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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jakubów, 

przekazujemy kolejny numer kwartalnika „Nasza Gmina Jakubów” 
z najświeższymi informacjami na temat działalności gminy i jej jednostek 
organizacyjnych w tak trudnym czasie jak pandemia koronawirusa. 
Z  racji świętowanego w  tym roku 30-lecia funkcjonowania samorządu 
gminnego w Polsce, znaczną część informacji poświęciliśmy przypomnieniu 
osób związanych z  gminą Jakubów oraz wydarzeniom jubileuszowym, 
a przede wszystkim uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się 5 czerwca 
2020 roku.
Korzystając z okazji, życzymy Państwu spokojnego wypoczynku letniego, 
spokoju i pogody ducha. Dbajmy o zdrowie swoje i innych.

Wójt Gminy Jakubów 
Hanna Wocial

Przewodniczący 
Rady Gminy Jakubów 

Krzysztof Domański
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INFORMACJA DOTYCZĄCA POBORU WODY
Z GMINNEGO WODOCIĄGU

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z postępującą suszą oraz niepoko-
jąco bardzo dużym rozbiorem wody należy bezwzględnie przestrzegać poniż-
szych zasad:
1. Ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie wody uzdatnionej dla celów go-
spodarczych.
2. Korzystać wyłącznie ze sprawnych punktów poboru wody wyposażonych 
w sprawne liczniki (wodomierze) zaplombowane przez pracownika gminy.
3. Zakaz używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów i innych celów niż 
potrzeby bytowe.
4. Kategoryczny zakaz poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż 
przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ 
PRZERW W DOSTAWIE WODY, A TAKŻE NAŁOŻENIE KAR FINANSOWYCH.

BARDZO PROSZĘ O POWAŻNE PODEJŚCIE DO TEGO PROBLEMU!



3Nr 3 (22) 2020 NASZA GMINA JAKUBÓW

INWESTYCJE
Fo

t. 
ar

ch
iw

um
 U

rz
ęd

u 
G

m
in

y 
Ja

ku
bó

w

Oprac. Marzena Rek

Rozpoczęły się prace związane z  bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Przedewsie i części miej-
scowości Jakubów (ul. Klonowa). Nieogra-
niczony przetarg na prace budowlano-wy-
konawcze, który odbył się w dniu 24 lutego 
2020 r. wygrała firma URTECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Koszt robót wy-
nosić będzie 1 227 756,86 zł, z czego część 
zostanie dofinansowana ze środków „Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stuje w obszary wiejskie”. Zakres inwestycji 
obejmuje budowę sieci kanalizacji grawita-
cyjnej – 2 457 mb, sieci kanalizacji tłocznej 
– 824 m oraz trzech pompowni ścieków. 

Ponadto rozpoczęły się prace związane 
z budową dwóch odcinków sieci wodocią-

KOLEJNE WODOCIĄGI

KOMPUTERY DLA SZKÓŁ

gowej w miejscowości Wiśniew – 362,5 mb 
oraz w miejscowościach Tymoteuszew, Ła-
ziska i Rządza – 972 mb. Wykonawcą sieci 
wodociągowej wyłonionym w nieograni-
czonym przetargu, który odbył się 24 lute-
go 2020 r., zostało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe SANBUD z siedzibą w Starej 
Niedziałce za kwotę 230 318,45 zł, z czego 
część również zostanie dofinansowana ze 
środków „Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Bu-
dowa powyższych odcinków wodociągu 
polegać będzie na spięciu istniejących wo-
dociągów, które doprowadzają wodę do ce-
lów bytowych oraz przeciwpożarowych.

Budowa wodociągów jest niezbędna 
w celu wyrównania ciśnienia wody w miej-

scowościach Turek, Nart, Strzebula, Ka-
mionka, Wiśniew. Projektowane odcinki 
sieci wodociągowej zapewnią dostawę wody 
w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej ja-
kości i pod odpowiednim ciśnieniem, będą 
również stanowiły zabezpieczenie przeciw-
pożarowe.

Przedmiotowe prace potrwają do 30 
września 2020 r.

Oprac. Marta Krusiewicz

W  ramach rządowego programu 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogól-

nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” 13 maja 2020 r. do-
tarło do nas 21 laptopów wraz z progra-
mem operacyjnym, pakietem MS Office 
i  oprogramowaniem antywirusowym. 
Przeznaczone są one dla uczniów i nauczy-
cieli ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Jakubów w związku z prowadzonym zdal-
nym nauczaniem.

Gmina Jakubów otrzymała na ten cel 
kwotę 60 tys. zł, a zakupiony sprzęt zosta-
nie przekazany do dyspozycji dyrektorom 
szkół, którzy rozdysponują komputery 
wśród najbardziej potrzebujących uczniów 
i nauczycieli.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sy-
tuację szkolnictwa, związaną z wprowadze-
niem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii, spowodowanym zakaże-
niami koronawirusem. Zamknięcie pla-
cówek oświatowych na wiele tygodni wy-
musiło nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkol-
nych ławach, zasiadają przed monitorami 
komputerów. Niestety wielu z nich nie po-
siada sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe. 

Grant z Centrum Projektów Polska Cy-
frowa jest finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Prioryteto-

wa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego internetu o wy-
sokich przepustowościach”.

Gmina Jakubów złożyła kolejny wnio-
sek w ramach rządowego programu „Zdal-
na Szkoła+” z  przeznaczeniem na zakup 
dalszych 30 laptopów dla potrzebujących 
uczniów i nauczycieli.
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INFORMACJE

RADA GMINY INFORMUJE
POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW

27 MARCA 2020 ROKU
1. Przedstawienie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie:
• możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu określonego w uchwale budżeto-
wej Rady Gminy Jakubów na 2020 rok,
• wydania opinii o prawidłowości planowa-
nej kwoty długu Gminy Jakubów.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2020-2030,
• zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
• zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań,
• przyjęcia „Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Jakubów”,
• szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w  zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości na terenie gminy Jakubów 
i zagospodarowania tych odpadów w za-
mian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,
• zmiany uchwały w sprawie ustanowienia 
i określenia zasad przyznawania tytułu „Ho-
norowy Obywatel Gminy Jakubów” oraz ty-

tułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów”,
• planu dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinasowania opłat 
w 2020 roku za kształcenie nauczycieli za-
trudnionych w  szkołach prowadzonych 
przez gminę Jakubów,
• uchwalenia „Programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jakubów w okresie od 1.04.2020 roku do 
31.03.2021 roku”,
• wyrażenia zgody na nabycie w  drodze 
darowizny nieruchomości położonych 
w miejscowości Jakubów,
• zwolnienia z obowiązku zbycia nierucho-
mości w drodze przetargu i udzielania bo-
nifikaty,
• wyrażenia zgody na nabycie w drodze da-
rowizny nieruchomości zabudowanej poło-
żonej w miejscowości Góry,
• wyrażenia zgody na nabycie w drodze da-
rowizny nieruchomości położonej w miej-
scowości Jakubów,
• wyrażenia zgody na zbycie w drodze da-
rowizny nieruchomości zabudowanej poło-
żonej w miejscowości Ludwinów.

NADZWYCZAJNE, ZDALNE POSIEDZENIE 
RADY GMINY JAKUBÓW

14 MAJA 2020 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2020-2032,
• zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
• zmiany uchwały w  sprawie ustanowie-
nia i określenia zasad przyznawania tytu-
łu „Honorowy Obywatel Gminy Jakubów” 
oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Jaku-
bów”.

2. Informacja o  dotacjach celowych 
wprowadzonych w okresie między sesjami.

UROCZYSTE POSIEDZENIE 
RADY GMINY JAKUBÓW

UPAMIĘTNIAJĄCE 30-LECIE 
SAMORZĄDU GMINNEGO W POLSCE

5 CZERWCA 2020 ROKU

1. Przedstawienie oceny zasobów po-
mocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Ja-
kubów.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Jakubów na lata 2020-2032,
• zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
• nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ja-
kubów”.

3. Upamiętnienie 30-lecia funkcjono-
wania samorządu terytorialnego w Polsce:
• wystąpienie Wójta Gminy Jakubów,
• przypomnienie radnych poprzednich ka-
dencji,
• wręczenie aktów nadania tytułów „Zasłu-
żony dla Gminy Jakubów”,
• wystąpienia gości,
• prezentacja i wręczenie albumu pt. „Gmi-
na Jakubów. Alfabet wspomnień”,
• przedstawienie logo Gminy Jakubów. Fo
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INFORMACJE

SPIS ROLNY 2020
Oprac. Justyna Miłaczewska  
(na podstawie danych GUS)

Informujemy, że zgodnie z  ustawą 
z  dnia 31 lipca 2019 r. o  powszech-

nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 
1728) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniach od 1 września 2020 r. do 30 li-
stopada 2020 r. zostanie przeprowadzo-
ny Powszechny Spis Rolny, według stanu 
na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada 
na państwa członkowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady, jak również wynika on z rekomen-
dacji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
zawartych w  dokumencie pn. „Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r.”. 
W państwach członkowskich ONZ pełne 
badanie realizowane jest raz na 10 lat i obej-
muje wszystkie gospodarstwa rolne. Po-
przedni spis rolny odbył się w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny jest szczegól-
nym badaniem dla statystyki publicznej 
– zaspokaja potrzeby różnych użytkow-
ników o stanie polskiego rolnictwa na po-
ziomie kraju, jak i poszczególnych jego re-
gionów. Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem, które pozwala dokładnie scha-
rakteryzować polskie rolnictwo. Służą one 
władzom lokalnym i centralnym do podej-
mowania ważnych decyzji strategicznych, 
opartych na analizie oficjalnych danych 
statystycznych. Każdy powszechny spis rol-
ny to ogromne przedsięwzięcie zarówno 
pod względem logistycznym, jak i meto-
dologicznym, realizowane wspólnie przez 
służby statystyki publicznej z jednostkami 
samorządu terytorialnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony 
w gospodarstwach rolnych:

– osób fizycznych (gospodarstwach in-
dywidualnych),

– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych nie mają-

cych osobowości prawnej.

Wszelkie podmioty zobowiązane są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawem odpowiedzi w formie 
samospisu internetowego, wywiadu telefo-
nicznego lub bezpośrednio w trakcie roz-
mowy z rachmistrzem spisowym.

Powszechny Spis Rolny zostanie prze-
prowadzony nowoczesnymi metodami 
zbierania danych. 

Rolnicy będą mogli udzielać informacji 
o gospodarstwie rolnym poprzez:

– samospis internetowy przeprowadzo-
ny za pośrednictwem interaktywnej aplika-
cji, która będzie dostępna na stronie inter-
netowej,

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicz-
nym przeprowadzonym przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospodar-
stwo rolne.

Gospodarstwa rolne objęte spisem po-
wszechnym zostaną powiadomione o tym 
fakcie w  liście prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, wysłanym do nich w okre-
sie bezpośrednio poprzedzającym rozpo-
częcie spisu rolnego.

Oprac. Marta Krusiewicz

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jaku-
bów otrzymało darowiznę od Fundacji 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 
z siedzibą w Warszawie w kwocie 21 000 
złotych na realizację projektu pn. „Ocalić 
od zapomnienia – Gmina Jakubów w hoł-
dzie bohaterom”. Umowa o  darowiznę 
podpisana została w dniu 13 marca 2020 
roku, zaś okres realizacji zadania ustalono 
w terminie 1.05.2020 r. – 30.11.2020 r. 

PIENIĄDZE DLA BOHATERÓW
Projekt zakłada m.in. utworzenie skwe-

ru pamięci w miejscowości Wiśniew, a tak-
że organizację koncertu patriotycznego pt. 
„Niepodległej ballady i pieśni”.

Szczegółowe informacje dotyczące re-
alizacji poszczególnych działań w ramach 
zadania dostępne będą w kolejnych komu-
nikatach na stronie internetowej www.ja-
kubow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczą spisu 
rolnego zostały zamieszczone na stronie:  
https://rolny.spis.gov.pl
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Oprac. Aneta Książek

W  przypadku, gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzinne 

na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z  dokumentami do 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad na-
stępuje do 30 listopada. Gdy wniosek 
zostanie złożony w okresie od 1 wrze-
śnia do 31 października, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad i  grudzień następuje do dnia 
31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy zo-
stanie złożony w okresie od 1 listopada 
do 31 grudnia, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących od miesiąca złożenia 
wniosku, następuje do ostatniego dnia 
lutego następnego roku.

W  okresie zasiłkowym 2020/2021 
brany będzie pod uwagę dochód rodzi-
ny z roku bazowego, tj. roku 2019 wraz 
z uwzględnieniem utraty i uzyskania do-
chodu. Osoby rozliczające się na podsta-
wie przepisów o  zryczałtowanym po-
datku dochodowym muszą przedłożyć 
zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego 
z  informacją o: formie opłacanego po-
datku, wysokości przychodu, stawce po-
datku, wysokości opłaconego podatku 
za rok 2019. W przypadku utraty docho-
du przez członka rodziny ubiegającej się 
o świadczenia wymagane są dokumenty 
potwierdzające zaistniały fakt (świadec-
two pracy, PIT/-y 11 za 2019 r.). 

Informujemy także, iż na takich sa-

mych zasadach jak w roku ubiegłym od 
sierpnia br., a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od 
1 lipca br., rusza nabór wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia DOBRY 
START z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego 2020/2021. 

Świadczenie „dobry start” przysługu-
je wszystkim dzieciom rozpoczynającym 
rok szkolny 2020/2021 do ukończenia 
przez nie 20 roku życia (a także w przy-
padku ukończenia 20 lat w  bieżącym 
roku przed rozpoczęciem roku szkolne-
go). W przypadku dzieci niepełnospraw-
nych uczących się w  szkole, świadcze-
nie będzie przysługiwało do ukończenia 
przez nie 24 roku życia (także w przypad-
ku ukończenia 24 lat w bieżącym roku 
przed rozpoczęciem roku szkolnego). 
Świadczenie przysługuje także uczniom 
szkół dla dorosłych i szkół policealnych. 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
rozpoczynające roczne przygotowanie 
przedszkolne tzw. zerówkę, a także stu-
dentom. Świadczenie DOBRY START 
przysługuje bez względu na dochód ro-
dziny. 

W przypadku złożonego i prawidło-
wo wypełnionego wniosku w okresie li-
piec-sierpień wypłata świadczenia na-
stąpi nie później niż do końca września. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI?
Wnioski można będzie składać li-

stownie, online za pośrednictwem porta-
lu Emp@tia, bankowości elektronicznej, 
PUE ZUS oraz ePUAP, a także poprzez 
wrzucenie prawidłowo wypełnionego 

wniosku do skrzynki podawczej przed 
budynkiem Urzędu Gminy. Z  uwagi 
na trudną do przewidzenia sytuację epi-
demiologiczną w kraju, wytyczne co do 
możliwości osobistego złożenia wnio-
sku w tutejszym ośrodku, zostaną okre-
ślona w terminie późniejszym (na stro-
nie internetowej www.jakubow.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń u sołtysów). 

Wnioski będzie można pobrać 
w punkcie obsługi interesanta na parterze 
urzędu, dostępne są również na stronie 
internetowej: https://www.gov.pl/web/
rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadcze-
nia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-
29052018-r-do-stosowania-takze-na-
-okres-20182019

Z uwagi na to, iż w roku 2019 wnio-
ski o  ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego „500+” składane 
były na wydłużony okres zasiłkowy – 
2019/2021, a świadczenia są przyznane 
do 31.05.2021 r., w roku 2020 nie ma 
potrzeby składania wniosków o konty-
nuację tego świadczenia. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu: 25 758 24 29,  
25 757 91 64.

ZASIŁKI 2020/2021
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZASIŁKI RODZINNE NA NOWY 
OKRES ZASIŁKOWY, TJ. OD 1.11.2020 R., POWINNY SKŁADAĆ WNIOSKI (W FORMIE PAPIEROWEJ) O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ DO 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ POCZĄWSZY OD SIERPNIA BR., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ – OD 1 LIPCA BR. 
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OSP

Oprac. Agnieszka Gogol, Joanna Żyłkowska

Dzień Strażaka to międzynarodowe 
święto obchodzone 4 maja, w dniu 

wspomnienia świętego Floriana – patro-
na strażaków. Z tej okazji 3 maja 2020 r. 
druhny i  druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Jakubów uczest-
niczyli we Mszy świętej. Jednak w  tym 
roku, w związku w panującą pandemią ko-
ronawirusa, w naszej gminie i całym kra-
ju obchody wyglądały inaczej niż zwykle. 
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką podod-
działów koło kościoła pod wezwaniem św. 
Anny w Jakubowie, gdzie o godzinie 11:00 
odbyła się uroczysta Msza święta w intencji 
strażaków oraz ich rodzin, w której udział 
wzięły delegację OSP z: Ludwinowa, Jaku-
bowa, Łazisk i  Moczydeł oraz druhowie 
z OSP Czarna w gminie Stanisławów.

Po uroczystej Mszy świętej Hanna 
Wocial, wójt gminy Jakubów, oraz dh Ra-
fał Królak, komendant gminny, złożyli 
podziękowania za przybycie przedstawi-
cielom pocztów sztandarowych. Ponadto 
życzyli druhom, by służba, której się pod-
dali, była dla nich źródłem satysfakcji oraz 

STRAŻACY NA TRUDNE CZASY
JEST GOTOWY POŚWIĘCIĆ SWOJE ŻYCIE, STRAŻAK TO NIE JEST ZWYKŁY CZŁOWIEK, TEN CZŁOWIEK JEST BOHATEREM.

powodem do dumy. Przekazali jednost-
kom również słowa uznania za ich cięż-
ką pracę, a  także życzenia szczęśliwych 
powrotów z akcji ratowniczych. Pozostali 
ochotnicy życzenia otrzymali drogą elek-
troniczną.
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30 LAT GMINY JAKUBÓW
5  CZERWCA GMINA JAKUBÓW UCZCIŁA 30-LECIE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU GMINNEGO W POLSCE. W RAMACH OBCHO-
DÓW JUBILEUSZU ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA SESJA RADY GMINY JAKUBÓW, ODSŁONIĘTO PAMIĄTKOWĄ TABLICĘ, ZAPREZENTOWANO 
RÓWNIEŻ LOGO GMINY JAKUBÓW ORAZ ALBUM „GMINA JAKUBÓW. ALFABET WSPOMNIEŃ”.

Oprac. Joanna Rosłońska

Niestety ze względu na istniejące obo-
strzenia i reżim sanitarny związany 

z  pandemią koronawirusa, sesja mogła 
zgromadzić tylko nielicznych gości. Zgod-
nie z  porządkiem obrad, rozpoczęła się 
o godzinie 10.00 standardowymi punktami 
sesyjnymi, czyli jej otwarciem, stwierdze-
niem prawomocności obrad i przyjęciem 
porządku obrad. Czynności tych tradycyj-
nie dokonał przewodniczący Rady Gminy 
Jakubów – Krzysztof Domański. Następnie 
powitał gości zaproszonych na sesję: rad-
nych Rady Gminy Jakubów VIII kaden-
cji w latach 2018-2023, Tadeusza Sobótkę 
– wójta gminy Jakubów w latach 1990-2002, 
Stanisława Piotrowskiego – wójta gminy Ja-
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kubów w latach 2002-2010, Hannę Wocial – 
wójta gminy Jakubów od 2010 roku, Wojcie-
cha Rastawickiego – radnego Rady Powiatu 
Mińskiego, Darię Lisiecką – bibliotekarza, 
Przemysława Piątkowskiego – właściciela 
firmy Fotopia, Jolantę Wąsowską – skarb-
nika gminy, Justynę Miłaczewską – sekre-
tarza gminy, Joannę Rosłońską – inspekto-
ra d.s. obsługi organów gminy, Bogusława 
Dziedzica – zastępcę wójta gminy Jakubów.

Kolejnym punktem było podjęcie 
uchwał, dotyczących zmian w  budżecie 
na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2020-2032. Jed-
nym z najważniejszych punktów tej sesji 
było „Upamiętnienie 30-lecia funkcjono-

wania samorządu terytorialnego w Polsce”. 
Jako pierwsza głos zabrała wójt Hanna Wo-
cial, która w kilku słowach wstępu przypo-
mniała specyfikę działalności samorządu, 
wspomniała, jaką ważną rolę odgrywają 
ludzie, społecznicy w działalności gminy. 
Następnie wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Piotr Jagliński przypomniał radnych 
poprzednich kadencji, tworzących nasz 
lokalny samorząd. Minutą ciszy uczczono 
również tych wszystkich, którzy mieli zna-
czący wpływ na nasz samorząd, ale odeszli 
na wieczną służbę do Pana. 
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Kolejnym bardzo ważnym punktem 
było wręczenie aktów nadania tytułów 
„Zasłużony dla Gminy Jakubów”. Wice-
przewodniczący rozpoczął słowami: - Dzi-
siejsze święto jest najlepszą okazją, żeby 
po raz pierwszy nadać tytuły „Zasłużone-
go dla Gminy Jakubów”. Zasady jego przy-
znawania zostały uregulowane w uchwale 
Rady Gminy Jakubów nr XVIII/102/2020 
z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie usta-
nowienia i określenia zasad przyznawania 
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ja-
kubów” oraz tytułu „Zasłużony dla Gmi-
ny Jakubów”. Zgodnie z  jej zapisami do 
Urzędu Gminy Jakubów wpłynęły wnio-
ski złożone przez wójta Hannę Wocial 
o  uhonorowanie Tadeusza Sobotki, Sta-
nisława Piotrowskiego oraz Krzysztofa 
Domańskiego oraz od przewodniczącego 
Krzysztofa Domańskiego o przyznanie ty-
tułu Hannie Wocial – obecnemu wójtowi 
gminy Jakubów. Kapituła w osobach Pio-
tra Jaglińskiego, Artura Sobotki, Leszka 
Miąska, Marzanny Kosieradzkiej i Hanny 
Wocial odbyła posiedzenie i pozytywnie 
zaopiniowała złożone wnioski, w  wyni-
ku czego Rada Gminy podjęła uchwałę nr 
XXI/125/2020. 

Następnie wiceprzewodniczący popro-
sił nominowanych o przejście na środek sali, 
a przewodniczących komisji, czyli Marzan-
nę Kosieradzką i Artura Sobótkę o pomoc 
we wręczaniu aktów i symbolicznych statu-
etek. Po odczytaniu akty nadania tytułów 
zostały wręczone następującym osobom: 
Tadeuszowi Feliksowi Sobotce, Stanisławo-
wi Piotrowskiemu, Hannie Wocial, Krzysz-
tofowi Domańskiemu. Po uroczystym wrę-
czeniu aktów oddano głos zaproszonym 
gościom, którzy w kilku słowach przemó-
wili, dziękując za ten zaszczytny tytuł. 

Kończąc punkty porządku obrad, wy-
stąpiła Anna Radzikowska – autorka logo 
gminy Jakubów, przedstawiła jego zamysł 
i omówiła projekt.

Po wystąpieniu wszystkich osób chęt-
nych do zabrania głosu przewodniczący 
Krzysztof Domański zamknął uroczystą 
sesję, dziękując zebranym za przybycie i za-
prosił na rocznicowy tort.Fo
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Elżbieta Drzazga
 

Ryszard Goźliński 

Stanisław Królak 

Krzysztof Miąsek 

Janusz Murzynowski
 

Sabina Muszel 
– przewodnicząca 

Wojciech Nowak 
– przewodniczący 

Józef Parol

Władysław Prymek

 

Stanisław Tadeusz 
Rawski 

Stefan Roguski
 

Władysław Ruszpel
 

Ryszard Sadoch
 

Tadeusz Sobotka
 

Henryk Wocial

Stanisław Waldemar 
Wocial 

Zygmunt Wocial
 

Stanisław Wójcicki
 

Stefan Zych 

Maria Żelazowska

I KADENCJA 1990-1994 
Wójt: Tadeusz Sobotka

Zastępca wójta (funkcja społeczna): Stanisław Królak
Zarząd: Tadeusz Sobotka, Maria Żelazowska, Józef Parol, Stefan 

Roguski, Janusz Murzynowski, Stanisław Wocial, Stanisław Królak

Tomasz Czerwiński 

Witold Gańko 

Honorata Gąsior 

Wojciech Jaworski 

Witold Kościesza 
– przewodniczący

Zofia Kowalska 

Stanisław Królak
 

II KADENCJA 1994-1998 
Wójt: Tadeusz Sobotka

Zastępca wójta (funkcja społeczna): Stanisław Królak
Zarząd: Tadeusz Sobotka, Zofia Kowalska, Stanisław Królak, 
Tomasz Czerwiński, Marian Starzyński, Wojciech Jaworski

Wojciech Nowak 

Ryszard Parol 

Antoni Rawski 

Barbara Sadoch 

Maria Sadoch 

Tadeusz Sobotka 

Marian Starzyński 

Bożena Szelągowska

Wojciech Wąsowski 

Antoni Wocial 

Maria Żelazowska

30 LAT 
G M I N Y 
J A K U B Ó W
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III KADENCJA 1998-2002 

Wójt: Tadeusz Sobotka
Zastępca wójta (funkcja społeczna): Wojciech Jaworski

Zarząd: Tadeusz Sobotka, Mirosława Nowak, Zygmunt Bartnicki, 
Wojciech Jaworski, Krzysztof Domański, Andrzej Żaboklicki

Zygmunt Bartnicki 

Tomasz Czerwiński 

Krzysztof Domański 

Zbigniew Domański 

Tadeusz Gajc 

Ryszard Goźliński

 
Wojciech Jaworski

 
Zbigniew Marusa

 
Janusz Murzynowski

 
Zbigniew Muszelik 

Mirosława Nowak

 
Marek Pawlak 

– przewodniczący 

Stanisław Piotrowski

 
Tadeusz Sobotka

 
Kazimierz Wójcicki 

Zdzisław Wójcik 

Dorota Zagórska 

Andrzej Żaboklicki

IV KADENCJA 
2002-2006

Wójt: Stanisław Piotrowski
Zastępca wójta: Tomasz Czerwiński

 
Tomasz Czerwiński 

Krzysztof Domański 

Wojciech Jaworski 

Roman Jurek 

Zygmunt Kosakowski 

Stanisław Królak 
– przewodniczący 

Tadeusz Kunka

Zbigniew Marusa 

Krzysztof Oklesiński 

Maciej Rek 

Jolanta 
Sadoch-Krusiewicz 

Bożena Szelągowska 

Piotr Wróblewski 

Kazimierz Wójcicki 

V KADENCJA 
2006-2010

Wójt: Stanisław Piotrowski
Zastępca wójta: Tomasz Czerwiński

 
Sylwester Bziuk 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Leszek Gadaj 

Krystyna Grzybowska 

Ewa Jastrzębska 

Anna Kosakowska 

Stanisław Królak

Mirosława Nowak 

Krzysztof Oklesiński 

Małgorzata Pietrzyk 

Maciej Rek 

Bożena Szelągowska 

Ignacy Wocial 

Barbara Wojdyga 

Zdzisław Wójcik 

Dorota Zagórska

Józef Zawadzki

30 LAT 
G M I N Y 
J A K U B Ó W
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VI KADENCJA 

2010-2014 
Wójt: Hanna Wocial

Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

VII KADENCJA 
2014-2018 

Wójt: Hanna Wocial
Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

 

 
Krystyna Bartnicka 

Tomasz Biegalski 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący

 

Agnieszka Filipiak
(rezygnacja z mandatu)

Daniel Gryz 

Kamil Konca 

Dariusz Kopczyński

 

 
Tomasz Biegalski 

Sławomir Bodecki 

Piotr Ciarkowski 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Dariusz Kopczyński 

Anna Bożena 
Kosakowska 

Marzanna 
Kosieradzka 

Anna Bożena 
Kosakowska 

Stanisław Królak 

Sabina Muszel 

Sylwester Prymek 

Marek Stachowicz 

Bożena Szelągowska 

Bożena Barbara 
Szymańska

Jacek Kot 

Bogusława 
Matejkowska 

Wojciech Nowak 

Krzysztof Oklesiński 

Sylwester Prymek 

Artur Sobótka 

Marek Stachowicz 

VIII KADENCJA 
2018-2023

Wójt: Hanna Wocial
Zastępca wójta: Bogusław Dziedzic

 

 
Sławomir Bodecki

Ewa Bziuk 

Piotr Ciarkowski 

Wanda Dąbroś 

Krzysztof Domański 
– przewodniczący 

Piotr Jagliński 

Dariusz Kopczyński 

Marzanna 
Kosieradzka 

Jacek Kot 

Bogusława 
Matejkowska 

Leszek Miąsek 

Krzysztof Paluch 

Artur Sobótka 

Marek Stachowicz 

 

Barbara Maria
 Wojdyga 

Józef Zawadzki

Piotr Ślusarczyk Bartłomiej Wocial
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Konkurs na opracowanie projektu 
graficznego logo gminy Jakubów 

został ogłoszony przez wójta gminy Ja-
kubów w ubiegłym roku. Miał charakter 
otwarty i skierowany był do osób fizycz-
nych i prawnych. Do udziału zostali zapro-
szeni artyści, graficy, plastycy, specjaliści 
zajmujący się projektowaniem reklamo-
wym, architekci, a także pasjonaci, studen-
ci i uczniowie. 

Swoje projekty nadesłało 41 osób z te-
renu całej Polski, w tym uczniowie Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazo-
wieckim. 

Komisja konkursowa przy ocenianiu 
prac wzięła pod uwagę: walory estetyczne 
i graficzne projektu; oryginalność pomysłu, 
łatwość kojarzenia i zapamiętywania; od-
danie specyfiki gminy Jakubów z uwzględ-
nieniem kolorów występujących w herbie; 
czytelność i  funkcjonalność w  konwersji 
na różne media. 

Zwyciężczyni konkursu, Anna Radzi-
kowska, o  swoim projekcie opowiedziała 
podczas sesji zorganizowanej z okazji 30-le-
cia samorządu gminnego w Polsce. Wybra-
ne logo będzie stanowiło znak identyfika-
cji wizualnej gminy, z przeznaczaniem do 
popularyzacji, reklamy oraz koresponden-
cji gminnej.

Oprac. Joanna Rosłońska

Jako gmina Jakubów chcieliśmy uczcić 
ją w sposób szczególny. Ale nie zakła-

daliśmy, że będzie to oznaczało obchody 
w  czasach pandemii. Globalny problem 
sprawił, że musieliśmy zrezygnować z wielu 
planowanych aktywności. Niezależnie od 
nietypowych okoliczności naprawdę mamy 
co świętować. Wybory 27 maja 1990 r. były 
pierwszymi w  pełni wolnymi wyborami 
w powojennej historii Polski – nie ograni-
czały ich żadne dodatkowe warunki. Były 
więc nie tylko ważnym wydarzeniem w hi-
storii polskich samorządów, ale też klu-
czowym z  perspektywy demokratycznej. 
W naszej małej ojczyźnie – czyli w gminie 
Jakubów, pierwsza sesja nowo wybranej 
Rady Gminy odbyła się właśnie 5 czerwca 
1990 r. Chcąc upamiętnić tę ważną datę, 
wójt Hanna Wocial postanowiła umieścić 
pamiątkową tablicę umieszczoną na ka-

HISTORYCZNA TABLICA
W ROCZNICĘ WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 27 MAJA 1990 R., KTÓRE SYMBOLICZNIE 
ROZPOCZĘŁY NAJNOWSZĄ HISTORIĘ POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI, OBCHODZIMY 
DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. W TYM ROKU PRZYPADA 30. ROCZNICA TEGO 
WAŻNEGO WYDARZENIA. 

miennym postumencie w  centrum Jaku-
bowa. W dniu uroczystej sesji nastąpiło jej 
symboliczne odsłonięcie.

30 lat samorządności to trzy dekady 
ogromnej pracy mieszkańców i samorzą-
dowców z polskich regionów, miast, mia-
steczek i wsi, to wielka lekcja samodziel-
nego decydowania o naszym najbliższym 
otoczeniu. Ten kamień będzie nam przy-
pominał i skłaniał do refleksji nad tą waż-
ną datą.
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GMINA 
Z LOGIEM
PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI 5 CZERWCA 
ODBYŁA SIĘ PREZENTACJA LOGO GMINY 
JAKUBÓW AUTORSTWA GRAFICZKI ANNY 
RADZIKOWSKIEJ.

Oprac. Daria Lisiecka
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KONKURS 
EKOLOGICZNY

ALFABET WSPOMNIEŃ

W  czerwcu wójt gminy Jakubów 
oraz dyrektor Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Jakubowie ogłosiły kon-
kurs on-line na opracowanie hasła i pro-
jektu graficznego tabliczki informującej 
o  zakazie zaśmiecania terenu. Konkurs 
przeznaczony był dla wszystkich chętnych 
uczniów szkół podstawowych gminy Ja-
kubów z klas IV-VIII. Projekt tabliczki po-
służy do oznakowania lasów, dróg i innych 
miejsc publicznych w gminie Jakubów. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki 
konkursu i realizację najciekawszych pro-
jektów.

Pomysł na powstanie książki zrodził się 
na początku ubiegłego roku. Przystą-

piono do zbierania propozycji haseł, a na-
stępnie materiałów z podziałem na katego-
rie: osoby, miejsca, wydarzenia, instytucje. 
Dalszym etapem było opracowanie haseł, 
dotarcie do źródeł i ich weryfikacja. Dzię-
ki mobilizacji całego zespołu autorskiego 
gotowy tekst został wysłany do korekty już 
w styczniu 2020 r. Aby ułatwić odnalezienie 
informacji artykuły hasłowe zostały ułożo-
ne alfabetycznie, stąd tytuł „Gmina Jaku-
bów. Alfabet wspomnień”. Publikacja za-
wiera wiele opisów, wspomnień i pięknych 
fotografii. 

PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY GMINY JAKUBÓW, 
KTÓRA ODBYŁA SIĘ 5 CZERWCA, ZOSTAŁ ZAPREZENTO-
WANY ALBUM „GMINA JAKUBÓW. ALFABET WSPOMNIEŃ”. 
INICJATORKĄ POWSTANIA PUBLIKACJI BYŁA WÓJT HANNA 
WOCIAL, KTÓRA W TEN SPOSÓB CHCIAŁA UPAMIĘTNIĆ 
JUBILEUSZ SAMORZĄDU GMINNEGO ORAZ PRZYPOMNIEĆ 
OSOBY I WYDARZENIA Z NIM ZWIĄZANE.

Oprac. Daria Lisiecka

Oprac. Daria Lisiecka

Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców gminy i  osób 
związanym z  regionem powstała 
książka, która jest niezwykłym kom-
pendium wiedzy o przeszłości i współcze-
sności. Praca stanowi zachętę do dalszego 
poznawania historii swojej małej ojczyzny 
oraz poszukiwania i utrwalania tej wiedzy 
dla potomnych.

30 LAT 
G M I N Y 
J A K U B Ó W
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WSPOMNIENIA PODRÓŻNIKA

POMAGAM MAMIE

Oprac. Daria Lisiecka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie 
zaprasza do lektury wspomnień podróż-

nika Janusza Wiechowskiego, które będą publi-
kowane raz w miesiącu na stronie internetowej 
biblioteki www.biblioteka.jakubow.pl, w  za-
kładce „Wspomnienia podróżnika Janusza”.

Pierwsza relacja to „Czukotka, kraj wiecz-
nej zmarzliny”.

Kilka słów o autorze: Janusz Wiechowski po-

chodzi z gminy Dobre. Przez ponad czterdzieści 
lat pracował w Telewizji Polskiej jako realizator 
dźwięku przy tysiącach reportaży i filmów do-
kumentalnych. Był świadkiem wielu przełomo-
wych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci: obrad 
Okrągłego Stołu, zburzenia Muru Berlińskiego, 
Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji, działań 
wojennych w Jugosławii i Czeczenii, wizyt papie-
skich Jana Pawła II. Obecnie wrócił w rodzinne 
strony i zajmuje się fotografią.

Oprac. Daria Lisiecka

Gminna Biblioteka Publiczna w Ja-
kubow ie zaprosi ła chętnych 

uczniów szkół podstawowych gminy Ja-
kubów do udziału w konkursie plastycz-
nym z  okazji Dnia Mamy. Zadaniem 
konkursowym było wykonanie pracy pla-
stycznej pt. „Pomagam mamie” i przesła-
nie zdjęcia drogą elektroniczną na adres 
mailowy biblioteki. Do udziału w  kon-

kursie zgłosiło się 16 osób. 
Jury zdecydowało, że autorzy wszyst-

kich prac zostaną nagrodzeni. Specjalne 
wyróżnienia otrzymało czworo uczestni-
ków: Lena Abramowska, Szymon Bakuła, 
Alan Rek i Julia Starzyńska.

Gratulujemy. Dyplomy i  nagrody dla 
uczestników przekazano do poszczegól-
nych szkół gminnych. 

Julia Starzyńska, kl. 0

Szymon Bakuła, kl. II

Lena Abramowska, kl. I
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Z ŻYCIA SZKOŁY

KONKURSY SZKOLNE
MIMO OGRANICZEŃ, JAKIE WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚCI ZDALNEGO NAUCZANIA, 
NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE Z POWODZE-
NIEM REALIZUJĄ ZAPLANOWANE WCZEŚNIEJ DZIAŁANIA – RÓWNIEŻ TE DODATKOWE. 
PRZYKŁADAMI MOGĄ BYĆ ZORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA GEOGRAFII KON-
KURSY: „DZIEŃ ZIEMI 2020” I „MISTRZ MAPY POLSKI”. 

Oprac. Mateusz Ślązek – organizator konkursów

W pierwszym z nich, który został ogłoszony 22 kwietnia, uczniowie klas IV-VIII 
mieli za zadanie przesłać film lub fotografię przedstawiające prowadzone przez 

nich „przydomowe” działania proekologiczne. Uczniowie naszej szkoły nie po raz pierw-
szy udowodnili, że są świadomi konieczności ochrony środowiska i nadesłali wiele prac. 
Zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Gabriela Mućka (kl. Vc), 
II miejsce – Natalia Potęga (kl. VIIIb), 
III miejsce – Grzegorz Koszewski (kl. IV). 
Zachęcamy do obejrzenia prac zamieszczonych na profilu FB szkoły. Wszyscy ucznio-

wie – nie tylko wyróżniona trójka, dzięki swojej pomysłowości i często ciężkiej pracy spra-
wili, że nasza gmina stała się jeszcze lepszym miejscem do życia. 

W ramach konkursu „Mistrz Mapy Polski”, który został przeprowadzony 25 maja 
2020 r., uczniowie mieli za zadanie rozpoznać zaznaczone na mapie jednostki geograficzne. 
W związku z nauczaniem zdalnym, sposób przeprowadzenia konkursu został zmodyfiko-
wany – wykorzystano aplikację Quizizz. Mimo że w konkursie wzięło udział kilkunastu 
uczniów z klas VII-VIII (bo właśnie im był dedykowany), Mistrz Mapy Polski mógł być tyl-
ko jeden. Został nim Szymon Wójcik z klasy VII.

oprac. Elżbieta Domańska

W  tym roku 
obchodzili-

śmy 100. rocznicę 
urodzin św. Jana 
Pawła II, wielkie-
go Polaka, patro-
na roku 2020. Z tej 
okazji uczniowie 
klas IV-VI Szko-
ły Podstawowej im. 
Orła Białego w Jaku-
bowie przygotowa-
li prace plastyczne, 
którymi wyrażają 
wdzięczność Ojcu 
Świętemu za wszyst-
ko, co nam przekazał swoim życiem. 

Ojciec Święty dodawał nam odwagi 
i mobilizował do pracy nad sobą. Jego słowa 
są cały czas aktualne, nawet podczas pan-
demii:

„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi!”

(Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.) 
„Musicie od siebie wymagać, nawet 

gdyby inni od was nie wymagali.”
(Spotkanie z  młodzieżą, Jasna Góra, 

1983 r.)
Dziękujemy Ojcze Święty.

oprac. Elżbieta Domańska

Gratulacje dla Julki 
Kowalik. Uczenni-

ca klasy VIa Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego 
w Jakubowie została fina-
listką XIV Ogólnopolskiej 
Franciszkańskiej Olimpia-
dy Wiedzy o św. Maksymilianie.

Serdeczne gratulacje dla Julki. Życzy-
my dalszych sukcesów.

JULKA FINALISTKĄ

100. ROCZNICA

Oprac. Maria Pruszyńska

Rok szkolny 2019/2020 na długo pozo-
stanie w naszej pamięci, bo to czas, 

gdy koronawirus odizolował nas od siebie, 
zamknął w domach i sprawił, że z dnia 
na dzień musieliśmy stać się ekspertami 
od zdalnego nauczania. 

Czworo uczniów i sześcioro nauczycie-
li wypożyczyło do pracy w domu laptopy 
szkolne. Nauczyciele szybko podjęli nowe 
wyzwania związane z pracą on-line. Na-
grali także piosenkę Marka Grechuty, po-
kazując, że w tych trudnych czasach „Waż-
ne są dni, których jeszcze nie znamy”. 

Aktualnie w szkole prowadzone są od 
20 maja 2020 r. zajęcia specjalistyczne dla 
trojga dzieci, od 25 maja – konsultacje dla 
uczniów klas VIII z języka polskiego, an-
gielskiego i matematyki, w których uczest-
niczy 14-18 osób. 

Od czerwca siedmioro dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych (3-6 lat) rozpoczęło 
zajęcia opiekuńcze w szkole. Od 25 maja 
biblioteka szkolna przyjmuje zwroty wy-
pożyczonych książek, a od 9 czerwca pod-
ręczników. Za nami egzamin ósmoklasisty. 
Trzymamy kciuki za przyszłych absolwen-
tów naszej szkoły.
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Oprac. Ewa Borys

ZE SZKOLNEGO KALENDARZA
Koniec roku szkolnego tuż, tuż… 

Kończy się obfitujący w  niespo-
dzianki rok szkolny 2019/2020. Nie sły-
chać gwaru na szkolnych korytarzach. Ja-
koś dziwnie wyglądają okna bez firanek 
i przedszkolne regały bez pluszaków. Po-
moce, z których uczniowie dotychczas ko-
rzystali, oraz te zamówione i zgromadzo-
ne do realizacji projektu, czekają na dzieci, 
na ich powrót do szkoły. Wiele się zmie-
niło w  sposobie pracy zarówno nauczy-
cieli, jak i uczniów, w sposobach komuni-
kowania się nauczyciela z uczniem i jego 
rodzicami, ucznia z nauczycielem i wresz-
cie uczących się między sobą. Niezależnie 
od stosowanych metod i form uczenia się 
i nauczania wszyscy dążą do wspólnego 
celu, więc wspólnie starają się pokonywać 
trudności, przełamywać bariery i nie zra-
żać się niepowodzeniami.

Nauczanie na odległość stwarza wiele 

problemów, wymaga nie tylko dobrych chęci, 
determinacji i samodyscypliny, ale również 
odpowiedniego sprzętu i sprawnego posługi-
wania się nim, dostępu do internetu, umie-
jętnego wykorzystywania jego zasobów itd. 
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jędrzejowie Nowym, dzięki wspólnemu 
wysiłkowi, efektywnej współpracy między 
organem prowadzącym, dyrekcją, nauczy-
cielami i  rodzicami, udało się w  stworzyć 
system sprawnego przekazywania informa-
cji. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie 
z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań 
technologicznych, które zapewniają uczniom 
dostęp do materiałów oraz możliwość przed-
stawiania nauczycielowi aktywności, co 
z kolei pozwala monitorować postępy w na-
uczaniu. Dopracowywane i modyfikowane 
są różne procedury zapewniające bezpieczną 
i efektywną naukę oraz motywowanie dzieci 
do systematycznej pracy.

4 czerwca rozpoczęły się konsultacje. 
W  pierwszym tygodniu z  matematy-

ki, języka polskiego i angielskiego dla te-
gorocznych ósmoklasistów, w  kolejnych 
– ze wszystkich przedmiotów dla wszyst-
kich uczniów, którzy potrzebują osobiste-
go kontaktu z nauczycielami, wyjaśnienia 
niezrozumiałych zagadnień, czy też innej 
pomocy. 

Od września 2020 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 

w  Jędrzejowie Nowym będzie wprowa-
dzony dziennik elektroniczny, który jest 
naturalnym środowiskiem dla zdalnego 
nauczania. Stwarza on dyrektorowi, na-
uczycielom, uczniom i rodzicom szereg no-
wych możliwości. Liczymy, że jego wyko-
rzystanie przyczyni się też do usprawnienia 
funkcjonowania szkoły niezależnie od spo-
sobu, w jaki będzie prowadzona edukacja 
w nowym roku szkolnym.
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WIŚNIEW NA ODLEGŁOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE, DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU WSZYSTKICH OGNIW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, UDAŁO SIĘ 
POKONAĆ WIELE TRUDNOŚCI I NAWIĄZAĆ KONTAKT ZE WSZYSTKIMI UCZNIAMI, OD PRZEDSZKOLA DO KLASY VIII. KAŻDY ZNALAZŁ, 
NAJLEPSZY DLA SIEBIE, SPOSÓB BY UCZESTNICZYĆ W PROCESIE EDUKACYJNYM.

Wyzwania związane ze zdalnym 
kształceniem w wiśniewskiej pla-

cówce najlepiej obrazują cytaty z wypo-
wiedzi nauczycieli, uczniów, rodziców 
i dyrekcji:

– „Nowa forma nauczania zaskoczyła 
nas, tak jak wiele szkół w Polsce.” 

– „Zdalna praca okazała się ogrom-
nym wyzwaniem dla rodziców, uczniów, 
nauczycieli i  dyrektorów szkół. Nakłada 
na nas dorosłych bardzo trudne zadanie, 
a na uczniów funkcjonowanie bez fizycz-
nej obecności wychowawcy, pani lub pana 
na lekcji. Co prawda otrzymaliśmy jako na-
uczyciele wiele elektronicznych narzędzi do 
prowadzenia zajęć, ale wymaga to odpo-
wiedniego sprzętu, który nie zawsze posia-
damy.”

– „Wielu uczniów i rodziców ma w swo-
im miejscu zamieszkania poważne pro-
blemy z łączami internetowymi, nie wspo-
minając już o  sprzęcie. W  bardzo wielu 
domach jest wielu użytkowników, a 2 lub 
3 komputery. Jest więc kolejka do sprzętu”. 

Podczas zajęć zdalnych powstawa-
ły różne dzieła: literackie, plastycz-

ne, muzyczne, a nawet choreograficzne. 
Pojawiły się propozycje alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu, zamiesz-
czane na szkolnej stronie www, w zakład-
ce „Zdalna świetlica”. Szkolna psycholog 
wspierała dobrym słowem i  fachowymi 
opracowaniami: 

–„Wszyscy szukaliśmy dróg, by dotrzeć 
do siebie, chociaż tylko/aż on-line”.

– „Takie lekcje uskrzydlają, dają energię 
i chęć do działania”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych ucznio-
wie klasy IV i V przygotowali piękne 

pisanki. Wykonane różnymi technikami 

z pewnością wspaniale udekorowały świą-
teczne stoły.

Uczniowie klas VII i VIII po lekcji, któ-
rej tematem była reklama społeczna i pro-
test przeciwko wojnie, przygotowali pla-
katy nawołujące do przestrzegania zaleceń 
związanych ze stanem epidemicznym oraz 
wskazujące na okrucieństwo zbrojnego 
sposobu rozwiązywania konfliktów.

Fantastyczną pracę wykonali ucznio-
wie klasy VII, którzy po lekcji poświęconej 
wierszowi pt. „Możliwości”, napisali własne 
wiersze inspirowane twórczością naszej no-
blistki, Wisławy Szymborskiej.

Treść utworu Adama Mickiewicza „Li-
lije” nie jest łatwym dla współczesnego na-
stolatka utworem, jednak niektórzy świet-
nie poradzili sobie z wykonaniem komiksu 
w oparciu o  treść ballady – wykonali go, 
korzystając z narzędzi internetowych, jed-
nocześnie udoskonalając swoje umiejętno-
ści informatyczne.

Uczniowie klasy V po zapoznaniu 
się z  treścią wiersza Zbigniewa Herberta 
„Pudełko zwane wyobraźnią”, wysłucha-
niu recytacji oraz interpretacji muzycznej 
i po obejrzeniu inscenizacji inspirowanej 

tym utworem, zmierzyli się z próbą inter-
pretacji plastycznej.

Zorganizowaliśmy kilka konkursów 
on-line, między innymi ortogra-

ficzny i wiedzy o samorządzie lokalnym. 
W konkursie o samorządzie najlepiej wy-
padł Michał Rybiński z wynikiem 91%, ko-
lejne miejsca zajęli Sebastian Abelski (76%) 
i Bartosz Gąsior (71%). 

Uczniowie, którzy jako piersi skorzy-
stali z  możliwości uczestniczenia 

w zajęciach stacjonarnych i przybyli na za-
jęcia rewalidacyjne, dali upust swej wy-
obraźni, mając do dyspozycji nową salę. 
Stworzyli piękne dzieła małej architektury.

Wszystkim poczynaniom przygląda 
się maleńki ptaszek, który uwił sobie kil-
ka gniazdek w kwiatach na szkolnym tara-
sie. Z wnikliwych obserwacji wynika, że to 
kwiczoł. Samiczka już wysiaduje jajeczka, 
śliczne, zielone. Jak kolor nadziei.

Różne komentarze towarzyszą temu 
wydarzeniu. Ale jeden jest nadrzędny: 
JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE!

„A nabyte podczas zdalnego nauczania 
umiejętności bardzo się przydadzą w dal-
szym życiu, nie tylko szkolnym”.

Oprac. Ewa Charczuk, Anna Łaptiew-Pióro
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MISTÓW PATRONOWI
Od 26 marca 2020 roku szkoła podstawowa w Mistowie prowadzi 

zdalne nauczanie. W zajęciach z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szko-
ły. Lekcje prowadzone są poprzez dostępne środki komunikacji, które nie 
wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, z użyciem mate-
riałów edukacyjnych wskazanych przez nauczycieli. W przypadku pro-
blemów z dostępem do sprzętu komputerowego, szkoła umożliwia bez-
płatne wypożyczenie laptopa dla ucznia na czas trwania nauki zdalnej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III organizowane są 
w naszej szkole od 25 maja. Uczestniczy w nich 6 uczniów. Odby-

wają się również konsultacje dla klasy VIII z przedmiotów egzaminacyj-
nych, tj. języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Uczniowie 
klasy VIII przychodzą na nie cztery razy w tygodniu.

Jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Misto-
wie w sposób szczególny uczciliśmy 100. urodziny patrona, a zara-

zem ukochanego papieża Polaków, naszego wielkiego rodaka, świę-
tego Jana Pawła II. Uczniowie naszej szkoły, Oliwia Domańska, Jakub 
Laszkowski i Maria Michalec, nagrali w swoich domach ulubioną pieśń 
patrona „Barkę”. Piękne słowa wprowadzające wyrecytowała Karolina 
Wiak. Nad całością czuwała szkolna katechetka Małgorzata Kowalczyk, 
montażu zaś dokonała nauczycielka informatyki Elżbieta Talma.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania w internecie, link: https://www.
youtube.com/watch?v=eC_JcmkoH4w.

Oprac. Anna Karpińska



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: gops@jakubow.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
Dzielnicowy Gminy Jakubów – Krzysztof Krajewski
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

Informator teleadresowy


