
nym kierunki działań mających na celu elimi-
nację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,

• opis powiązań programu z dokumen-
tami strategicznymi i planistycznymi gminy,

• listę planowanych, współzależnych 
i  wzajemnie uzupełniających się przedsię-
wzięć (projektów i przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych), będących podstawą do zażegnania 
stanu kryzysowości,

• charakterystykę pozostałych rodzajów 
przedsięwzięć realizujących kierunki działań, 
mających na celu eliminację lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk powodujących sytuację 
kryzysową,

• mechanizmy włączenia mieszkańców, 
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 
aktywnych na terenie gminy w proces rewi-
talizacji,

• system realizacji (wdrażania) programu 
rewitalizacji,

• system monitoringu i oceny skuteczno-
ści działań i system wprowadzania modyfika-
cji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Projekt Programu Rewitalizacji będzie 
poddany konsultacjom społecznym – zało-
żeniem prac jest bowiem ich partycypacyj-
ny charakter w trakcie prowadzenia wszyst-
kich etapów projektu.

Przez cały czas trwania prac, a także po 
ich zakończeniu prowadzona będzie promo-
cja projektu mająca na celu zaznajomienie 
mieszkańców z problemem rewitalizacji oraz 
pokazanie i wdrażanie możliwych kierunków 
rozwoju społecznego i funkcjonalnego.

Opracowanie Programu Rewitalizacji na-
stąpi zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewi-
talizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju z lipca 2015 r., a także z innymi wymaga-
niami, w tym instrukcją dotyczącą przygoto-
wania projektów rewitalizacyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 z grudnia 2015 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w an-
kiecie – dostępna jest on-line pod adre-
sem: http://jakubow.pl/ankieta-dotyczaca-
-programu-rewitalizacji-gminy-jakubow/ 
lub w urzędzie gminy Jakubów pokój nr 13  
– oraz w spotkaniach dotyczących proble-
mów oraz potrzeb rewitalizacyjnych naszej 
gminy. Na stronie internetowej gminy Jaku-
bów znajdą Państwo wszystkie informacje 
dotyczące programu.

Więcej informacji o programie: można 
uzyskać u Marty Krusiewicz, urząd gminy 
Jakubów, pokój nr 13, tel. 25 757 91 90 lub 
25 758 20 57.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPRACOWYWANIA „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JAKUBÓW NA LATA 2017-2023”

INFORMACJA
„Rekultywacja składowiska odpadów

w miejscowości Moczydła gmina Jakubów” dofinansowana  
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, w formie dotacji w wysokości do  
73 890,00 zł i pożyczki w wysokości do 73 000,00 zł.
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DEBATA O WPŁYW
Oprac. Monika Michalczyk

BUDŻET   

8 czerwca w urzędzie gminy Jakubów od-
była się debata społeczna inaugurująca 

cykl debat „Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie – możesz mieć na nie wpływ”. 

W debacie uczestniczyli: wójt Hanna Wo-
cial, komendant powiatowy policji w Mińsku 
podinsp. Bartłomiej Dydek, komendant ko-
misariatu policji w Stanisławowie nadkom. 
Robert Reda, jego zastępca podkom. Paweł 
Chłopik i dzielnicowy gminy Jakubów, sierż. 
sztab. Kamil Gągol. W debacie wziął również 
udział przewodniczący rady gminy Krzysztof 
Domański, prezes Gminnego Zarządu ZOSP 
RP w Jakubowie Ryszard Parol, komendant 
gminny OSP Rafał Królak, radni, sołtysi, dy-
rektorzy szkół oraz mieszkańcy jakubowskiej 
gminy. Debatę poprowadził oficer prasowy 
komisarz Daniel Niezdropa. W trakcie dysku-
sji poruszono między innymi kwestie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa 
mieszkańców w miejscu zamieszkania, nieod-
powiedniej opieki nad psami, które wypusz-
czane poza posesję stwarzają zagrożenie dla 
mieszkańców. Ponadto, omówiono problem 
zwiększonego ryzyka występowania zjawisk 
chuligańskich w Mistowie i spożywania al-
koholu w miejscach niedozwolonych, w tym 
również w rejonie sklepów na terenie gminy. 
Złożono wnioski m.in. o zwiększenie kontroli 
prewencyjnych w rejonach sklepów czy miej-
scach zagrożonych.

Podczas debaty omówiono także zakres 
i cel organizacji debat społecznych. Ponadto, 
przedstawiono też zalety korzystania z narzę-
dzi informatycznych udostępnionych obywate-
lom, tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa” oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Uczestnicy spotkania poznali również za-
dania, jakie realizował dzielnicowy w ramach 
półrocznych planów zadań priorytetowych 
oraz założenia programu uspołeczniania roli 
dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas”.

Na sesji Rady Gminy 29 czerwca 2017 roku zosta-
ły przeznaczone środki na dofinansowanie zakupu sa-
mochodu dla policji w Stanisławowie w kwocie 13 tys. 
zł oraz zapisano w WPF na 2018 rok udział 50% w mo-
dernizacji SUW Garczyn Duży.

Dodatkowo zwiększono środki na budowę drogi 
w Izabelinie z 65 tys. zł na 128,3 tys. zł.

Stwierdzono, że dochody budżetowe zostały zre-
alizowane w kwocie 19 967 728,95 zł, tj. 98,25 % planu, 
zaś wydatki w kwocie 19 962 899,08 zł, tj. 96,94% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie za-
dań zleconych wyniosło 5 498 326,50 zł, tj. 99,59% planu.

Budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wy-
sokości 4 829,87 zł. W przychodach zrealizowano 
752 765,59 zł wpływów z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW – 270 000 zł,
- kredytu – 400 000 zł,
- wolnych środków z rozliczenia 2015 roku 

– 82 765,59 zł. 
W planie rozchodów zabezpieczono 680 000 zł na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na 
31 grudnia 2016 roku kwota długu gminy Jakubów wy-
nosiła 3 607 569 zł.

Na koniec roku gmina Jakubów nie posiadała zo-
bowiązań wymagalnych.

Zaległości ogółem wyniosły 527 764,52 zł w tym:
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 

170 945,72 zł, tj. 32,39 %,
- zaległości z Zaliczki i Funduszu Alimentacyjnego 

– 321 091,47 zł, tj. 60,84%,
- zaległości z tytułu odpłatności za usługi na rzecz 

mieszkańców – 35 727,33 zł, tj. 6,77% ogółu zaległości.
Dochody zrealizowano w kwocie 19 967 728,95 zł, 

tj. 98,25% planu w tym:
- z subwencji i dotacji – 13 653 456,40 zł, tj. 68,38% 

ogółu dochodów,
- z udziałów w podatkach od osób fizycznych 

i prawnych – 2 336 260,88 zł, tj.11,70% ogółu dochodów,
- dotacji ze środków unijnych – 19 864,50 zł, tj. 

0,10% dochodów,
- środki pozyskane z różnych źródeł tj. Urzędu 

Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Agencji Własności Rolnej i PUP – 177 732,09 zł,

- z dochodów własnych z podatków, opłat i świad-
czenia usług – 3 473 778,96 zł, tj. 17,40% dochodów 
ogółem,

- zwrot podatku VAT – 111 402,61 zł,
- dotacji z FRKF na budowę hali sportowej – 

100 000,00 zł,
- wpłat na realizację inwestycji – 95 233,51 zł.
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 

19 962 899,08 zł, w tym:
- wydatków bieżących – 17 920 429,75 zł, tj. 89,77 % 

ogółu wydatków,
- wydatków majątkowych – 2 042 469,33 zł, tj. 

10,23 % ogółu wydatków.
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 roku 

wydatkowano 2 042 469,33 zł, tj. 96,84 %planowanych 
środków inwestycyjnych. Główne wykonane inwesty-
cje to:

1) Budowa sieci kanalizacyjnej, przepompowni 
i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Le-
ontyna – etap III – wydatkowano 344 770,86 zł na sieć, 
przepompownię i 30 sztuk przyłączy kanalizacyjnych;

2) Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Rządzy – 447 947,54 zł;

3) Wykonanie projektu technicznego sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach Anielinek, Przedewsie i Ja-
kubów – 115 904,59 zł;

4) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Mistowie – 321 379,35 zł;

5) Wykonanie przepompowni na sieci wodociągo-
wej w Jakubowie – 127 071 zł;

6) Przebudowa drogi gminnej Tymoteuszew-Rzą-
dza (osiedle Witkowizna) – 121 510,88 zł;

7) Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych 
w Ludwinowie – 67 000 zł;

8) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze 
w Antoninie – 70 590,68 zł;

9) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze 
w Wiśniewie – 76 332,58 zł;

10) Wykonanie dokumentacji projektowej i dobu-
dowy punktów oświetlenia ulicznego –61 214,35 zł.

W 2016 roku dokonano następujących zakupów:
- samochodu Renault Trafic do przewozu dzieci 

niepełnosprawnych – 106 970 zł,
- samochodu Renault Kangoo – 23 500 zł,
- zestawu inkasenckiego do zbiórki opłat za wodę 

– 10 999 zł,
- garażu stalowego – 5 000 zł,
- akordeonu dla szkół – 5 400 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego na plan 

287 761,68 zł wydatkowano 287 038,82 zł.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- zakup destruktu do remontu dróg – 112 610,63 zł,
- zakupy urządzeń na place zabaw w Rządzy, Jaku-

bowie i Aleksandrowie – 36 536,36 zł,
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego 

w  Izabelinie, Leontynie i Mistowie oraz dobudowa 
oświetlenia w Mistowie – 22 200 zł, 

- wykonanie projektów chodników w Aleksandro-
wie, Kamionce i Rządzy oraz budowa chodnika w Mo-
czydłach – 17 805 zł,

- zakup materiałów do remontu dla OSP Ludwi-
nów, Moczydła i Jędrzejów Nowy – 15 053,35 zł,

- zakup materiałów do remontu budynków w Tur-
ku, Narcie i Górach – 25 839,27 zł.

BUDŻET ZA 2016
Oprac.  Jolanta Wąsowska
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14 czerwca odbył się wyjazd szkoleniowy „Ekologiczny mieszkaniec gminy Jaku-
bów – promocja ekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy Jakubów” do-

finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Uczestnicy zwiedzili atrakcyjne przyrodniczo miejsca na Mazowszu tj. Ogród Bota-
niczny Uniwersytetu Warszawskiego, Łazienki Królewskie w Warszawie i Kampinoski 
Park Narodowy, a także obejrzeli panoramę Warszawy, uczestnicząc w rejsie po Wiśle.

29 czerwca dokonano odbioru ogro-
du edukacyjnego „Jakubów na tak 

z przyrodą” na terenie gminy Jakubów. 
Projekt dofinansował Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie w formie dotacji 
w wysokości 49 410,00 zł.

Gmina Jakubów postanowiła stwo-
rzyć dla swoich mieszkańców atrakcyjne 
miejsce pod względem przyrodniczym 
i edukacyjnym. Wykorzystano przestrzeń 
w centrum Jakubowa celem dokonania 
nasadzeń roślin. Rośliny zostały dobrane 
w taki sposób, aby były atrakcyjne rów-
nież dla owadów zapylających. W części 
zaprojektowano również grupy krzewów 

OGRODOWE  EDUKACJE

EKOLOGICZNY  WYJAZD

Oprac. Anna Czyżewska

Oprac. Anna Czyżewska

miododajnych i przydatnych dla pszczół. 
Roślinność została uzupełniona o pomoce 
edukacyjne związane z mniejszymi orga-
nizmami, jakimi są pająki, pszczoły, mo-
tyle, ryby, ptaki itp.

WIELKANOCNE
ŻYCZENIA
Oprac. Joanna Żyłkowska

Coroczną tradycją wójt Hanny Wo-
cial jest organizacja spotkania wiel-

kanocnego. Tym razem odbyło się ono 
10 kwietnia na korytarzu górnym urzędu 
gminy Jakubów. W spotkaniu uczestniczy-
li zarówno pracownicy urzędu, jak i zapro-
szeni goście, m.in.: Janina Ewa Orzełowska 
– wicemarszałek województwa mazowiec-
kiego, przedstawiciele policji w osobach 
Zbigniewa Pucelaka – zastępcy komen-
danta powiatowego i Pawła Chłopika – za-
stępcy komendanta KP w Stanisławowie, 
przedstawiciele kół emerytów i rencistów 
oraz gospodyń wiejskich z terenu gminy. 
Uroczystość uświetniło swoimi pracami 
wielkanocnymi i ozdobami Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Możesz Więcej” z Nowego Zglechowa, 
u których to można było zakupić te pięk-
ne dzieła, a jednocześnie przekazać symbo-
liczny grosz na pomoc dzieciom. 

Spotkanie rozpoczęło się od złoże-
nia przez wójt życzeń wielkanocnych, do 
których przyłączyli się inni zebrani. Tra-
dycyjne życzenia i upominek świąteczny 
przekazał Adam Sulewski – wójt gminy 
Stanisławów. O zachowanie tradycji ku-
linarnych Świąt Wielkanocnych zadbała 
Sylwia Roguszewska, przygotowując trady-
cyjne świąteczne potrawy, takie jak: żurek 
z jajkiem, pieczone mięsa, pasztety, sałatki 
i baby wielkanocne. 
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UROCZYSTOŚCI

2 CZERWCA W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA ORAZ 60-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PAR Z TERENU GMINY 
JAKUBÓW. ZŁOTE GODY OBCHODZILI: ANDRZEJ I ALICJA PRYMKOWIE Z LUDWINOWA, ZYGMUNT I SABINA ZYCHOWIE ZE SZCZYTNIKA ORAZ 
JANINA I TADEUSZ DRZAZGOWIE Z JĘDRZEJOWA STAREGO. PONADTO, JUBILEUSZ DIAMENTOWYCH GODÓW OBCHODZILI ALFREDA I MARIUSZ 
RYSZKOWIE Z JAKUBOWA.

Oprac. Monika Michalczyk

Początek uroczystości uświetnił wy-
stęp lokalnego chóru Serenada pod 

przewodnictwem Jolanty Kowalczyk. Na-
stępnie wójt Hanna Wocial wraz z sekre-
tarz Justyną Miłaczewską oraz przewodni-
czącym Rady Gminy Jakubów Krzysztofem 
Domańskim wręczyli jubilatom odznacze-

ZŁOTO I DIAMENT

PIERWSZE JUBILEUSZE

nia – medale oraz legitymacje nadane przez 
Prezydenta RP. Każda z par otrzymała rów-
nież bukiet kwiatów, dyplom i wspaniałe 
życzenia. Po wręczeniu odznaczeń nastą-
pił czas na sesję zdjęciową, podczas której 
uwieczniono jubilatów wraz z ich rodzina-

mi, oraz zabawę. Przy udziale chóru, jak na 
prawdziwym weselu, tańczono i śpiewano. 
Nie zabrakło również symbolicznego cału-
sa szanownych jubilatów. Życzymy szczę-
ścia i niegasnącej miłości na kolejne wspól-
ne lata życia.

8 kwietnia Chór Gminny „Serenada” oraz orkiestra dęta obchodziły swój 
pierwszy jubileusz powstania. Chór i orkiestra posiadają bardzo bogaty re-

pertuar. Śpiewają i grają pieśni patriotyczne, ludowe, popularne oraz kościelne. 
Swoimi wystąpieniami uświetniają m.in. święta patriotyczne, jubileusze, do-
żynki i wiele innych. W skład wchodzą mieszkańcy gminy Jakubów.  Uczest-
nikom nie liczy się godzin i lat, są to pasjonaci, którym śpiew i granie sprawiają 
ogromną radość. Ukoronowaniem wydarzenia były śpiewy oraz koncert orkie-
stry. W takich chwilach słowa gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre ser-
ca mają lub muzyka łagodzi obyczaje, sumują się, dając wspaniały wynik: MU-
ZYKA ŁĄCZY LUDZI.

Oprac.  Ewa Klepacka
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17 CZERWCA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUDWINOWIE ŚWIĘTOWAŁA JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA. Z TEJ OKAZJI JEDNOSTCE NADANO 
SZTANDAR, A DRUHÓW I CAŁĄ DRUŻYNĘ UHONOROWANO ODZNACZENIAMI ZWIĄZKOWYMI.

PÓŁ WIEKU  NA STRAŻY
Oprac. Marta Krusiewicz  

Otwarcia uroczystości dokonał prezes 
OSP Ludwinów druh Robert Kar-

czewski oraz druhna Marta Krusiewicz. 
Wspólnie przywitali członków Zarządu 
OSP Ludwinów, wszystkie druhny i dru-
hów z jednostki, członków wspierających 
i honorowych, a także gości specjalnych. 
Wśród nich znaleźli się: Antoni Jan Tar-
czyński – starosta miński i prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP, 
mł. bryg. Krzysztof Komorowski – zastęp-
ca komendanta PSP w Mińsku Mazowiec-
kim, Ryszard Parol – prezes Gminnego Za-
rządu OSP RP, ks. Zenon Wójcik – kapelan 
powiatowy strażaków, ks. Mirosław Temp-
czyk – proboszcz parafii św. Anny w Jaku-
bowie, wójt Hanna Wocial, wraz z zastęp-
cą Bogusławem Dziedzicem oraz sekretarz 
gminy Justyna Miłaczewska. Na uroczy-
stości nie zabrakło też przedstawicieli lo-
kalnych instytucji i szkół, a także pocztów 
sztandarowych oraz delegacji OSP z Jędrze-
jowa Nowego, Jakubowa, Mistowa, Łazisk, 
Wiśniewa, Czarnej i Moczydeł.

Po powitaniu gości nastąpiła ceremonia 
nadania i wręczenia sztandaru dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Ludwinowie. Tego 
aktu nie można by było dokonać, gdyby nie 
fundatorzy – Wanda i Krzysztof Dąbro-
siowie, Paweł i Franio Dąbroś, Krzysztof 
Dąbroś oraz Piotr Dąbroś z rodziną, któ-
ry odczytał akt ufundowania sztandaru. 
Po wbiciu w drzewiec chorągwi symbo-
licznych gwoździ druh Antoni Tarczyński 
przekazał ją na ręce prezesa OSP w Ludwi-
nowie Roberta Karczewskiego.

Po tym akcie przyszedł czas na odzna-
czenia resortowe. Łącznie medale za zasłu-
gi dla pożarnictwa otrzymało 25 druhów. 
Cała jednostka natomiast z okazji 50-le-
cia powstania oraz w dowód wdzięczności 
za dotychczasową działalność została od-
znaczona Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Na ręce ludwinowskich 
strażaków powędrowała także figurka św. 
Floriana podarowana przez wójt Hannę 
Wocial. Druhowie nie pozostali dłużni i w 
dowód wdzięczności wszystkich przyjaciół 
i sympatyków obdarowali pisemnymi po-
dziękowaniami oraz pamiątkowymi statu-
etkami.

Korzystając z okazji, że na uroczystości 
obecne były także panie z Koła Emerytów 
i Rencistów z Ludwinowa, wójt wręczyła 
Celinie Lichniak i Janinie Brewczyńskiej 
„Ordery Serca – Matkom Wsi” przyzna-
ne przez Krajowy Związek Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych. Podziękowała 
również wszystkim członkiniom KEiR za 
trud, zaangażowanie oraz serce wkładane 
w działalność OSP Ludwinów, promowanie 
i kultywowanie lokalnych tradycji wsi Lu-
dwinów oraz całej gminy Jakubów.

Zwieńczeniem części oficjalnej uroczy-
stości był występ Ludwinianek przy akom-
paniamencie Zofii Kowalskiej. Po nim 
wszyscy przybyli goście zaproszeni zostali 
na uroczysty poczęstunek. 

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczeni zostali: 
• druh Marian Abelski
• druh Tadeusz Domański
• druh Henryk Głuchowski

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa otrzymali: 
• druh Jerzy Abelski
• druh Jan Domański

Brązowym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa odznaczeni zostali:
• druhna Marta Abelska
• druhna Wanda Dąbroś
• druh Jakub Abelski 
• druh Jan Abelski
• druh Karol Abelski
• druh Grzegorz Domański
• druh Mirosław Farbiś
• druh Robert Karczewski 
• druh Marek Najman
• druh Sylwester Prymek
• druh Zygmunt Ratyński
• druh Paweł Śmigielski

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: 
• druhna Beata Prymek
• druhna Barbara Śmigielska
• druh Krzysztof Bartnicki
• druh Paweł Dąbroś
• druh Krzysztof Dąbroś
• druh Piotr Dąbroś
• druh Krzysztof Dąbroś
• druh Paweł Lichniak
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Głównym celem zawodów jest podno-
szenie gotowości bojowej strażaków 

poprzez rywalizację, a także promowa-
nie wśród młodego pokolenia lokalnego 
patriotyzmu. Po złożeniu meldunku przez 
komendanta gminnego dha Rafała Króla-
ka, uroczystego otwarcia dokonał zastęp-
ca wójta Bogusław Dziedzic. Na zawodach 
obecni byli także radni z przewodniczącym 
Krzysztofem Domańskim, sołtysi, prezes 
Zarządu Gminnego Zw. OSP RP w Jakubo-
wie dh Ryszard Parol, przedstawiciele prasy 
lokalnej oraz widownia.

Zawody zostały rozegrane w trzech 
konkurencjach: biegi sztafetowe z prze-
szkodami, ćwiczenia bojowe oraz – jako 
oddzielna konkurencja niewliczana do 
punktacji generalnej – musztra. Nad pra-
widłowym przebiegiem czuwała komisja 
sędziowska wyznaczona przez komendanta 
powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim 

28 MAJA W ŁAZISKACH, JAKO PIERWSZE W POWIECIE MIŃSKIM, MIAŁY MIEJSCE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH Z TERENU GMINY JAKUBÓW. WZIĘŁO W NICH UDZIAŁ PIĘĆ MĘSKICH DRUŻYN OSP, DWIE DRUŻYNY ŻEŃSKIE ORAZ TRZY DRUŻYNY MDP.

W PEŁNEJ  GOTOWOŚCI

GMINNY DZIEŃ  STRAŻAKA

w składzie: mł. kapitan Marcin Wojtasz-
czyk, st. asp. Andrzej Nowak oraz sekc. An-
drzej Żbik.

Ostatecznie wśród mężczyzn najlepsza 
była OSP Łaziska, przed Wiśniewem i Jaku-
bowem. Panie zdominowała OSP Wiśniew, 
która pokonała Jędrzejów Nowy, a wśród 
młodzieży Łaziska zostawiły za sobą kolej-
no Mistów i Jędrzejów Nowy. Z musztry, w 
poszczególnych grupach, najlepiej wypadła 

Oprac. Monika Michalczyk

Oprac. Monika Michalczyk

OSP Łaziska (drużyna męska), Jędrzejów 
Nowy (żeńska) i MDP Mistów.

Zawody odbyły się w przyjacielskiej 
i sportowej atmosferze, w promieniach ma-
jowego słońca w obecności wielu kibiców 
oraz sympatyków pożarnictwa, szczegól-
nie tych najmłodszych. Uwieńczeniem za-
ciętych zmagań było wręczenie drużynom 
pucharów, nagród pieniężnych, medali, dy-
plomów oraz nagród rzeczowych.

3 maja druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów 
świętowali Gminny Dzień Strażaka, który w tym roku obchodzony był w Jędrzejo-

wie Nowym.
Uroczystości rozpoczęła zbiórka pododdziałów pod kościołem pw. św. Antoniego z Pa-

dwy w Ignacowie, gdzie odbyła się Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. W ob-
chodach uczestniczyło siedem jednostek OSP z terenu gminy Jakubów tj. Łaziska, Wiśniew, 
Jakubów, Mistów, Moczydła, Ludwinów, Jędrzejów Nowy oraz jednostka z Janowa. 

Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej druhny, druhowie oraz zaproszeni goście 
przybyli do remizy OSP w Jędrzejowie Nowym. Przed budynkiem zebrały się poczty sztan-
darowe oraz pododdziały jednostek, by przyjąć wyjątkowe życzenia i podziękowania od 
wójt Hanny Wocial za swoją oddaną i bezinteresowną służbę oraz gotowość do niesienia 
pomocy lokalnej społeczności.
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UROCZYSTOŚCI

W SOBOTĘ 1 LIPCA W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAKUBOWIE ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „…MUZYKA 
PIĘKNĄ ZAWSZE POZOSTAJE”, KTÓRY REALIZOWAŁA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI MIŃSKIEJ. EFEKTEM PROJEKTU BYŁO POWSTANIE 
PŁYTY Z WYSTĘPAMI LOKALNYCH ZESPOŁÓW.

REGION  Z PROMOCJĄ
Projekt współfinansowany był ze środ-

ków budżetu powiatu mińskiego. Wy-
darzenie patronatem objęła wójt Hanna 
Wocial. 

W spotkaniu udział wzięło 12 regional-
nych zespołów muzycznych z powiatu miń-
skiego, które brały udział w projekcie, w tym 
Chór Gminny Serenada, Mistowianie i Wi-
sienki reprezentujące gminę Jakubów. W ra-
mach projektu wszystkie zespoły uczestni-
czyły w przesłuchaniach muzycznych, po 
których 8 zaproszono do nagrania płyty. 
W jury zasiedli: prezes LOT ZM – Mario-
la Kowalska, członek LOT ZM i pracownik 
firmy fonograficznej – Bogusława Retkow-
ska oraz słynna artystka operowa Małgo-
rzata Godlewska. Swoimi uwagami wsparcia 
udzielili również: Stanisław Bokowy, który 
pracował z zespołami podczas nagrania oraz 
koordynator projektu Dorota Proczka. 

Jury było pod wrażeniem profesjona-
lizmu oraz ogromnego zaangażowania ze-
społów podczas przesłuchania, co zaowo-
cowało wysokim poziomem artystycznym. 
Efektem finalnym projektu było nagranie 
płyty, na której swoich wielobarwnych gło-
sów udzielili artyści następujących zespo-
łów: Fleciki, Kasianiecka i Razem – gmina 
Kałuszyn, Mazowszaki i Zespół z Latowi-
cza – gm. Latowicz, Mistowianie i Wisien-
ki – gmina Jakubów oraz Młodzieżówka 
z Sulejówka.

Spotkanie podsumowujące projekt nie 
obyło się oczywiście bez występów. Każdy 
zespół zaprezentował po dwa utwory, za któ-
re publiczność nagradzała gromkimi brawa-
mi. Organizatorzy, oprócz wspaniałej atmos-
fery, zapewnili uczestnikom i zaproszonym 
gościom gorący posiłek, napoje oraz słodki 
poczęstunek. Wszyscy zebrani z nadzieją wy-
czekują kolejnych edycji tego projektu. 

Oprac. Marta Krusiewicz 
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Walka toczyła się o piękny puchar, 
ufundowany przez wójta. W zawo-

dach postanowiły wziąć udział drużyny z: 
Jakubowa, Mistowa, Wiśniewa, Ludwino-
wa, Aleksandrowa oraz Nartu. Wójt w sło-
wach wstępu bardzo żałowała, że zgłoszo-
nych drużyn nie ma 26  – tyle, co sołectw, 
ale pogratulowała chęci i odwagi tym, któ-
rzy się zgłosili i postanowili, pod hasłem 
dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji, spę-
dzić ten niedzielny dzień. 

Turniej rozegrano systemem grupo-
wym. Sędzią głównym był już tradycyj-
nie Piotr Alwas, który swoim profesjo-
nalizmem i stanowczością przekonał, nie 

Mistrzostwa Polski Wschodniej 
w tym roku zgromadziły 130 za-

wodników i zawodniczek z całego kraju. 
Do gościnnego Jakubowa zawitały ekipy 
m.in. z: Łodzi, Radomia, Szczytna, Mławy, 
Warszawy, Ostrowi Mazowieckiej, Białego-
stoku, Rudy Śląskiej, Olsztyna, Rudy, Stalo-
wej Woli, Białej Podlaski i Wołomina.

W 35 kategoriach rywalizowały ze sobą 
dzieci od 6. do 18. roku życia, tocząc zacię-
te pojedynki równolegle na 3 matach. Wraz 
z dziećmi przybyli także najbardziej zago-
rzali kibice – rodzice. Emocji nie brakowa-
ło, zarówno na macie, jak i wśród widzów. 

W SOBOTĘ, 13 MAJA W ZESPOLE SZKÓŁ W JAKUBOWIE ODBYŁY SIĘ KOLEJNE ZAWODY BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. ORGANIZA-
TORAMI BYŁ MIŃSKI KLUB SPORTOWY MMA TEAM, WSPÓLNIE Z KLUBEM WALKI GRAPPLER ORAZ GMINĄ JAKUBÓW. WYDARZENIE ODBYWAŁO SIĘ POD 
HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO ANTONIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO I WÓJTA GMINY JAKUBÓW HANNY WOCIAL. 

W NIEDZIELĘ 26 MARCA WÓJT HANNA WOCIAL POSTANOWIŁA SPRAWDZIĆ, JAK MIESZKAŃCY GMINY RADZĄ SOBIE W GRZE W PIŁKĘ SIATKOWĄ. 
DLA NICH PO RAZ PIERWSZY ZORGANIZOWANO SIATKARSKI TURNIEJ.

GRAPPLERZY PO ZŁOTO

PIERWSZA  SIATKÓWKA

Oprac. Ewa Klepacka

Oprac. Joanna Żyłkowska

Dynamiczne walki, widowiskowe wygrane 
i przyjacielska rywalizacja wśród uczestni-
ków – to kwintesencja zawodów. Łez szczę-
ścia nie brakowało, ale była także gorycz 
porażki, która w sporcie jest nieunikniona. 

Grapplerzy z 3 ekip: Mińska Mazowiec-
kiego, Dobrego oraz Jakubowa, świetnie 
się spisali, zajmując bardzo wysokie lokaty. 
W dużej mierze były to złote krążki, które 
zaowocowały zdobyciem I miejsca w kla-
syfikacji drużynowej. Puchar Mistrzostw 
został w rękach najmłodszych podopiecz-
nych. Zdobyli go swoją ciężką pracą na ma-
cie, bo każdy z osobna dołożył cegiełkę do 
tego wspólnego sukcesu. Impreza przebie-

gała sprawnie, a co najważniejsze bezpiecz-
nie. Każdy z uczestników otrzymał pięk-
ny dyplom, medal oraz nagrodę rzeczową. 
Jeszcze raz gratulujemy.

tylko organizatorów, ale również uczestni-
ków. Dzięki temu obyło się bez zbędnych 
komentarzy i niedomówień. Ostatecznie 
zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi posia-
daczami pucharu została drużyna z Jaku-

bowa. Srebro pojechało do Wiśniewa, nato-
miast brąz otrzymał zespół z Ludwinowa. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom tur-
nieju ciepły posiłek, słodkie przekąski i nie-
ograniczony dostęp do ciepłych napojów. 
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Peleton ruszył o godzinie 13.00 z placu 
przed urzędem gminy w Jakubowie. 

Trasa przebiegała przez miejscowości: Ja-
kubów – Przedewsie – Brzozówka – Józe-
fin – Jędrzejów Stary – Przytoka – Budy 
Przytockie – Góry. Na każdym skrzyżo-
waniu bezpieczeństwa strzegli strażacy 
z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz po-
licjanci z KP w Stanisławowie. W rajdzie 
wzięło udział ok. 400 osób. 

Na mecie, na placu zabaw w sołectwie 
Góry, na rowerzystów czekała smaczna gro-
chówka, słodki poczęstunek i napoje. Impre-
za przebiegła zgodnie z oczekiwaniami – do-
pisała zwłaszcza pogoda, piękna i słoneczna, 
doskonała na rowerowe przejażdżki.

Przedsięwzięcie miało na celu integra-
cję mieszkańców powiatu mińskiego oraz 
promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportu. Najliczniejszą grupą 
uczestników byli oczywiście mieszkańcy 
gminy Jakubów, ale również mieszkańcy 
sąsiednich gmin: Dobrego, Cegłowa, Stani-
sławowa, Mrozów, Mińska Mazowieckiego. 

ROWEROWY JAKUBÓW
Oprac.  Ewa Klepacka

BIEGI ULICZNE
Oprac. Joanna Żyłkowska

23 kwietnia po raz drugi w historii 
gminy Jakubów odbył się bieg pu-

bliczny „Biegam, bo lubię! A Ty?” i marsz 
nordic walking. Organizatorem imprezy 
była wójt Hanna Wocial wraz z pracow-
nikami.

Pomimo niezbyt sprzyjającej kwietnio-
wej pogody, w biegu i marszu brało udział 
ponad 30 zawodników. Impreza przebiegła 
w atmosferze zabawy, przyjaźni oraz inte-
gracji mieszkańców gminy. Należy również 
podkreślić walor zdrowotny, bo przecież 
nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. 
Bieg i marsz zostały przygotowane profe-
sjonalnie. Nad bezpieczeństwem czuwa-
ła Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie 
oraz policjanci z komisariatu policji w Sta-
nisławowie. Uczestnicy przez 30 minut bie-
gali i szli ulicami Jakubowa, każdy we wła-
snym tempie, choć dało się zauważyć cień 
rywalizacji. Podczas biegu i marszu uczest-
ników dopingowała widownia.

Zmęczeni biegacze i wszyscy kibicujący 
mogli zregenerować siły przy kawie i herba-
cie oraz zdrowym poczęstunku. Dodatko-
wą atrakcją był punkt medyczny, działający 
dzięki uprzejmości Katarzyny Zawadzkiej. 
W punkcie tym chętni mogli zmierzyć ci-
śnienie i zbadać poziom cukru we krwi. 
Brawami został nagrodzony występ orkie-
stry dętej z Jakubowa. Wszyscy uczestnicy 
uhonorowani zostali pamiątkowymi dy-
plomami.

W PIĘKNE POPOŁUDNIE 14 MAJA W GMINIE JAKUBÓW ODBYŁ SIĘ V RAJD ROWEROWY 
„MASZ ROWER I CHĘĆ WOKÓŁ JAKUBOWA KRĘĆ” POD PATRONATEM STAROSTY ANTO-
NIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO.
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dania o tematyce matematycznej. Przy-
gotowane plakaty, reklamy, stroje, zadania, 
oceniała powołana w tym celu komisja. Tur-
niej wygrała klasa IIIa, drugie miejsce zajęła Ib, 
a trzecie wywalczyła klasa IIIb. Podczas apelu 
można było wysłuchać dowcipów i wierszy 
o tematyce matematycznej przedstawianych 
przez uczniów kl. I b oraz wysłuchać piosenki 

Uczestnicy zawodów rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych (kla-

sy I-II razem oraz oddzielnie klasy III) z po-
działem na płeć. Uczniowie jakubowskiego 
gimnazjum zajmowali wysokie miejsca w kla-
syfikacjach drużynowych. Dziewczęta, zdo-
bywając 297 pkt., zajęły 6 miejsce spośród 
17  startujących szkół, a chłopcy w gronie 
19 startujących szkół również zajęli 6 miejsce, 
zdobywając 291 pkt. Zawodnicy przywieźli 
w sumie 9 medali w konkurencjach indywi-
dualnych (4 złote, 1 srebrny i 4 brązowe) oraz 
2 w biegach sztafetowych (1 złoty i 1 brązowy). 

W konkurencjach indywidualnych zło-
to zdobyli: Weronika Kutwińska (kl. IIIB) 
– w pchnięciu kulą, Oliwia Parol (kl. IIA) 
– w skoku w dal, Jakub Rek (kl. IIIA) – w sko-
ku w dal oraz Krystian Gryz (kl. IIA) – w bie-
gu na 100 m. Medal srebrny wywalczyła Alek-
sandra Zarzycka (kl. IIIA) – w pchnięciu kulą, 
zaś medale brązowe zdobyli: Aleksandra Kró-

GRAPPLERZY PO ZŁOTO

JAKUBÓW ZDEKLASOWAŁ

WIOSNA Z KRÓLOWĄ NAUK

15 MAJA NA STADIONIE MOSIR PRZY UL. BUDOWLANEJ ODBYŁY SIĘ MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE. UDZIAŁ W 
NICH WZIĘŁO RÓWNIEŻ 38 UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE. 

Oprac. Piotr Jaguścik

Oprac. Beata Zioło, Katarzyna Rybińska

lak (kl. IIIB) – w biegu na 800 m, Martyna 
Kuglarz (kl. IIIB) – w skoku wzwyż, Oliwia 
Wąsak (kl. IIB) – w biegu na 600 m, Wiktor 
Wójcicki (kl. IA) – w biegu na 100 m.

W konkurencjach sztafetowych po zło-
to pobiegła sztafeta 4x100m kl. I-II chłopców 
w składzie: Wiktor Wójcicki (IA), Piotr Wąsak 
(IIB), Jakub Popławski (IIB), Krystian Gryz 
(IIA). Natomiast sztafeta olimpijska dziew-
cząt kl. III w składzie: Aleksandra Polkow-
ska (IIIA), Aleksandra Królak (IIIB), Weroni-
ka Wadas (IIIB) oraz Anna Ślusarczyk (IIIB), 
wywalczyła brąz.

Do etapu międzypowiatowego awanso-
wali wszyscy medaliści w konkurencjach in-
dywidualnych oraz po dwie najlepsze sztafety 
z każdej kategorii.

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy 
za sportową walkę i godne reprezentowanie 
gimnazjum w Jakubowie. Udział w tak zna-
komitej imprezie z pewnością był okazją do 
przeżywania wspaniałych emocji jak również 
zbierania cennych doświadczeń. Życzymy po-
wodzenia w następnym roku, zwracając uwagę 
przede wszystkim na fakt, iż w sportowej ry-
walizacji nie zawsze wynik jest najważniejszy. 

21 MARCA W GIMNAZJUM W JAKUBOWIE ODBYŁ SIĘ WIOSENNY TURNIEJ MATEMATYCZNY. KAŻDA KLASA WCZEŚNIEJ OTRZYMAŁA 
ZADANIA DO WYKONANIA, A EFEKTY PREZENTOWAŁA PODCZAS OKOLICZNOŚCIOWEGO APELU.

„Rio” w wykonaniu zespołu Kłopoty Doroty. 
Celem spotkania było uświadomienie, iż 

matematyka wcale nie musi być trudna i nudna. 
Zresztą, udowodniły to już wcześniej uczenni-
ce gimnazjum na powiatowym konkursie po-
święconym liczbie π. Na konkurs nadesłano 85 
prac, w tym trzy uczennic z Jakubowa: Anny 
Jaglińskiej, Aleksandry Rybińskiej oraz Kata-
rzyny Rybińskiej. 14 marca podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu, jury przyznało pierwsze 

miejsce Katarzynie Rybińskiej oraz czwarte 
miejsce Annie Jaglińskiej. Ania otrzymała rów-
nież nagrodę publiczności. Gratulujemy!
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Zabawa rozpoczęła się w samo południe. 
Dyrektor Maria Pruszyńska powitała 

zebranych, wicedyrektor Agnieszka Kun-
ka przedstawiła sponsorów, a słońce zadba-
ło o… gorącą atmosferę. Tegoroczny festyn 
różnił się od poprzednich. Nie było atrakcji 
przygotowanych przez dorosłych i zewnętrz-
ne firmy, o wszystko zadbali uczniowie oraz 
ich rodzice i wychowawcy. Dzieci młodsze 
przygotowały niezwykle efektowne występy. 
Scena aż drżała (dosłownie i w przenośni), 
gdy całą swoją energię wkładały w wykonanie 
układów tanecznych. Zabrzmiały zarówno 
klasyczne, jak i zupełnie nowe, dziecięce prze-

22 marca w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się XI Powiatowy Konkurs Piosenki Kabaretowej i Teatral-

nej. W tym roku szkołę w Jakubowie reprezentował Jakub Wieczorek z kla-
sy VIA oraz gimnazjalny zespół KŁOPOTY DOROTY w składzie: Agata 
Sowa, Julia Wocial, Natalia Prymek, Weronika Bartnicka, Patrycja Raw-
ska oraz Maciej Ruszpel i Hubert Kosieradzki. Po brawurowym wykonaniu 
piosenki „Zimny drań” Kuba zajął I miejsce w kategorii szkół podstawo-
wych, a w kategorii gimnazjów zespół Kłopoty Doroty z piosenką „Rio” 
otrzymał wyróżnienie. Jakub Wieczorek zdobył również wyróżnienie pod-
czas XI Wojewódzkiego KULTUROMANIAKA. Natomiast 9 czerwca, 
podczas XIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej dla 
Szkół Podstawowych i Przedszkoli, Kuba zajął III miejsce (w kategorii kl. 
IV-VI) brawurowym wykona-
niem przeboju Eltona Johna 
„I’m still standing”. W katego-
rii klas I-III, trzecie miejsce za-
jął szkolny duet Julia Gałązka 
– Magdalena Zych (kl. IIIA) 
w piosence Lenki „It gets bet-
ter”. Gratulujemy!

W dniach 24 -29 kwietnia odbyła się III edycja ogólno-
polskiego turnieju wiedzy dla dzieci Fun Week Squli. 

Tegorocznej edycji towarzyszyły obchody Międzynarodowe-
go Dnia Ziemi. Z tej okazji konkurs w całości był poświecony 
przyrodzie, geografii i innym tematom okołoziemskim. Zada-
nie konkursowe polegało na wykonywaniu quizów z przedmio-
tu Świat Przyrody. Tego przyrodniczego wyzwania podjęli się 
uczniowie klasy IIIC, którzy przez pięć dni wspólnie podczas 
lekcji udzielali odpowiedzi na niełatwe pytania. 

Klasa IIIC okazała się najlepsza spośród wszystkich klas trze-
cich z ok. 3 ty-
sięcy szkół pod-
s t a w o w y c h 
biorących udział 
w konkursie 
i zdobyła pu-
char Squli oraz 
„funtastyczny” 
tablet. 

RODZINNY MAJ

MUZYCZNE LAURY WYGRANA W SQULI
Oprac. Dorota Czerwińska Oprac. Sylwia Korzeniewska

Oprac. Artur Sobotka

JUŻ OD KOŃCA MAJA KOLOROWY BANER, NA BUDYNKU SZKOŁY W JAKUBOWIE, PRZYCIĄGAŁ WZROK I INFORMOWAŁ, ŻE 4 CZERW-
CA ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNY FESTYN RODZINNY. TYM RAZEM POD HASŁEM: „NA DZIECIĘCĄ NUTĘ GRAMY I ŚPIEWAMY, DO WSPÓLNEJ 
ZABAWY ZAPRASZAMY”.

boje. Zachwycały stroje. Uczniowie klas IV-
-VI zorganizowali strefy różnych aktywności. 
Można było skorzystać z atrakcji oferowanych 
przez strefy: artystyczną, projektantów letniej 
mody, sportową, gier chodnikowych i stoli-

kowych oraz zdrowia. Dodatkową zachętą 
były nagrody, które trafiły do trzech wyloso-
wanych szczęśliwców: Julii Królak, Mateusza 
Dorosza i Zuzanny Królak. Tym miłym ak-
centem zabawa została zakończona.
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22 kwietnia obchodzone jest święto 
Ziemi. Po raz pierwszy obchodzono 

je w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. 
W ten sposób ludzie chcieli wyrazić pro-
test przeciwko dalszemu niszczeniu nasze-
go środowiska. Od tej chwili upłynęło wiele 
lat, a nasza planeta coraz bardziej niszczeje. 

- Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, 
gdyby nie my  – ludzie. Zadymiliśmy ją, za-
śmieciliśmy, niszczymy zieleń, zatruwamy 
wodę, nie pozwalamy żyć roślinom, zwie-
rzętom i… sobie. Od nas, od młodych ludzi 
zależy jej przyszłość – mówili uczniowie, 

27 kwietnia odbyła się uroczystość 
związana z majowymi świętami. 

Uczniowie klasy V przygotowali program, 
który miał na celu wyjaśnienie wszystkim 
powód tego świętowania… 

2 maja – Święto Flagi Rzeczpospoli-
tej Polskiej, jedno z „najmłodszych” świąt 
w Polsce. W tym dniu w roku 1945 żołnie-
rze polscy zawiesili biało-czerwony sztan-
dar w Berlinie w trakcie zdobywania tego 
miasta pod koniec II wojny światowej. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 
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MAJOWE ŚWIĘTA

ZIEMIO TRWAJ!

20 lutego 2004 roku ustanowił dzień 2 maja 
Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja – Święto Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. To święto upamiętnia dzień uchwa-
lenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Do-
kument ten był pierwszą polską, ale i pierw-
szą w Europie konstytucją. Uczniowie klasy 
V opowiedzieli zebranym o tych trudnych 
czasach – końcu wieku XVIII, rozbiorach, 
powstaniach w wieku XIX i w końcu rado-
snych chwilach roku 1918, kiedy odzyskali-
śmy niepodległość.

12 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
7 PUL w Wiśniewie odbył się apel po-

święcony Świętom Wielkanocnym. Ucznio-
wie starszych klas pod kierownictwem Z. 
Kowalskiej i J. Sławińskiej przygotowali 
krótki montaż słowno-muzyczny na temat 
znaczenia Wielkiego Tygodnia i Triduum 
Paschalnego. Swoją obecnością zaszczycili 
wszystkich wójt Hanna Wocial, ks. Krzysz-
tof Wesołowski i kpł. Czesław Nawara, 
a także przewodnicząca Rady Rodziców.

Dyrektor Karolina Pląsek złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia, do których 
przyłączyła się także wójt, życząc wielu sił 
i radości od zmartwychwstałego Chrystu-
sa. Ks. Krzysztof Wesołowski, w imieniu 
duchowieństwa, życzył, abyśmy (jak to wy-
śpiewali uczniowie) dali się przeprowadzić 
Chrystusowi na drugi brzeg swego życia – 
do Nieba. Na zakończenie wszyscy podzie-
lili się symbolicznym jajkiem. 

„ZIEMI NIE ODZIEDZICZYLIŚMY PO NASZYCH PRZODKACH, POŻYCZAMY JĄ OD NA-
SZYCH DZIECI!” – ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

rozpoczynając 24 kwietnia szkolne obcho-
dy Dnia Ziemi.

Klasa II i V przygotowały program 
słowno-muzyczny. Zorganizowano rów-
nież konkurs ekologiczny dla kl. IV-VI. Na 
koniec apelu nagrodzono jego lauretów. 



17Nr 3 (10) 2017 NASZA GMINA JAKUBÓW

OŚWIATA W MISTOWIE

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 S

zk
oł

y 
Po

ds
ta

w
ow

ej
 w

 W
iś

ni
ew

ie

Oprac. Manuela Wajs
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12 kwietnia uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych dotyczą-

cych oszczędnego gospodarowania wodą 
oraz właściwego korzystania z urządzeń sa-
nitarnych z cyklu „Odpowiedzialni za wodę 
odpowiedzialni za życie”. Zajęcia w szkole 
poprowadził przedstawiciel Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazo-
wieckim. Wszyscy uczestnicy z ogromną pa-
sją brali udział w zajęciach. W końcowej fazie 
spotkania uczniowie mieli okazję spotkać się 
z maskotką – Głębinkiem. 

19 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Mistowie przeprowadzono 
zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej 
przez Jacka Wąsowskiego – leśnika z Nadle-
śnictwa Lasów Państwowych w Mińsku Ma-
zowieckim. Celem spotkania było: zapoznanie 
dzieci z pracą leśnika, kształtowanie podsta-
wowych zasad ochrony przyrody oraz pogłę-
bianie wiadomości na temat zwierząt żyjących 
w środowisku leśnym. Kto wie? Może za kilka 
lat ktoś z uczniów też będzie, podobnie jak pan 
leśnik, dbał o las i jego mieszkańców.

11 maja uczniów odwiedziły psycholoż-
ki – pracownice Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Pa-
nie przeprowadziły z dziećmi z klasy I oraz 
II warsztaty pokazujące techniki pamięciowe 
ułatwiające efektywne uczenie się. 

25 maja gośćmi szkoły byli ratownicy me-
dyczni z Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej RM MEDITRANS od-
dział z Mińska Mazowieckiego. Były to nie-
zwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły 
dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, 
dzięki której mogą kogoś uratować.

6 czerwca uczniowie klasy I i II zamie-
nili się w małych ogrodników i udali się na 
wycieczkę do Castoramy w Stojadłach, gdzie 
odbyły się bezpłatne warsztaty w ramach pro-
gramu „Majsterkowo”. Zajęcia przebiegały 
pod hasłem „Sadzimy”. Celem zajęć było roz-
budzanie w dzieciach pasji do ogrodnictwa 
oraz rozwijanie umiejętności manualnych. 
Uczniowie opuszczali Castoramę z bagażem 
świeżych wiadomości i umiejętności oraz 
własnoręcznie przyozdobionymi doniczka-
mi z nowym kwiatkiem do domowej kolek-
cji. W dalszej części wycieczki wszyscy udali 
się do Muzeum Ziemi Mińskiej. Tu punktem 
przewodnim były warsztaty z kaligrafii. Prze-

FESTYN
RODZINNY

NIEZWYKŁE  WARSZTATY
NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE DBAJĄ NIE 
TYLKO O EDUKACJĘ PODRĘCZNIKOWĄ PODOPIECZNYCH, ALE TEŻ OGÓLNY ROZWÓJ. 
W TYM CELU ZORGANIZOWALI CYKL NIEZWYKŁYCH WARSZTATÓW.

wodniczka udzieliła kilku cennych wskazó-
wek, które z pewnością pomogły uczniom 
w krótkim czasie stać się mistrzami kaligrafii. 
Celem warsztatów było doskonalenie umie-
jętności starannego kreślenia liter o fantazyj-
nych kształtach.

Dziękujemy wszystkim gościom za przy-
bycie i wspaniałe przeprowadzenie warszta-
tów. Spotkania z pewnością pozostaną na dłu-
go w pamięci uczniów.

3 czerwca społeczność szkoły w Misto-
wie bawiła się na festynie rodzinnym. 

Atrakcji nie brakowało. Pogoda dopisała, 
a występy artystyczne uczniów wprowadzi-
ły wszystkich obecnych w dobry humor. Na 
scenie prezentowali się mali artyści z tańca-
mi i piosenkami dedykowanymi mamom 
i tatom. Największe emocje wśród zgroma-
dzonych wywołał taniec w basenie chłop-
ców z kl. V i taniec ze skrzydłami dziewcząt 
z klas V i VI. Gościnnie wystąpił także chór 
z Białorusi. Rodzice prowadzili kawiarenkę 
oraz grilla. Dużą popularnością cieszyły się 
także loteria fantowa, dmuchańce i przejaz-
dy wozem strażackim.

Oprac. Anna Karpińska
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SPORT NA
ZDROWIE
Oprac. Ewa Klepacka

OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jędrzejowie Nowym, podobnie 

jak uczniowie innych szkół w Polsce, po-
żegnali już szkolne mury. Wierszem i pio-
senką podziękowali nauczycielom, innym 
pracownikom szkoły, rodzicom, babciom 
i dziadkom za pomoc w pokonywaniu róż-
nych przeszkód. Odebrali świadectwa, na-
grody, wyróżnienia i udali się na zasłużony 
wypoczynek po całorocznej wytężonej pra-
cy, tym bardziej, że ostatnie miesiące obfi-
towały w różne wydarzenia. 

W kwietniu uczniowie wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi świętowa-

li Wielkanoc. Do świątecznego stołu zapro-
sili wszystkich przyjaciół szkoły. W podzię-
kowaniu za ich życzliwość i zaangażowanie 
w pracę na rzecz społeczności szkolnej, przy-
gotowali piękne, wzruszające, skłaniające do 
refleksji przedstawienie. Nie poprzestali jed-
nak na duchowej strawie. Po części artystycz-
nej razem spożywali tradycyjne wielkanocne 
potrawy przygotowane przez panie z kuch-
ni, delektowali się też domowymi ciastami 
– królowały oczywiście mazurki i baby. 

W maju wszyscy uczniowie uroczy-
ście obchodzili narodowe święta 

– Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Odbył się apel poświęcony 
historii polskich symboli narodowych, po-
łączony ze wspólnym śpiewaniem patrio-
tycznych pieśni. 8 maja dzieci wysłuchały 
koncertu pt. „Gwiazdy muzyki” w wyko-
naniu zespołu „Limbos”. Miały możliwość 
pobawić się przy dźwiękach popularnej 
muzyki i razem z artystami pośpiewać.

Natomiast w czerwcu zorganizowano 
festyn rodzinny. Dzieci przygotowa-

ły pełne humoru przedstawienie, w którym 
zaprezentowały swoje umiejętności wokal-
ne i taneczne. Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców oraz wsparciu finansowym ze strony 
sponsorów, odbyło się mnóstwo atrakcji. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się li-
cytacja i loteria, tym bardziej, że fanty były 
bardzo wartościowe. Nie zabrakło konkur-
sów, pokazów, skocznej muzyki oraz dobre-
go jedzenia. Niezmiennym powodzeniem 
cieszyła się kiełbaska z grilla, ale można 
było również spróbować lżejszej kuchni. Na 
deser serwowano wyśmienite ciasta domo-
wej roboty, lody, watę cukrową itp. Na pew-
no każdy łakomczuch znalazł coś dla siebie. 

W przyjemnej, niemal rodzinnej at-
mosferze, przy udziale pięknej pogody i do-
brego humoru minął cały dzień.

13 czerwca w szkole podstawowej w Ję-
drzejowie Nowym odbył się Gmin-

ny Dzień Sportu pod hasłem „Sport to 
Zdrowie i Zabawa”. Udział w nim wzięli 
uczniowie z klas I-III szkół z terenu gminy 
Jakubów. 

Organizatorami zawodów byli: wójt 
Hanna Wocial, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejo-
wie Nowym. Główne cele, jakie przyświe-
cały zawodom, to promowanie zdrowego 
stylu życia, kształtowanie ogólnej spraw-
ności fizycznej przez rozwój cech, takich 
jak szybkość, zwinność, sprawność oraz in-
tegracja dzieci z sąsiednich miejscowości. 
Wśród konkurencji sportowych znalazły 
się: rzuty piłką lekarską, bieg na 600 m, rzut 
piłką do palanta, bieg o zwycięstwo. 

I miejsce w zawodach zdobyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie, 
na drugim znaleźli się uczniowie z Wi-
śniewa, na trzecim– uczniowie Jędrzejo-
wa Nowego, a za nimi uczniowie z Jaku-
bowa. Zespoły zdobyły nagrody pieniężne 
dla swoich szkół, a każdy uczestnik otrzy-
mał upominek za udział w zawodach oraz 
słodki poczęstunek.

ZE SZKOLNEGO  KALENDARZA
Oprac. Edyta Karczewska-Brzost
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19 maja biblioteka przeprowadziła gminne eliminacje do 
XXXIV edycji Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Ma-

kuszyńskiego. W konkursie wzięło udział 14 uczniów ze szkół pod-
stawowych z gminy Jakubów z podziałem na kategorie wiekowe. 
Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz słodycze. 
Komisja wytypowała sześciu recytatorów do udziału w eliminacjach 
powiatowych konkursu w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim. Byli to: Karolina Wiak, Klaudia Miąsek, Tymoteusz Pio-
trowski, Kinga Domańska, Raihana Ismail i Kacper Lejman.

Grat u luje-
my wspaniałej 
recytacji. Zapra-
szamy po waka-
cjach do udziału 
w kolejnych kon-
kursach.

„Arcydziełem Boga jest serce matki” (M. Gretry) to mot-
to konkursu poetyckiego „Moja Mama”, który w marcu 

br. wójt Hanna Wocial ogłosiła w filii bibliotecznej w Wiśniewie. 
Uczestnicy konkursu, ucznio-
wie klas I-III oraz IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Wiśniewie, mie-
li za zadanie samodzielnie ułożyć 
wiersz o swojej mamie. Na kon-
kurs wpłynęły prace autorstwa 
Amelii Rudowskiej z kl. I oraz 
Miłosza Bielawskiego z kl. VI. 
Młodzi czytelnicy zostali nagro-
dzeni przepięknymi książkami 
oraz dyplomami, które otrzymali 
z rąk Justyny Miłaczewskiej – se-
kretarza urzędu gminy Jakubów.

Święto bibliotek zaczęto 8 maja spekta-
klem „Żabi Król” w wykonaniu Studia 

Artystycznego ARLEKIN. Dzieci obej-
rzały wartką i wesołą adaptację baśni bra-
ci Grimm, dzięki której dowiedziały się, że 
danego słowa należy dotrzymać nawet, jeśli 
jest to niewygodne. 

Z kolei 17 maja uczniowie szkoły 
podstawowej w Jakubowie wzięli udział 
w warsztatach kreatywnych. Uczestnicy 
otrzymali masę woskową do modelowania 
na zimno i stworzyli niepowtarzalne świe-
ce – wspaniałe upominki na Dzień Mamy.

Biblioteka gościła również najmłod-
szych uczniów, którzy mieli okazję do-
wiedzieć, jak znaleźć szukaną pozycję 
i wypożyczyć pierwszą książkę na własne 

konto biblioteczne. Poza tym dzieci wyko-
nały wspaniałe prace plastyczne oraz wy-
słuchały opowieści o żółwiku Franklinie. 

W ramach kampanii „Cała Polska czy-
ta dzieciom” bibliotekarki wzięły udział 
w „Czytaniu na trawie” w szkole podstawo-
wej w Mistowie. W związku ze zbliżający-
mi się wakacjami, wszyscy wybrali się się 
w podróż do Włoch za sprawą książki Elizy 
Piotrowskiej „Ciocia Jadzia w Rzymie”. Fi-
lia w Wiśniewie zorganizowała „Majówkę 
z Panią Stanisławą Gujską” oraz „Bajko-
czytanie w przedszkolu”. Dodatkowo od-
były się liczne konkursy z nagrodami dla 
czytelników biblioteki m.in. recytatorski 
im. Kornela Makuszyńskiego oraz pla-
styczny „Okładkowy zawrót głowy”.

– Mamy nadzieję, że nasze działania za-

TEGOROCZNY OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK PRZEBIEGAŁ POD HASŁEM „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!” JAKUBOWSKA BIBLIOTEKA JAK ZAWSZE 
PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO AKCJI, KTÓRA MA NA CELU PODKREŚLANIE ROLI CZYTANIA I BIBLIOTEK W POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA, EDUKACJI ORAZ ZWIĘKSZA-
NIE PRESTIŻU ZAWODU BIBLIOTEKARZA I ZAINTERESOWANIA KSIĄŻKĄ SZEROKICH KRĘGÓW SPOŁECZEŃSTWA. 

BIBLIOTEKA.  OCZYWIŚCIE!

MOJA  MAMA KORNELOWE  STROFY

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria LisieckaOprac. Katarzyna Parol

inspirują wszystkich do odkrywania fascy-
nującego świata literatury i odwiedzania 
naszej biblioteki w wakacje. Warto zachę-
cić dziecko do czytania. Pokazać, że książka 
może być przygodą i inspiracją do zabawy, 
skarbnicą wiedzy, pomocą w rozwiązywa-
niu problemów, sposobem na poszerzanie 
horyzontów – zachęcają bibliotekarki.



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
e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Wójt – Hanna Wocial
tel. +48 25 757 91 90, +48 502 668 840
e-mail: h.wocial@jakubow.pl

Zastępca Wójta – Bogusław Dziedzic
tel. +48 25 757 91 10, +48 600 056 421
e-mail: b.dziedzic@jakubow.pl 

Sekretarz Gminy – Justyna Miłaczewska
tel. +48 25 758 24 03, +48 693 130 100 
e-mail: j.milaczewska@jakubow.pl

Skarbnik Gminy – Jolanta Wąsowska
tel. +48 25 757 91 63
e-mail: ksiegowosc@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy
– Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy: czw. godz.: 900 – 1200

tel. +48 25 757 91 90, +48 693 130 103

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

Leśniczy Lasów Państwowych
Andrzej Perzanowski
Dyżur w Urzędzie Gminy (parter):
czw. godz.: 900 – 1100, tel. +48 693 891 330

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Mińsku Mazowieckim,
dyżury w Urzędzie Gminy 
tel. +48 25 757 93 36
• Małgorzata Chrzanowska-Siwak
pn. i śr. w godz.: 730 – 1530

• Anna Kalata
pierwszy czwartek każdego miesiąca.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
Czynna w godz. pn. – śr.: 1000 – 1800 
czw. – pt.: 800 – 1600, sob: 900 – 1300

e-mail: biblioteka@jakubow.pl
• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14
Czynna w godz. pn. – pt.: 1000 – 1500

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• 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

Komisariat Policji w Stanisławowie
ul. Rynek 32A, 05-304 Stanisławów
tel. +48 22 604 98 90, fax +48 22 604 98 95
Dzielnicowy Gminy Jakubów – Kamil Gąsior
tel. 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Informator teleadresowy

INFORMACJA
Szkolenie nt: „Ekologiczny mieszkaniec gminy  

Jakubów – promocja ekologicznych postaw 
wśród mieszkańców gminy Jakubów” 

na terenie gminy Jakubów 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 6 670,00 zł.

INFORMACJA
Ogród edukacyjny:

„Jakubów na tak z przyrodą” 
na terenie gminy Jakubów dofinansowany

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

 w formie dotacji, w kwocie 49 410,00 zł.


