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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów i Przedewsie
oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza"
Beneficjent: Gmina Jakubów
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Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Cel operacji: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Jakubów poprzez
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów i Przedewsie oraz budowę sieci
wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska i Rządza, gm. Jakubów.
Kwota wydatków całkowitych: 1 316 213,19 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 837 506,00 zł

treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności
za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody
Wydawcy – zabronione.
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Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl

INWESTYCJE

PROMESA MALUCH +
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSIŁO WYNIKI KONKURSU W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU „MALUCH +”, DZIĘKI KTÓREMU ROZBUDOWYWANA JEST SIEĆ ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH. WŚRÓD BENEFICJENTÓW
ZNALAZŁY SIĘ DWIE GMINY Z POWIATU MIŃSKIEGO – JAKUBÓW I STANISŁAWÓW.
Oprac. Bogusław Dziedzic

M

aluch + 2020 to program rządowy.
W jego ramach rząd przeznacza 450
mln złotych na tworzenie nowych miejsc
i utrzymanie już istniejących miejsc opieki nad maluchami. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. samorządy. Na Mazowszu
w tegorocznej edycji zostanie przeznaczone
58,9 mln zł na budowę żłobków lub tworzenie miejsc w istniejących żłobkach. Powstanie dokładnie 5 055 nowych miejsc opieki,
nowe placówki będą utworzone w 17 ma-

zowieckich gminach. To daje Mazowszu
wysokie, drugie miejsce w kraju. Spośród
tych gmin aż dwie to gminy z powiatu mińskiego. Jakubów i Stanisławów nie tylko sąsiadują ze sobą, ale i współpracują. Sukces,
jakim jest kwalifikacja do programu to niewątpliwie efekt wymiany doświadczeń i tej
dobrej współpracy.
Wójt gminy Jakubów Hanna Wocial
w czwartek 6 lutego, podczas konferencji w urzędzie wojewódzkim w Warszawie, odebrała promesę dofinansowania
z rąk Kazimierza Kuberskiego i Sylwestra

Dąbrowskiego. Gmina Jakubów dostanie
341 273 zł.
Wsparcie, jakie uzyskała gmina Jakubów nie skończy się na pomocy przy założeniu instytucji. Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
co roku gmina będzie mogła liczyć na dofinansowanie istniejących miejsc opieki nad
małymi dziećmi.

DOTACJA NA SIEĆ

5 MARCA 2020 ROKU W DELEGATURZE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WOŁOMINIE PODPISANO UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW, PRZEDEWSIE
ORAZ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW, TYMOTEUSZEW,
ŁAZISKA I RZĄDZA.
Oprac. Marzena Rek

Z

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

adanie obejmuje budowę nowej grawitacyjnej kanalizacji ściekowej
na odcinku ok. 2457 mb, kanalizacji
tłocznej na odcinku 824 mb oraz budowę
trzech pompowni ścieków. Projektowa-

ny zakres inwestycji zakłada również wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew na odcinku 362,5 mb oraz
w miejscowościach Tymoteuszew, Łaziska
i Rządza na odcinku 972 mb. Budowa powyższych odcinków polegać będzie na spięciu istniejących wodociągów, które dopro-

wadzają wodę do celów bytowych oraz
przeciwpożarowych. Budowa wodociągu
jest niezbędna w celu wyrównania ciśnienia wody w miejscowościach Turek, Nart,
Strzebula, Kamionka, Wiśniew. Projektowane odcinki sieci wodociągowej zapewnią
dostawę wody w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz będzie stanowiła również zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Ca ł kow it y koszt operacji to
1 618 942,23 zł. Dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków
na lata 2014-2020 wynosi 63,63% kosztów
kwalifikowanych, tj. 837 506,00 zł. Inwestycja
ma się zakończyć w październiku 2021 roku.
Nr 2 (21) 2020
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Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Oprac. Marta Krusiewicz

30

listopada 2019 r. w Jakubowie odbyły się
warsztaty „Pszczoły i zdrowotne właściwości produktów pszczelich” zorganizowane
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów w ramach zadania publicznego „Gmina Jakubów przyjazna pszczołom”, dofinansowanego ze
środków z budżetu województwa mazowieckiego
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Warsztaty zorganizowane zostały dla członków kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Jakubów oraz pasjonatów pszczelarstwa. Trenerem był Konrad Ładnowski – prezes
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej, zdobywca tytułu PSZCZELARZ ROKU 2019 za miód
nawłociowy w kategorii miód pszczeli gatunkowy.
Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę o pszczołach, pracy pszczelarza, procesie
wytwarzania miodu oraz prozdrowotnych właściwościach produktów pszczelich. Dowiedzieli
się także, dlaczego pszczoły są dla nas tak ważne

i co zrobić, aby pszczoły masowo nie wymierały.
Uczestnicy obejrzeli sprzęt pasieczny, mieli okazję przymierzyć strój pszczelarza oraz skosztować
pysznego miodu. Każdy ze słuchaczy otrzymał
materiały edukacyjne oraz kalendarz o tematyce
pszczelarskiej.
Na zakończenie zorganizowano konkurs
w formie zagadek z zakresu wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Wszystkim uczestnikom quizu
wręczono nagrody rzeczowe, a na koniec podano
ciepły posiłek regeneracyjny.

PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW
INFORMUJEMY, ŻE MINISTER CYFRYZACJI OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU WYRAZIŁ ZGODĘ NA PEŁNIENIE PRZEZ URZĄD GMINY JAKUBÓW FUNKCJI PUNKTU POTWIERDZAJĄCEGO PROFIL ZAUFANY EPUAP.
Oprac. Agnieszka Gogol

P

rofil zaufany to bezpłatna metoda
uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji. Dzięki
profilowi zaufanemu obywatel może załatwić
sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Aby utworzyć, a następnie potwierdzić
profil zaufany, osoba zainteresowana musi:
1) założyć konto użytkownika na ePUAP
pod adresem: epuap.gov.pl,
2) zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej
na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/złóż
wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,
3) w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym
dowodem osobistym lub paszportem, do
wybranego przez siebie punktu potwier-
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dzającego w celu potwierdzenia tożsamości
i profilu zaufanego.
Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku, osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia profilu zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.
Po pozytywnej weryfikacji danych pracownik punktu potwierdza profil zaufany.
Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego
ważność może być ponownie przedłużana
na taki sam okres.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim
w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
naszego punktu potwierdzającego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Jakubów,
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, I piętro,
pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu
Gminy Jakubów.

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

WARSZTATY PSZCZELARSKIE

INFORMACJE
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INFORMACJA O PRZETARGACH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 11 MARCA
2020 ROKU ZOSTAŁY OGŁOSZONE I ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI.
Oprac. Albina Wolszczak

1. Przetarg nieograniczony na dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne.
W przetargu złożono 3 oferty:
– „ANPOL” Krzysztof Kaczorowski, Strachówka – cena oferty brutto 95,82 zł za 1 tonę, termin wykonania zamówienia podany w ofercie
30.06.2020 r., termin płatności 30 dni.
– DRÓG-POL Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane Marzena Ryś, Mińsk Mazowiecki – cena oferty brutto 93,00 zł za 1 tonę, termin wykonania zamówienia podany w ofercie
30.06.2020 r., termin płatności 30 dni.
– Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon, Siennica – cena oferty brutto 99,00 zł
za 1 tonę, termin wykonania zamówienia podany
w ofercie 30.02. 2020 r., termin płatności 30 dni.
Wybrano firmę DRÓG-POL Roboty Drogowe
i Remontowo-Budowlane Marzena Ryś za cenę
brutto 93,00 zł za 1 tonę.
2. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów, gmina Jakubów”.
W przetargu złożono 6 ofert:
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o., Mińsk Mazowiecki – cena oferty brutto
168 416,52 zł, termin gwarancji podany w ofercie
60 dni, termin wykonania zamówienia podany
w ofercie 30.09.2020 r.
– P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, Miedzna –
cena oferty brutto 192 756,53 zł, termin gwarancji podany w ofercie 60 dni, termin wykonania
zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– „FEDRO” Sp. z o.o., Osieck – cena oferty brutto
198 101,14 zł, termin gwarancji podany w ofercie
60 dni, termin wykonania zamówienia podany
w ofercie 30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
MIKST Sp. z o.o., Węgrów – cena oferty brutto
203 924,58 zł, termin gwarancji podany w ofercie
60 dni, termin wykonania zamówienia podany
w ofercie 30.09.2020 r.
– „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy,
Jacek, Dawid, Wołomin – cena oferty brut-
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to 199 584,86 zł, termin gwarancji podany
w ofercie 60 dni, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– Konsorcjum: Lider – F.H.U. „BRUK-BUD”
Piotr Skoczek, Pogorzel, Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzel – cena oferty brutto 185 517,63 zł, termin
gwarancji podany w ofercie 60 dni, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
Wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. za cenę brutto 168
416,52 zł.
3. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa
sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew,
Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów”.
W przetargu złożono jedenaście ofert: w części
I – 8 ofert i w części II – 7 ofert.
CZĘŚĆ I: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW, PRZEDEWSIE, GMINA JAKUBÓW”.
– PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, Łosice – cena oferty brutto 1 877 856,08 zł, termin
gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie
30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych „BUDOKAN”, Łosice – cena
oferty brutto 1 267 914,02 zł, termin gwarancji
podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania
zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
-WODROL Sp. z o.o., Lublin – cena oferty brutto
1 524 391,55 zł, termin gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia
podany w ofercie 30.09.2020 r.
– URTECH Sp. z o.o., Warszawa – cena oferty
brutto 1 227 756,86 zł, termin gwarancji podany
w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„STOLMEX” Stanisław Kozłowski, Zamość –
cena oferty brutto 1 229 497,83 zł, termin gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– PARSTER Sp. z o.o., Parczew – cena oferty
brutto 1 398 370,55 zł, termin gwarancji podany
w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.

– P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Łuków – cena oferty brutto 1 681 552,09 zł, termin
gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie
30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL S.C. z Mińska Mazowieckiego – cena
oferty brutto 1 660 685,56 zł, termin gwarancji
podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania
zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
CZĘŚĆ II:„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW, TYMOTEUSZEW, ŁAZISKA, RZĄDZA, GMINA JAKUBÓW”
– P.P.U.H. „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, Łosice
– cena oferty brutto 547 657,78 zł, termin gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– WODROL Sp. z o.o., Lublin – cena oferty brutto
369 837,65 zł, termin gwarancji podany w ofercie
60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko, Sokołów Podlaski – cena oferty brutto 287 414,10 zł, termin gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia
podany w ofercie 30.09.2020 r.
– URTECH Sp. z o.o., Warszawa – cena oferty
brutto 346 233,51 zł, termin gwarancji podany
w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD, Stara Niedziałka – cena oferty brutto
230 318,45 zł, termin gwarancji podany w ofercie
60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
– P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Łuków – cena oferty brutto 292 033,94 zł, termin
gwarancji podany w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie
30.09.2020 r.
– Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL S.C. Mińsk Mazowiecki – cena oferty
brutto 311 421,98 zł, termin gwarancji podany
w ofercie 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia podany w ofercie 30.09.2020 r.
W części I wybrano firmę URTECH Sp. z o.o.
za cenę brutto 1 227 756,86 zł.
W części II wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD za cenę brutto 230 318,45 zł.

INFORMACJE

GOPS

POMAGA
Oprac. Aneta Książek

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż po raz kolejny, przy
współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Celem tego projektu jest wsparcie
osób najbardziej potrzebujących poprzez dostarczenie im artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodzą
takie produkty jak: groszek z marchewką, fasola
biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki,
sok jabłkowy klarowany, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały,
kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej
rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Pomoc jest skierowana do rodzin bądź osób samotnych znających się w trudnej sytuacji życiowej
spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba i inne), których
dochód nie przekracza:
1) 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
2) 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.
4 lutego br. w budynku straży pożarnej
w Mistowie odbyła się pierwsza w tym roku
akcja dystrybucji żywności. Wsparciem objęto
340 osób, przekazując im 5 314,2 kg żywności
o łącznej wartości 28 389,85 zł. O terminie kolejnej dystrybucji wszyscy korzystający zostaną
powiadomieni.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie jako realizator tego zadania na terenie
gminy Jakubów pragnie podziękować mieszkańcom za terminowy i sprawny odbiór żywności.

RADA GMINY INFORMUJE
NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE
RADY GMINY JAKUBÓW
Z 13 GRUDNIA 2019 ROKU
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2. Wolne wnioski.

2. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady
Gminy.
4. Wolne wnioski.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE
RADY GMINY JAKUBÓW
Z 19 GRUDNIA 2019 ROKU
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2029.
b) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2. Wolne wnioski.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE
RADY GMINY JAKUBÓW
Z 2 STYCZNIA 2020 ROKU
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jakubów nr III/14/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
2. Wolne wnioski.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 30 GRUDNIA 2019 ROKU
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jakubów nr III/14/2018 z dnia
6 grudnia 2018 roku oraz przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
b) zarządzenia uzupełniających wyborów Rady
Sołeckiej w sołectwie Anielinek,
c) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się
w budynku przy ulicy Mińskiej 9 w trybie bezprzetargowym,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Jakubów,
e) zasad sprawowania pogrzebu przez gminę Jakubów,
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w gminie Jakubów na lata 2020-2022,
g) zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2016 roku, dotyczącej utworzenia wydzielonych rachunków
w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Jakubów, wykazu tych jednostek,
ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia,
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzania,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Jakubów na lata 2019-2029,
i) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Jakubów na lata 2020-2030,
k) uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 27 STYCZNIA 2020 ROKU
1. Wręczenie podziękowania sołtysowi wsi Góry
za pełnienie swojej funkcji w latach 2007-2020.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jakubów na lata 2020-2030,
b) uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym w filię Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie,
d) ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jakubów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów”,
e) określenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych,
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Jakubów,
g) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Jakubów,
h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady
Gminy na 2020 rok.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie rozbudowy
szkoły podstawowej w Jakubowie o kuchnię,
stołówkę i pomieszczenia socjalne.
5. Wolne wnioski:
a) informacja, dotycząca obchodów 30-lecia
funkcjonowania samorządu gminnego.
Nr 2 (21) 2020
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UROCZYSTOŚCI

TRADYCJĄ JEST JUŻ, ŻE NA KILKA DNI PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA WÓJT
HANNA WOCIAL ORGANIZUJE WSPÓLNĄ WIGILIĘ GMINNĄ. TYM RAZEM ODBYŁA SIĘ
ONA W NIEDZIELĘ 15 GRUDNIA 2019 R. O GODZINIE 14.00 W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE.
Oprac. Joanna Rosłońska

W

spotkaniu uczestniczyli zarówno
pracownicy urzędu, goście zaproszeni spoza terenu gminy, radni, sołtysi,
dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek.
Spotkanie rozpoczęło się występem muzycznym Gminnej Orkiestry Dętej. Następnie wójt złożyła zebranym życzenia
bożonarodzeniowe, korzystając z wiersza
Jana i Krystyny Kupców, którzy corocznie
przysyłają kartę z życzeniami świątecznymi
własnego autorstwa. Posiłkując się prozą
w tym pięknym wydaniu, wójt przekazała
zgromadzonym ciepłe słowa. Z możliwości osobistego złożenia życzeń skorzystała
również Janina Ewa Orzełowska – członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego,
która podkreśliła magię i urokliwość zbliżających się świąt. Następnie głos zabrał
ojciec Marcin Borządek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Mistowie, który rozpoczął tradycyjne dzielenie
się opłatkiem. Kilka słów do zebranych wygłosił również ks. prof. dr hab. Roman Józef Bartnicki, który zachęcał młodzież do
studiowania na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przy
dźwiękach kolęd uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Część artystyczna
spotkania była szeroko rozbudowana i dała

możliwość obejrzenia zarówno korowodów kolędowych przygotowanych przez
dzieci ze szkół z terenu gminy Jakubów, jak
również przez Koła Gospodyń Wiejskich.
W kilku odsłonach wystąpiły mażoretki pod czujnym okiem trenerki Honoraty
Grudzień oraz chór gminny Serenada.
Na zakończenie zaproszono wszytkach zebranych do tradycyjnego kosz-

SEBASTIAN

PIERWSZY
Oprac. Agnieszka Gogol

P

ierwszym mieszkańcem gminy Jakubów narodzonym w 2020 roku jest
Sebastian z Wiśniewa. Na świat przyszedł
2 stycznia w szpitalu w Mińsku Mazowieckim. Narodziny dziecka to wielkie szczęście
i radość rodziców. Sebastian jest drugim
dzieckiem Anety i Michała Napiórkowskich. Starsza siostra, Maja cieszy się małym
braciszkiem i chętnie pomaga rodzicom.
Sebastiana i jego rodzinę 13 lutego odwiedzili wójt gminy Hanna Wocial wraz
z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Domańskim oraz pracownikiem urzędu gminy Jakubów. Gratulując rodzicom,
przedstawiciele urzędu przekazali na ich
ręce kwiaty oraz bon na kwotę 500 złotych
z przeznaczeniem na potrzeby dziecka.
Z okazji narodzin pierwszego mieszkańca gminy Jakubów szczęśliwym rodzicom pragniemy złożyć najszczersze gratulacje oraz życzyć wiele szczęścia, radości,
jak również odkrywania nowych uroków
wspólnego życia.

towania potraw wigilijnych, przygotowanych przez catering „Sulej” z Dębego
Wielkiego. Podczas wigilii zebrani mieli
możliwość wspomożenia Stowarzyszenia
„Możesz więcej” poprzez zakup ozdób
i stroików świątecznych.

8

NASZA GMINA JAKUBÓW

Nr 2 (21) 2020

Fot. Dawid Ewiak, archiwum Urzędu Gminy Jakubów

WIGILIA GMINNA

KONKURSY

SENIORZY SAMORZĄDOWI

30 LAT

G M I N Y
J A K U B Ó W

W NIEDZIELĘ 26 STYCZNIA 2020 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE ODBYŁ SIĘ V Z CYKLU
KONKURS RECYTATORSKI „SENIORZY PAMIĘTAJĄ… OSTATNIE 30 LAT W MOJEJ GMINIE”. TEMATEM PRZEWODNIM BYŁA
PROZA ZWIĄZANA Z 30-LECIEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. ORGANIZATORAMI KONKURSU BYLI: WÓJT GMINY JAKUBÓW,
DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE ORAZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MISTOWIE.
Oprac. Grażyna Muszelik

C

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

elem konkursu było: propagowanie
wiedzy na temat 30-lecia samorządu
terytorialnego w Polsce; rozwijanie zainteresowań historią i prozą patriotyczną naszej Małej Ojczyzny; budowanie szacunku
dla tradycji i dziedzictwa narodowego; budzenie uznania dla działalności i dokonań
minionych pokoleń; wspieranie zainteresowań seniorów oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów. Do konkursu zgłosiły się koła seniorów z: Mistowa,
Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz
z gmin sąsiednich powiatu mińskiego.
Uroczystość rozpoczęła wójt Hanna Wocial, która serdecznie przywitała
wszystkich gości i uczestników. W imieniu
samorządu złożyła także wszystkim babciom i dziadkom życzenia z okazji niedawno obchodzonego przez nich święta. W dalszej części przedstawiono zasady konkursu,
a uczestnicy wystąpili według kolejności
ustalonej wcześniej przez organizatorów
w drodze losowania.
Zmagania uczestników oceniało jury
w składzie: Joanna Janicka – PTTK w Mińsku Mazowieckim; Stanisława Gujska
– lokalna poetka i pisarka dla dzieci i do-

rosłych; Klaudia Jadczak – zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu.
Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: oryginalność kompozycji i narracji; bogactwo
i estetykę języka; poprawność stylistyczną,
gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; ogólny wyraz artystyczny.
Po zakończonych występach jury udało
się na obrady, natomiast uczestnicy i goście
zostali zaproszeni na występy artystyczne
dzieci ze szkoły podstawowej w Mistowie
z klas V-VIII. Uroczystość uświetnili swoją obecnością oraz cennymi przemówieniami ks. prof. dr hab. Roman Józef Bartnicki
i Zbigniew Piątkowski. Ks. prof. dr hab. Roman Józef Bartnicki nie ukrywał wzruszenia możliwością udziału w tak pięknej uroczystości, która stała się dla niego okazją do
wspomnień z młodości. Zbigniew Piątkowski przybliżył zebranym rolę mediów, które
na przestrzeni minionych lat i transformacji ustrojowych stoją na straży bezstronności i prawdy w przekazywanych informacjach.
Dla jury wybór najlepszej trójki nie
był łatwy, ponieważ wszyscy zaprezento-

wali wysoki poziom artystyczny, o czym
świadczy duża liczba wyróżnień. Ostatecznie najlepsza okazała się Ewa Jachimska-Bieniek reprezentująca Uniwersytet
Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie.
Drugie miejsca zajął Janusz Wiechowski
z gminy Dobre, a trzecie – Janusz Boruc
z KERiI w Jakubowie. Wyróżnienia natomiast zdobyli: Alina Włodarczyk-Kurpiewska z UTW w Kałuszynie, Elżbieta Sobotka z KERiI w Jakubowie, Teresa Kowalska
z UDiTW w Cegłowie, Wojciech Nowak
z KERiI w Wiśniewie oraz Teresa Biegalska
z KERiI w Mistowie.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne
w wysokości 200 zł, 150 zł i 100 zł oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom i gościom ciepły posiłek, gorące napoje oraz słodki poczęstunek przygotowane przez kucharki ze szkoły podstawowej w Jędrzejowie Nowym.
Nr 2 (21) 2020
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TURNIEJE

PUCHAR SOŁTYSÓW

30 LAT

G M I N Y
J A K U B Ó W

Oprac. Elżbieta Kruk

T

urniej sołtysów jest drugą, po Międzygminnym Rajdzie Rowerowym,
okazją do wspólnych spotkań włodarzy
i mieszkańców. Tym razem gospodarzem
wydarzenia była Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów, która przywitała wszystkich
zebranych, a w szczególności gorąco powitała senator Marię Koc oraz Janinę Ewę
Orzełowską. Wójt zachęciła wszystkich do
głośnego dopingu swoich drużyn i życzyła miłej zabawy. Następnie przekazała głos
swojemu zastępcy Bogusławowi Dziedzicowi, który omówił zasady poszczególnych
konkurencji i oficjalnie otworzył „IV Turniej Sołtysów Gmin: Jakubów, Dobre Stanisławów”. Tak rozpoczęła się rywalizacja połączona ze wspólną zabawą i integracją.
Każdą z gmin reprezentowały pięcioosobowe grupy sołtysów z dwiema osobami rezerwowymi. Drużynę gminy Jakubów
tworzyli: Marta Krusiewicz – sołtys wsi Ludwinów i jednocześnie kapitan drużyny,
Kamil Ankersztain – sołtys wsi Leontyna,
Emil Adamkiewicz – sołtys wsi Kamionka,
Remigiusz Suchenek – sołtys wsi Antonina,
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Michał Sap – sołtys wsi Aleksandrów oraz
osoby rezerwowe: Marzanna Kosieradzka
– sołtys wsi Nart i Leszek Miąsek – sołtys
wsi Izabelin.
Drużyny rozpoczęły zmagania od konkurencji pn. „karuzela” – była to konkurencja na czas, polegająca na przekładaniu
hula hop po całym kole, od jednej osoby
do drugiej. Dużo emocji dostarczyły zebranym zmagania sprawnościowo-zręcznościowe: rzut jabłkami do fartuszka, zwijanie węża (konkurencja polegająca na jak
najszybszym zwijaniu papieru toaletowego), tarcie ziemniaków na czas czy też przewiezienie sołtysa na taczce z wcześniej napisanym przez niego ogłoszeniem. Nie
zabrakło również konkurencji kulinarnej,
czyli jedzenia pączków na czas, w której
brało udział po trzech uczestników z każdej
drużyny. Mnóstwo uśmiechów dostarczyła
ostatnia konkurencja – „mistrz krawiecki”, w której zawodnicy musieli precyzyjne
zszyć 2 kawałki materiału fastrygą. Walka
do ostatniej konkurencji była bardzo zacięta, a doping kibiców, którzy licznie przybyli
na imprezę, ogromny.

Po podsumowaniu wyników ostatecznie zwyciężyła drużyna sołtysów gminy Stanisławów, która otrzymała puchar,
dyplom oraz talon na 1000 zł. Na drugim
miejscu znaleźli się sołtysi z gminy Dobre,
zdobywając 750 zł, a na trzecim – sołtysi
z gminy Jakubów z nagrodą w wysokości
500 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania.
Wspólną zabawę od samego początku
umilały występy mażoretek, zespołu tanecznego ze szkoły podstawowej w Mistowie oraz występy młodych solistek ze szkół:
Jakubów, Wiśniew, Mistów i Jędrzejów
Nowy. Wszyscy byli zachwyceni występami
młodych artystów, brawom nie było końca.
Dziękujemy naszej drużynie sołtysów za reprezentowanie gminy Jakubów
podczas „IV Turnieju Sołtysów Gmin: Jakubów, Dobre, Stanisławów”. Wspaniała
zabawa, wspólnie spędzony czas, doping
i emocje sprawiły, że niedziela na długo zostanie w naszej pamięci. Natomiast lekki
niedosyt wśród naszych sołtysów za zajęcie
III miejsca jest zapowiedzią chęci rewanżu,
co będzie możliwe już za rok. Wtedy gospodarzem i głównym organizatorem turnieju
będzie gmina Dobre. Na zakończenie organizatorzy turnieju zapewnili poczęstunek
wszystkim zebranym. To był bardzo miło
spędzony czas. Do zobaczenia za rok!

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

23 LUTEGO 2020 ROKU W HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA
BIAŁEGO W JAKUBOWIE ROZEGRANO „IV TURNIEJ SOŁTYSÓW GMIN: JAKUBÓW, DOBRE,
STANISŁAWÓW”. DRUŻYNY WALCZYŁY O PUCHAR I NAGRODY PIENIĘŻNE. CELEM
IMPREZY BYŁA INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW SĄSIADUJĄCYCH GMIN
POPRZEZ WSPÓLNĄ ZABAWĘ I AKTYWNIE SPĘDZONY CZAS.

PRZEGLĄDY I OLIMPIADY

TANECZNE PASJE

7 MARCA 2020 R. W HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W MISTOWIE PO RAZ PIERWSZY ODBYŁ SIĘ PRESTIŻOWY POWIATOWY PRZEGLĄD
TANECZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. ORGANIZATOREM
TURNIEJU BYŁA WÓJT HANNA WOCIAL, A POMYSŁODAWCĄ – HONORATA GRUDZIEŃ.
GOSPODARZEM OBIEKTU, W KTÓRYM ODBYŁ SIĘ PRZEGLĄD, BYŁA DYREKTOR SZKOŁY
LIDIA DOMAŃSKA.
Oprac. Agnieszka Gogol

C

Fot. Dawid Ewiak, archiwum Urzędu Gminy Jakubów

elem przeglądu było: propagowanie
tańca wśród dzieci i młodzieży, jako
aktywnej formy spędzania czasu oraz
zdrowego stylu życia; rozwijanie wrażliwości artystycznej; odkrywanie i rozwijanie talentów tanecznych wśród dzieci
i młodzieży jak również prezentacja dorobku tanecznego poszczególnych uczestników i wymiana doświadczeń.
Na widowni zasiedli między innymi:
poseł Daniel Milewski, Paweł Chłopik zastępca komendanta komisariatu w Stanisławowie, ojciec Marcin Borządek, Wojciech
Rastawicki – radny Powiatu Mińskiego,
Krzysztof Domański – przewodniczący
Rady Gminy Jakubów, Stanisława Laskowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie, Ryszard Parol – prezes
ZGZOSP w Jakubowie, Alina Parol – przewodnicząca KGW Mistów, dyrektorzy szkół
oraz rodzice. W przeglądzie swoje umiejętności zaprezentowało 124 tancerzy, reprezentujących 11 zespołów, a były to: SP
w Starej Niedziałce, SP w Grodzisku, SP
w Siennicy, ZSP w Dobrem, SP w Starogrodzie, SP w Jakubowie; 2 grupy z SP w Wiciejowie oraz 3 grupy z SP w Mistowie.
Niesamowite stroje, piękne choreografie

i dynamiczne występy sprawiły, że publiczność oraz jurorzy byli zachwyceni. Tancerze na parkiecie zaprezentowali wiele pokazów, w których można było się doszukać:
powrotu lat osiemdziesiątych, jazzu, dance’u, skrzydlatego tańca „Halleluja”, „Ach
te baby”, tańca kowbojskiego, tańca nowoczesnego, walca, „Flagowego zawrotu głowy”, tańca z pomponami oraz Say na say
– bellydance. Występy zostały ocenione
przez profesjonalne jury w składzie: Joanna
Pomarańska – instruktorka zumby, Anna
Cegiełka – wokalistka, instruktorka zajęć
muzycznych. Ostatecznie przyznano 3 wyróżnienia. Otrzymały je zespoły z Jakubowa, Dobrego i Mistowa. Statuetki, dyplomy
i nagrody wręczyli uczestnikom poseł Daniel Milewski, wójt Hanna Wocial oraz radny Wojciech Rastawicki.
Zanim jednak doszło do ogłoszenia wyników na scenie zaprezentowali się jurorzy
przeglądu. Swoim śpiewem Anna Cegiełka
zachwyciła wszystkich, a zumba poprowadzona przez Joannę Pomarańską porwała
zebranych na parkiet.
Wszystkim uczestnikom przeglądu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a także wytrwałości w rozwijaniu swoich artystycznych pasji.

KOBIECA

OLIMPIADA
Oprac. Sylwia Bartnicka

8

marca 2020 roku w remizie OSP w Jędrzejowie Nowym odbył się Gminny
Dzień Kobiet oraz Gminna Olimpiada
Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
Licznie zgromadzone mieszkanki gminy
Jakubów oraz gości szczególnych, m.in. Marię Koc – senator RP, Janinę Ewę Orzelowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Kingę Sosińską – wójt gminy
Stanisławów przywitali panowie z urzędu
gminy Jakubów oraz wójt Hanna Wocial.
Liczne życzenia popłynęły ku paniom też
od Wojciecha Rastawickiego – radnego powiatu mińskiego oraz Krzysztofa Domańskiego – przewodniczącego Rady Gminy
Jakubów. Janina Orzełowska oprócz życzeń
podarowała na ręce wójt z przeznaczeniem
dla gminnych przedszkoli, 4 odblaskowe
węże, które zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych podczas letnich spacerów.
Następnie przeprowadzono olimpiadę,
którą nadzorowały: Maria Sudnik, Jolanta
Sadoch-Krusiewicz i Dominika Burzykowska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Po wypełnianiu testów swoim
występem czas umiliła Mińska Kapela Małego Stasia. Laureatkami olimpiady zostały:
Halina Tkacz (I miejsce), Agata Sawicka (II
miejsce) oraz Jadwiga Gałązka (III miejsce).
Oprócz dyplomów panie dostały bony o wartości odpowiednio: 200 zł, 150 zł i 100 zł. Dla
wszystkich obecnych przygotowano ciepły
posiłek i deser, a każda uczestniczka olimpiady otrzymała miłą nagrodę pocieszenia.
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WYDARZENIA

JAKUBOWSKI FINAŁ

JUŻ PO RAZ 28. W POLSCE, A 14. W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ FINAŁ WOŚP.
TYM RAZEM GRANO POD HASŁEM „WIATR W ŻAGLE DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ”. SZKOLNY FINAŁ OTWORZYŁA DYREKTOR MARIA PRUSZYŃSKA, POWITANIEM
TŁUMNIE ZGROMADZONYCH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I MIESZKAŃCÓW GMINY JAKUBÓW ORAZ KRÓTKIM PRZYPOMNIENIEM DOKONAŃ SZTABOWYCH Z OSTATNICH LAT.
Oprac. Iwona Runo

N

swojej kariery i planach sportowych. Mistrz
dołączył do grona sponsorów i przekazał na licytację swoją książkę.
Na tym nie kończyły się atrakcje podczas
szkolnego finału WOŚP. Niezapomnianych
wrażeń muzycznych dostarczył solowy występ Violin Show, czyli pokaz wirtuozerskiej
gry na skrzypcach elektrycznych szkolnego
muzyka, Doroty Czerwińskiej. Fantastycznie
także zaśpiewał, zaproszony przez nauczycielkę muzyki, absolwent szkoły w Jakubowie –
Jakub Wieczorek, porywając publiczność do
wspólnej zabawy. Widzowie świetnie bawili
się w rytmie muzyki disco-polo w wykonaniu
gwiazdy – zespołu Solaris.
Nie tylko na scenie zapewniono moc atrakcji. Wiele działo się także poza nią. Podczas tegorocznego finału WOŚP można było posilić
się słodkościami w kawiarence przygotowanej
przez Samorząd Uczniowski pod opieką Anety
Chądzyńskiej, spróbować swoich szans w starciu z mistrzem szachowym, Arturem Suliborskim. Klasy Va i Vb z wychowawcami, Piotrem
Jaguścikiem i Mateuszem Ślązkiem stworzyły
możliwość rozrywki podczas gier planszowych i konsolowych. Klasa VII z wychowawcą
Iwoną Ostrowską przygotowała stoisko z własnoręcznie wykonanymi pracami plastyczny-

Fot. archiwum Szkoły w Jakubowie

a początku obejrzano występ perkusistów – uczniów Szkoły Muzycznej
Yamaha w Mińsku Mazowieckim, którzy
przybyli na zaproszenie Doroty Czerwińskiej. Młodzi muzycy doskonale wprowadzili wszystkich w atmosferę mocnych brzmień.
Kolejnym uderzeniem orkiestry była licytacja
gadżetów WOŚP oraz przedmiotów sponsorowanych przez mieszkańców gminy Jakubów.
Dumni rodzice i dziadkowie, a także pozostali goście, oglądali koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w wykonaniu
przedszkolaków i uczniów klas I-III. Maluchy
zaprezentowały także swoje talenty taneczne
w pokazie przygotowanym pod kierunkiem
Przemysława Falińskiego, zaś grupa starasza
Storm zatańczyła pod okiem Iwony Kaszewskiej. Uczniowie grupy projektowej „Mały Kaprys” zaprezentowali swoje talenty aktorskie,
wystawiając spektakl humorystyczny „Kopciuszek”, przygotowany pod kierunkiem artystycznym Alicji Nowickiej-Wójcickiej.
Męską część publiczności szczególnie
poruszyło spotkanie z mistrzem sztuk walki
Rafałem Jackiewiczem, który przybył na zaproszenie Alicji Nowickiej-Wójcickiej. Gość
udzielił wywiadu, opowiedział o początkach

mi. W trakcie imprezy działała także loteria
fantowa, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tę atrakcję zapewniły nauczycielki klas I-III: Hanna Stanisławek, Marzanna Lipińska, Hanna Wójcicka.
W jakubowskiej szkole uczniowie grają dla
WOŚP po raz 14. To przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez szczególnego zaangażowania wielu osób, a przede wszystkim Małgorzaty Czerwińskiej, koordynatora akcji. Pani
Małgorzata współpracuje z fundacją WOŚP,
zajmuje się naborem, rejestracją wolontariuszy,
zaopatrzeniem ich w identyfikatory, puszki,
serduszka. Rozlicza zebrane fundusze z fundacją WOŚP. Wiele działo się na scenie, a to między innymi za sprawą Doroty Czerwińskiej,
nauczycielki muzyki, jednocześnie współorganizatora i członka sztabu WOŚP. Pani Dorota
tradycyjnie zadbała też o nagłośnienie w hali
sportowej. Kolejną osobą, bez której nikt nie
wyobraża sobie finałowych imprez WOŚP, jest
Iwona Kaszewska. Od wielu lat w mistrzowski, niezapomniany, porywający, przepełniony
humorem sposób prowadzi licytacje podczas
szkolnych finałów WOŚP. Współpracowała
także z rodzicami w celu pozyskania przedmiotów na aukcję. Niezastąpione są podczas
wielu szkolnych finałów konferansjerki. Całość imprezy, po raz kolejny, w profesjonalny,
dynamiczny sposób poprowadziły Alicja Nowicka-Wójcicka i Anna Szuba. Sukces tej imprezy nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania dyrektor Marii Pruszyńskiej,
wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.
Dla szkolnej społeczności, a także dla
gminnej, był to kolejny niezapomniany finał
WOŚP. Stał się okazją do spotkania kilku pokoleń jakubowian, wspólnej zabawy, integracji.
Sztab WOŚP w Jakubowie zebrał 35 441,01 zł.
Jest to wkład na bardzo szczytny cel.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

NOWY SPRZĘT DLA OSP

S

przęt 20 grudnia 2019 r. jednostki
OSP z gminy Jakubów uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego. Umowy z beneficjentem podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska,
członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego. 11 stycznia 2020 r. odbyło się
uroczyste przekazanie nowego sprzętu
jednostkom z Ludwinowa, Łazisk, Jakubowa i Wiśniewa. Tym razem dzięki pomocy finansowej do OSP trafił sprzęt o łącznej wartości ponad 14 tys. zł. Druhowie
z Ludwinowa otrzymali węża oraz smoka
ssawnego, z Łazisk – 10 węży tłocznych,

z Jakubowa – 6 węży tłocznych, a z Wiśniewa – agregat oraz najaśnicę.
– Wiem, że od gotowości Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz zaangażowania zależy nasze bezpieczeństwo. By sprawnie i szybko podejmować akcje ratownicze, potrzebujecie odpowiedniego, specjalistycznego
sprzętu, bo nie wiadomo, gdzie się znajdziemy i na jakim terenie możecie nam udzielać
tej pomocy – mówiła Janina Ewa Orzełowska podczas przekazania sprzętu. W dowód
wdzięczności wójt Hanna Wocial oraz druhowie przekazali na jej ręce pamiątkowe
zdjęcie oraz kwiaty.

SPRAWOZDAWCZE OSP

KAMPANIA WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH OSP ZA ROK 2019 NA TERENIE
GMINY JAKUBÓW DOBIEGŁA KOŃCA. OD 18 STYCZNIA DO 7 MARCA 2020 R. ODBYŁY
SIĘ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH W JAKUBOWIE, JĘDRZEJOWIE NOWYM, LUDWINOWIE, ŁAZISKACH, MISTOWIE, MOCZYDŁACH
ORAZ W WIŚNIEWIE.

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oprac. Agnieszka Gogol

W

zebraniach uczestniczyli druhowie
z poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne na zebraniach gościły
przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenia do udziału w zebraniach przyjęli między innymi: poseł Anna
Maria Siarkowska, starosta Antoni Jan Tarczyński, st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak
– komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, bryg.

mgr inż. Krzysztof Komorowski – zastępca
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
W trakcie zebrań omówiono działalność oraz gospodarkę finansową jednostek w roku 2019, przedstawiono również główne założenia do realizacji w roku
2020. Hanna Wocial wójt gminy Jakubów
ustosunkowała się do wysłuchanych sprawozdań i planów. Wójt podkreśliła rolę,

jaką odgrywają strażacy-ochotnicy w realizowanych zadaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia i mienia.
Podziękowała druhom za zaangażowanie, udział w różnego rodzaju uroczystościach gminnych i kościelnych, współpracę
ze szkołami, pomoc i organizację różnego
rodzaju imprez na terenie gminy Jakubów,
a także na szczeblu powiatowym.
Komendant powiatowy PSP wraz ze
swoim zastępcą oprócz przedstawienia statystyk, przypomnieli o możliwości dofinansowania, o które mogą się ubiegać jednostki OSP. Podziękowali ponadto druhom
ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas
działań ratowniczych.
Podsumowanie przebiegu wszystkich
zebrań oraz planów na 2020 r., nastąpi podczas posiedzenia Zarządu Gminnego.
Nr 2 (21) 2020
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

29

pierwszoklasistów w odświętnej atmosferze dołączyło do grona czytelników jakubowskej szkoły. Uroczystość
odbyła się 4 lutego 2020 r. w bibliotece szkolnej w obecności zaproszonych gości: poetki
i pisarki Stanisławy Gujskiej, Anny Nowak
– sekretarza Rady Rodziców, wicedyrektora

szkoły Agnieszki Kunki oraz wychowawczyń klas pierwszych.
Na pamiątkę pasowania uczniowie
otrzymali „Legendy polskie” sponsorowane przez Radę Rodziców.
Dla pierwszoklasistów pasowanie na czytelnika to symbol awansu, dołączenia do kręgu
starszych kolegów, którzy już wiedzą, że książka i biblioteka są ich wiernymi przyjaciółmi.

RAZEM W JUBILEUSZ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE W 2020 ROKU OBCHODZI
150-LECIE SWEGO ISTNIENIA. W ZWIĄZKU Z TAK WAŻNYM JUBILEUSZEM PRAGNIEMY
ZORGANIZOWAĆ W SIEDZIBIE SZKOŁY 10 LISTOPADA 2020 R. UROCZYSTOŚCI, KTÓRE
BĘDĄ OKAZJĄ DO SPOTKANIA WIELU POKOLEŃ ABSOLWENTÓW, KADRY PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ
ZNAMIENITYCH GOŚCI Z CAŁEGO KRAJU.
oprac. Maria Pruszyńska

D

la upamiętnienia
jubileuszu podejmujemy wiele przedsięwzięć: odsłonięcie
tablicy pamiątkowej,
przygotowanie „kapsuły czasu”. Pragniemy
wydać kolorową publikację wzbogaconą
zdjęciami i dokumentami ze 150-letniej
historii szkoły oraz przygotować wystawę
„Pamiątki z minionych lat”.

14

NASZA GMINA JAKUBÓW

Nr 2 (21) 2020

Społeczność szkolna zwraca się z gorąca prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych związanych z historią szkoły
(zdjęć, które będą na miejscu skanowane
i zwracane właścicielom; świadectw; tarcz;
fartuszków szkolnych; kałamarzy itp.), które mogłyby wzbogacić przygotowywaną
wystawę i publikację. Mile widziane będą
pisemne wspomnienia absolwentów szkoły oraz wsparcie finansowe organizacji uroczystości w postaci zakupu okolicznościowej
„cegiełki” i ufundowanie tablicy pamiątko-

oprac. Elżbieta Domańska

27

lutego 2020 r. na terenie parafii
św. Marka ewangelisty w Warszawie odbył się II etap XIV Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św.
Maksymilianie dla diecezji warszawsko-praskiej. Szkołę Podstawową im. Orła
Białego w Jakubowie, pod opieką Elżbiety
Domańskiej, reprezentowali: Julia Kowalik
z klasy VI a, Oskar Podrucki z kl. VI c oraz
Wiktoria Sikorska z kl. VII.
Julia Kowalik zdobyła I miejsce w diecezji warszawsko-praskiej i awansowała do
ogólnopolskiego etapu. Wielkie gratulacje
dla Julki i życzenia dalszych sukcesów!

wej. Każda, nawet najmniejsza, kwota będzie
dla nas cenna. Zapewniamy jednocześnie,
że sponsorzy, którzy wyrażą zgodę, znajdą
się na liście Fundatorów obchodów 150-lecia szkoły i otrzymają szczególne podziękowanie. Umieszczenie imienia i nazwiska
na przelewie oznacza zgodę na wpis na listę Fundatorów.
Na zakup „cegiełek” i przekazanie materiałów archiwalnych zapraszamy do sekretariatu szkoły. Przelewy na nr konta
09 9226 0005 0051 9139 2000 0020 z dopiskiem: 150-lecie SP w Jakubowie.
Wspomnienia można przesyłać na adres
mailowy szkoły: zsjakubow@gmail.com.
Kontakt telefoniczny do szkoły: 25 757
95 44 i 25 757 91 79
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jubileuszu proszę śledzić w internecie:
• www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl
• facebook.
Licząc na Państwa zaangażowanie i pomoc, z góry DZIĘKUJEMY.

Fot. archiwum Szkoły w Jakubowie

PASOWANIE CZYTELNIKÓW

FINAŁ DLA JULKI

W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

ZE SZKOLNEGO KALENDARZA
Oprac. Ewa Borys

17

grudnia 2019 r. w szkole podstawowej w Jędrzejowie Nowym odbyła
się wigilia szkolna. Zgodnie z tradycją przy
wspólnym stole nakrytym białym obrusem
zasiedli zaproszeni goście, wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy. Było uroczyście, a jednocześnie rodzinnie, serdecznie i miło. Na początku opłatkowe życzenia,
czytanie Pisma Świętego, piękny program
artystyczny i wspólne kolędowanie. Potem
wniesiono specjały kuchni polskiej i pozostało jedynie delektować się ich niecodziennym, niepowtarzalnym smakiem.

jąc prezentacje swoich „skarbów”. Na koniec uroczystości dzieci wręczyły babciom
i dziadkom laurki oraz własnoręcznie wykonane prezenty.
stycznia 2020 r. uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii. Na godzinę przenieśli się do starożytnej Grecji
i odkrywali jej tajemnice. Młodsi mieli okazję zdobyć wiedzę, starsi – wzbogacić ją i rozwijać swoje zainteresowania.
Pierwszy semestr uczniowie pożegnali balem karnawałowym, na który przybyli
liczni goście: wójt Hanna Wocial, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Domański
oraz Barbara Wojdyga i Elżbieta Gujska –
przedstawicielki koła gospodyń. W sobotnie przedpołudnie w szkole zaroiło się od
dziwnych postaci. Były wróżki i czarownice, rycerze i rozbójnicy, dzielni marynarze,
korsarz, żołnierz… Wszyscy cudownie się
bawili. Oryginalne stroje rodziców i dzieci
wzbudzały ogólne zainteresowanie. Niemało emocji dostarczyły także występy taneczne oraz inscenizacje przygotowane przez
poszczególne klasy. Najwięcej braw zdobyli
uczniowie klasy II i III. Ich czerwono-czarne hiszpańskie stroje, niezwykle ekspresyjny układ taneczny i znakomite, pełne zaangażowania wykonanie bardzo spodobały
się publiczności.
Niemało atrakcji miały też ostatnio jędrzejowskie przedszkolaczki i dzieci z klas
młodszych. Uczestniczyły między innymi
w warsztatach mydlarskich. Samodzielnie

29
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Fot. archiwum Szkoły w Jędrzejowie Nowym

stycznia 2020 r. w oddziałach przedszkolnych zorganizowana została
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
na którą licznie przybyli babcie i dziadkowie trzy-, cztero-, pięcio– i sześciolatków.
Dzieci przygotowały dla nich pod okiem
nauczycieli przedstawienie „Jak to z babcią i dziadkiem było”, recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły. Dziadkowie ze
wzruszeniem przypatrywali się występom
swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi
brawami, nie kryli wzruszenia, podziwia-

tworzyły z gliceryny mydełka w wybranym
kształcie, kolorze i zapachu, a następnie
wzbogacały ich wygląd i poprawiały jakość,
zatapiając wewnątrz suszone zioła, kwiaty
czy inne drobiazgi. Na koniec, po zastygnięciu mydełka, pakowały je w celofanowe torebeczki i ozdabiały serduszkami.
lutego 2020 roku dzieci miały okazję gościć… alpaki. Ich opiekunowie
w bardzo ciekawy sposób opowiadali o zwyczajach oraz upodobaniach żywieniowych
tych niezwykle spokojnych i przyjaznych
zwierząt. Można je było dotknąć, pogłaskać
i nakarmić. Niby proste czynności, ale dzieci
wykonywały je z wielką radością.
Wszystkich rodziców, którzy chcieliby
umożliwić swoim pociechom przeżywanie
podobnych emocji w grupie rówieśniczej,
zapraszamy do naszego przedszkola. Rekrutacja już się rozpoczęła!
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

KOCHANYM DZIADKOM

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA TO JEDNA Z UROCZYSTOŚCI, KTÓRA JEST TRADYCJĄ WIŚNIEWSKIEJ SZKOŁY.
Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

W

tym roku ta miła uroczystość miała
formę koncertu. Zaproszeni stawili
się tłumnie, by obejrzeć popisy swoich ukochanych wnuków. Pięknie udekorowana sala
gimnastyczna została wypełniona po brzegi. Zebranych gości powitała dyrektor Ewa
Charczuk, składając im serdeczne życzenia.
Każda klasa przygotowała krótki występ będący podziękowaniem za miłość,
cierpliwość i zrozumienie. Szczególnie po-

dobała się inscenizacja odśpiewanej przez
klasę czwartą piosenki „Babcia przyjechała” i charleston odtańczony przez Madzię
Kaczorek i Mateusza Bartnickiego do piosenki „Dzisiaj, jutro, zawsze…” wykonanej
przez klasę ósmą. W przyjęciu gości pomagali również rodzice, którzy przygotowali
słodki poczęstunek. Był to niezwykły dzień
nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim
dla ich babć i dziadków. Życzymy im dużo,
dużo zdrowia oraz długich lat życia.

SZKOLNA WIGILIA
Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

U

czniowie w pięknym przedstawieniu przypomnieli, po co wszyscy się
tu spotkali. Po obejrzeniu jasełek pewnie wielu ze wstydem w duszy przyznało,
że w ogólnym pędzie życia zapominamy,
co jest prawdziwą wartością. Widzowie
poznali pięcioro młodych ludzi, którzy
przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia. Zabiegani, zaganiani, myśleli
tylko o sobie. Nie trzeba im było przypominać o świętach, już drugi miesiąc widzą reklamy w telewizji, supermarketach
i na bilbordach. I zgodnie z tym, co one
głoszą, chcą być jak z reklamy – NAJ. Naj-
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bogatsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi. Pogubili się… Wyjeżdżają na święta do Egiptu, nie chcą myśleć o tym, że zostawiają
na święta samotną babcię. Gonią za pieniądzem, zapominając, że za pieniądze
kupić można wszystko, oprócz tego, co
da szczęście. Myślenie o nieistotnym, powierzchownym przysłania im prawdziwe
Boże Narodzenie.
Nie dbają o nic trwałego i nie mają niczego trwałego…
Po zakończeniu inscenizacji głos zabrali goście – Krzysztof Domański, następnie Justyna Miłaczewska, ksiądz
Krzysztof Wesołowski i kapłan Czesław

Nawara, który celebrował modlitwę. Ten
wyjątkowy w roku szkolnym dzień zakończyły klasowe wigilie i wspólne śpiewanie kolęd.

Fot. archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

OSTATNI DZIEŃ PRZED PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ ZAWSZE JEST WYJĄTKOWY.
I 20 GRUDNIA 2019 ROKU TEŻ TAKI BYŁ. TRADYCYJNIE WSZYSCY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY ZEBRALI SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ. NA HONOROWYCH
MIEJSCACH ZASIEDLI ZAPROSZENI GOŚCIE – URZĘDU GMINY JAKUBÓW JUSTYNA
MIŁACZEWSKA, PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRZYSZTOF DOMAŃSKI, PROBOSZCZOWIE – KSIĄDZ KRZYSZTOF WESOŁOWSKI I KAPŁAN CZESŁAW NAWARA ORAZ
DYREKTOR EWA CHARCZUK.

W MISTOWSKIEJ SZKOLE

KWARTAŁ WRAŻEŃ
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Oprac. Anna Karpińska

Fot. archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

stycznia uczniowie szkoły w Mistowie gościli babcie i dziadków.
Był to dzień pełen radości i wzruszeń, które zgotowali dla najukochańszych dziadków ich wnukowie. Tłumnie przybyli goście podziwiali występy przygotowane
przez wszystkich uczniów. Dyrektor Lidia
Domańska serdecznie przywitała wszystkich obecnych i zaprosiła do obejrzenia
przedstawienia, przekazując głos wodzirejowi całej uroczystości, którym była Zofia
Kowalska. Na scenie pojawiały się kolejno:
koło taneczne Honoraty Grudzień, grupy
przedszkolne z tańcem i piosenką, klasa I,
II, III, koło taneczne z krakowiakiem, klasa
IV, V, VI, VII, a na zakończenie piosenka
najstarszej klasy VIII. Poprzez swoje występy wnukowie chcieli podziękować babciom i dziadkom za miłość i trud włożony
w ich wychowanie. Babciu, dziadku żyjcie
nam 100 lat!

Z

abawa karnawałowa odbyła się w sobotę 8 lutego. Jako pierwsze imprezę rozpoczęły dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla których atrakcje w postaci
konkursów i tańców zapewniły panie wychowawczynie. Nie zabrakło również prezentów od Mikołaja.

Po południu przyszedł czas na starsze
klasy. Po występie chóru z Jakubowa prezentowały się kolejno wszystkie klasy przygotowane pod okiem wychowawców. Tego
dnia uczniowie zaprezentowali się w układach tanecznych, piosenkach i wierszykach.
Przed publicznością wystąpiło także koło
taneczne Honoraty Grudzień, szkolne koło
taneczne Wiktorii Patoki oraz dziewczęta
z projektowego koła teatralnego pod opieką Anny Karpińskiej z tańcem optycznym.
Po występach na scenie zagościł Mikołaj

z dużym workiem pełnym prezentów. Następnie odbyła się dyskoteka, która trwała
do późnych godzin wieczornych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.
piątek 6 marca chłopcy ze szkoły
podstawowej w Mistowie przygotowali słowno-muzyczną niespodziankę
dla wszystkich kobiet z okazji ich święta.
Poza życzeniami i piosenkami wykonywanymi z dedykacją dla pań projektowe koło
teatralne zaprezentowało się w tańcu Smerfów, a potem zaprosiło wszystkich obecnych
na teleturniej poświęcony wiedzy o sławnych Polkach. Po przedstawieniu chłopcy
wręczyli wszystkim paniom symboliczne
upominki.

W

S

erdecznie gratulujemy dziewczętom z koła tanecznego Wiktorii Patoki, które 7 marca zdobyły wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie Tanecznym
pod patronatem gminy Jakubów. Jesteśmy
z was dumni.
Nr 2 (21) 2020
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KULTURA

WYDAWNICZE

ZAPOWIEDZI
Oprac. Daria Lisiecka

Z

końcem roku zakończyliśmy zbieranie i opracowywanie materiałów do
książki „Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień”, którego promocja odbędzie się
podczas czerwcowych obchodów 30-lecia
funkcjonowania samorządów gminnych
w Polsce.

LOGO WYBRANE

Oprac. Daria Lisiecka

N

a początku roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu graficznego logo z okazji 30-lecia samorządu
gminnego. Swoje prace nadesłało 24 uczestników, w tym graficy i uczniowie liceum
plastycznego w Mińsku Mazowieckim.
Przy ocenianiu komisja konkursowa wzięła pod uwagę: walory estetyczne i graficzne
projektu; oryginalność pomysłu, łatwość
kojarzenia i zapamiętywania; oddanie specyfiki jubileuszu; czytelność i funkcjonalność w konwersji na różne media.

30 LAT

G M I N Y
J A K U B Ó W

Zwycięzcą konkursu został Przemysław Piątkowski. Gratulujemy. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział.

FERIE MALOWANE
Oprac. Daria Lisiecka

C

zytelnicy jakubowskiej biblioteki
ponownie przekonali się, że jest to
miejsce, gdzie można wypożyczyć ciekawą książkę, a także twórczo i przyjemnie
spędzić wolny czas ferii zimowych. 19 lutego pracownicy zaprosili dzieci i dorosłych
do udziału w bezpłatnych warsztatach malowania na szkle, które poprowadziła plastyczka Barbara Buga. Podczas warsztatów
uczestnicy dowiedzieli się jak zwykłe naczynie ozdobić barwnym witrażem. Poznali
tajniki techniki malowania na szkle i stwo-

IZBA REGIONALNA PIĘKNIEJE
Oprac. Aldona Sterniczuk, Maria Suliborska

N

owy wygląd Izby Regionalnej – zmieniający się zgodnie z porami roku
– ma na celu zainteresowanie uczniów
tradycjami dawnej wsi polskiej. Z tego
miejsca korzystają uczniowie m.in. podczas
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wizyt z nauczycielami na wybranych zajęciach lekcyjnych. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzin Izby Regionalnej
mieszczącej się w jakubowskiej szkole. Zobaczmy wszycy jak piękna była nasza wieś.

rzyli własne dzieła, które każdy mógł zabrać
ze sobą do domu. Zapraszamy chętnych do
udziału w kolejnych projektach.
Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów, Stanisława Laskowska

Powstająca publikacja jest swoistym
kompendium wiedzy o lokalnej historii i współczesności. To dzieło mieszkańców gminy, którzy zaproponowali hasła,
jakie powinny się w niej znaleźć i współpracowali przy ich tworzeniu. Dziękujemy
wszystkim, którzy chętnie dzielili się swoją
wiedzą oraz udostępniali prywatne zbiory
zdjęć i dokumentów.
Pragniemy, aby książka stanowiła zachętę do dalszego poznawania historii
swojej małej ojczyzny oraz poszukiwania
i utrwalania tej wiedzy dla potomnych.

INFORMACJE

WIZYTA

W SEJMIE
Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

4

Fot. archiwum Szkoły w Wiśniewie

grudnia uczniowie klas ósmych z gminy Jakubów na zaproszenie poseł Teresy Wargockiej udali się do Warszawy, aby
na własne oczy przekonać się, jak wygląda najważniejsze dla polskiej demokracji
miejsce – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Ósmoklasistom ze szkoły w Wiśniewie towarzyszyła Anna Gójska.

CHROŃMY
OSOBY
STARSZE

Na miejscu, po szczegółowej kontroli przez Straż Marszałkowską, uczniowie
przywitali się z bardzo miłą przewodniczką,
która podjęła się trudu pokazania im gmachu sejmu. Na początek obejrzeli makietę
współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Niezapomniane wrażenie wywołało
wejście do sali posiedzeń znanej wszystkim
z telewizyjnych relacji. Tam, siedząc na galerii, uczniowie uzyskali informacje na temat
historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Tam też odbyło się spotkanie
z poseł Teresą Wargocką, która opowiedziała
uczniom, jak wygląda codzienna praca posła. Uczniowie wręczyli poseł podziękowania
za spotkanie i karty z życzeniami świątecznymi. Następnie wszyscy udali się do holu
głównego, gdzie znajdują się tablice upamiętniające posłów II Rzeczypospolitej, którzy
zginęli w czasie II wojny światowej, tablica
upamiętniająca parlamentarzystów, którzy
zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie i uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni na obiad w sejmowej restauracji.
Wizyta w Sejmie RP była dla ósmoklasistów
doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu.
Nr 2 (21) 2020
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów – sekretariat
05-306 Jakubów, ul. Mińska 15
czynny w godz.: pn. 800 – 1700 , wt. – czw. 800 – 1600,
pt. 800 – 1500, czwartek – dzień wewnętrzny
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl
https://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 – Jolanta Sadoch-Krusiewicz
dyżur w Urzędzie Gminy: pn.: 730 – 1530
tel. +48 25 757 93 36
Szkoła Podstawowa w Jakubowie
ul. Szkolna 10, tel. +48 25 757 95 44
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@jakubow.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info
Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow.com.pl/mistow/
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
http://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 w Mińsku Mazowieckim
Oddział w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91
e-mail: jakubow@bsminskmaz.pl
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
Dzielnicow y Gminy Jakubów – Kamil Gągol
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

