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Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy
wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!
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Zadanie pn.:
„Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jakubów”
zrealizowane w 2020 r., sfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

INFORMACJA

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 22 244,67 zł.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany

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

INFORMACJE

SPIS ROLNY

WSPÓLNY SUKCES!
KONIEC POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO
2020 TO OKAZJA DO PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSPIERALI TO PRZEDSIĘWZIĘCIE I PRZYPOMINALI ROLNIKOM O OBOWIĄZKU SPISOWYM.
NAJWAŻNIEJSZEGO BADANIA POLSKIEGO
ROLNICTWA NIE UDAŁOBY SIĘ SKUTECZNIE
PRZEPROWADZIĆ BEZ ZAANGAŻOWANIA
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJI.

LIDERZY 2020

W MAZOWIECKIM TEATRZE MUZYCZNYM W WARSZAWIE ODBYŁ SIĘ FINAŁ
KONKURSÓW PN. „NAJAKTYWNIEJSZA LIDERKA WIEJSKA W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM” ORAZ „NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW
WIEJSKICH – SUKCESY WIDAĆ PO SĄSIEDZKU” EDYCJA 2020, OGŁOSZONYCH PRZEZ
BIURO REGIONALNE KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH, POD PATRONATEM
ADAMA STRUZIKA – MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Oprac. Marta Krusiewicz

W

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

finale konkursu dla liderek, który
odbył się 23 września 2020 roku,
wzięło udział 11 z 13 zgłoszonych kobiet: aktywistek, działaczek społecznych,
sołtysek i szefowych kół gospodyń wiejskich. Na ocenę konkursową składały się:
test wiedzy o Mazowszu i Unii Europejskiej, rozmowa oceniająca i analiza nadesłanych materiałów konkursowych. Komisja przyznała Marcie Krusiewicz – sołtysce
sołectwa Ludwinów, nagrodę specjalną
w wysokości 2 000,00 zł. Laureatka-liderka
symboliczny bon otrzymała z rąk marszałka Adama Struzika oraz Janiny Ewy Orze-

łowskiej – członka Zarządu Województwa
Mazowieckiego.
Drugi z konkursów adresowany był do
sołectw, działających w województwie mazowieckim, a każda gmina miała prawo
zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo.
Sołectwo Mistów, reprezentujące gminę
Jakubów, otrzymało wyróżnienie w konkursie, zdobywając nagrodę w wysokości
1 500,00 zł. Symboliczny bon dla sołectwa Mistów z rąk Adama Struzika i Janiny Orzełowskiej odebrali: Hanna Wocial
– wójt gminy Jakubów oraz Krzysztof Domański – radny sołectwa Mistów i przewodniczący Rady Gminy Jakubów.

P

rzygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym
wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko
województwie mazowieckim obowiązkowi
spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona
użytkowników gospodarstw rolnych.
Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie
miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii,
szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów
i innych liderów społeczności lokalnych.
To wsparcie miało ogromne znaczenie,
ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego
rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne
było, żeby informację o obowiązku spisania
gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem
w społeczności lokalnej.
Wyrażając uznanie dla tych działań,
Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne
Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny
Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że
dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!
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INFORMACJE
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK

Oprac. Ewelina Bankiewicz

1. Od powierzchni gruntów:
a) Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków.

0,93 zł

b) Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

4,99 zł

c) • Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych.

0,45 zł

• Od 1 m powierzchni gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego.

0,52 zł

d) Od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3,28 zł
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2. Od budynków lub ich części:
a) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części.

0,30 zł

b) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

22,00 zł

c) Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

11,62 zł

d) Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

5,06 zł

e) Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków w tym:
– budynków letniskowych przeznaczonych na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających całorocznych potrzeb mieszkaniowych

8,37 zł

– budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością rolniczą i leśną

7,00 zł

– od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

8,37 zł

3. Od budowli (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

2%

STAWKI DZIENNEJ OPŁATY TARGOWEJ

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy w wysokości:
a) na powierzchni do 2 m2 – 45,00 zł dziennie,
b) na powierzchni powyżej 2 m2 do 5 m2 – 65,00 zł dziennie,
c) na powierzchni powyżej 5 m2 – 115,00 zł dziennie.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 750,00 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 800,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t – 1 200,00 zł.

STAWKA PODATKU ROLNEGO
125,00 zł – od 1 ha przeliczeniowego.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

250,00 zł – od 1 ha fizycznego.
43,3048 zł – od 1 ha fizycznego.

Opłata za 1 m wody czerpanej z komunalnych urządzeń Wodociągowych
Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym wynosi 2,20 zł netto + podatek VAT.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 t:
d) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia.
Liczba
osi

Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wynosi 3,60 zł netto + podatek VAT.
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Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku w zł)

2 osie

od 12 t do poniżej 13 t
od 13 t do poniżej 14 t
od 14 t do poniżej 15 t
od 15 t

1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 500,00

3 osie

od 12 t do poniżej 17 t
od 17 t do poniżej 19 t
od 19 t do poniżej 21 t
od 21 t do poniżej 23 t
od 23 t do poniżej 25 t
od 25 t

1 200,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00

1 350,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00
1 950,00

3

Opłata stała za konserwację sieci wodociągowej dla gospodarstw domowych
i pozostałych jednostek wynosi 1,85 zł netto + podatek VAT miesięcznie.

Dopuszczalna masa
całkowita

INFORMACJE
4 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 25 t
od 25 t do poniżej 27 t
od 27 t do poniżej 29 t
od 29 t do poniżej 31 t
od 31 t

1 200,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00

1 350,00
1 950,00
1 950,00
2 700,00
2 700,00

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 12 t – 1 650,00 zł.		
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.
b) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia.

Liczba
osi

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku w zł)

2 osie

od 12 t do poniżej 18 t
od 18 t do poniżej 25 t
od 25 t do poniżej 31 t
od 31 t

1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 950,00

1 950,00
1 950,00
1 950,00
2 130,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 40 t
od 40 t

1 800,00
2 450,00

2 050,00
2 710,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 t do poniżej 12 t – 650,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
b) od 12 t w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba
osi

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za pneumatyczne
(stawka podatku w zł)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(stawka podatku w zł)

1 oś

od 12 t do poniżej 18 t
od 18 t do poniżej 25 t
od 25 t

800,00
800,00
1 400,00

850,00
850,00
1 550,00

2 osie

od 12 t do poniżej 28 t
od 28 t do poniżej 33 t
od 33 t do poniżej 38 t
od 38 t

800,00
1 200,00
1 400,00
1 400,00

850,00
1 250,00
1 550,00
1 950,00

3 osie
i więcej

od 12 t do poniżej 38 t
od 38 t

1 200,00
1 400,00

1 250,00
1 550,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
			
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 450,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 950,00 zł.

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK)
UŁATWIAJĄCY KONTAKT URZĘDNIKÓW Z OBYWATELAMI
Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych
danych kontaktowych. Pozwalają one na szybki i skuteczny kontakt
z Tobą, by powiadomić Cię o:
– dokumentach gotowych do odbioru,
– rozpatrzeniu złożonych wniosków,
– potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich
sprawach, prowadzonych w urzędach.
Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.
W rejestrze gromadzone są następujące dane osób fizycznych:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL,
– numer telefonu komórkowego,
– adres poczty elektronicznej.
Kto może przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych może przekazać:
– osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych,
– osoba, która uzyskała pełnoletniość poprzez zawarcie związku
małżeńskiego.
Przekazanie danych osobowych do rejestru przez osobę, której
dane dotyczą, jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych
w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez
tę osobę.
Jak przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?
Istnieją dwie możliwości wprowadzenia danych do rejestru:
– przez profil zaufany lub e-dowód,
– za pośrednictwem urzędnika podczas wizyty w urzędzie.
Pamiętaj!
RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych
ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp
do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące
zadania publiczne.
Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer
telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.
Rejestr danych kontaktowych oraz więcej informacji: https://www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
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INFORMACJE

RADA GMINY INFORMUJE
POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW
Z DNIA 27 LIPCA 2020 ROKU

1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jakubów za 2019 rok.
2. Debata nad raportem o stanie gminy
Jakubów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia wotum zaufania dla wójta
Gminy Jakubów,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego gminy Jakubów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019
rok,
c) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jakubów z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakubów na lata 2020-2032,
e) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
f) udzielenia pomocy Powiatowi Mińskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów – Jakubów
– Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km
0+045 o km 0+240”,
g) wyrażenia zgody na realizację projektu „Mazowiecki program przygotowania
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego” w ramach X Osi Priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020,
h) rozpatrzenia petycji,
i) rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu
zdrowia i życia”,
j) rozpatrzenia petycji p. Renaty Sutor w interesie publicznym,
k) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Jakubów”.
4. Wysłuchanie sprawozdań z działalności w 2019 roku:
a) Komisariatu Policji w Stanisławowie,
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Gminnej Biblioteki Publicznej,
d) Komisji Rady Gminy.
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5. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski:
a) przedstawienie pism do wiadomości
Rady Gminy Jakubów.
NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY
GMINY JAKUBÓW
Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jakubów.
POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Podziękowanie za wieloletnią pracę
dla współpracowników gminy Jakubów.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032,
d) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
e) utworzenia Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jakubów oraz nadania
statutu,
f) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
g) wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów,
wobec których Gmina Jakubów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Jakubów w roku szkolnym 2020/2021,
h) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym,
i) nadania nazw ulic w miejscowości Leontyna,
j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jakubów,
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k) nadania nazw ulic w miejscowości Mistów i Leontyna.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Jakubów
działki nr 677 w miejscowości Ludwinów.
4. Informacja wójta gminy o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku.
5. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
POSIEDZENIA RADY GMINY JAKUBÓW
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2021
rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2021 rok,
e) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka
w żłobku prowadzonym przez gminę Jakubów,
f) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
2. Informacja o wprowadzonych dotacjach celowych w okresie między sesjami.
3. Informacja o stanie oświaty w gminie
Jakubów za rok szkolny 2019/2020.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

INFORMACJE

DOBRE GOSPODAROWANIE
Szanowni Mieszkańcy!
Z dniem 1 stycznia 2021 roku usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie świadczyła Firma MPK PURE HOME Sp. z o.o., 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek oddawać odpady komunalne w ramach Zorganizowanego Systemu Odbioru Odpadów.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku uzależniona jest od liczby mieszkańców
(tj. liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość) oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
w wysokości: 16,40 zł miesięcznie, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość, naliczona na podstawie decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu tego faktu przez firmę zbierającą odpady.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wówczas przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą z góry,
w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, bez wezwania.
Opłatę można uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urząd Gminy Jakubów
BS o/Jakubów 71 9226 0005 0050 0294 2000 0800, gotówką w banku lub w formie bezgotówkowej kartą płatniczą
w technologii tradycyjnej (stykowej) lub zbliżeniowej w kasie Urzędu Gminy Jakubów.

Fot. MPK Pure Home Sp. z o.o.

Harmonogramy zbiórki odpadów na rok 2021 dostarczone zostały do mieszkańców gminy przez firmę MPK PURE HOME
Sp. z o.o. Dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.jakubow.pl w zakładce Harmonogram Zbiórki
Odpadów oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
Wójt Gminy
Hanna Wocial
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FUNDUSZE

RZĄDOWE FUNDUSZE
W STANISŁAWOWIE 3 LIPCA 2020 ROKU MIAŁO MIEJSCE SPOTKANIE DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW
CZEKÓW INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI LOKALNYCH DLA SAMORZĄDÓW Z POWIATU MIŃSKIEGO.
Źródło: https://minskmaz.com/news/srodki–z–funduszu–inwestycji–lokalnych–dla–naszych–samorzadow/20

W

spotkaniu udział wzięli senator
Maria Koc oraz posłowie Teresa
Wargocka i Daniel Milewski, którzy zgodnie stwierdzili, że dostęp do programu to
dla gmin i miast ogromne wsparcie na realizację zamierzonych planów oraz przykład skutecznej współpracy rządu z samorządami. Program ten jest odpowiedzią
na postulaty Związku Gmin Wiejskich RP.
Podczas konferencji dla samorządowców szczegółowe zasady korzystania z programu omówił wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Poinformował,
że kwoty dla poszczególnych samorządów
wynikają z relacji wydatków majątkowych
i zamożności tych jednostek.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-

nych to dodatkowe środki na dofinansowanie gmin, powiatów i miast. Utworzenie
funduszu zostało przewidziane w uchwalonej przez Sejm ustawie stanowiącej, że
Rada Ministrów może określić zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu
terytorialnego. Jest to część działań antykryzysowych związanych z epidemią koronawirusa. Łącznie w skali całego kraju
to 6 miliardów złotych, z czego ponad 20
milionów dla samorządów z terenu powiatu mińskiego.
Środki przeznaczone dla poszczególnych samorządów:
• Powiat Miński – 3 395 218 zł,
• Miasto Mińsk Mazowiecki – 3 539 246 zł,

• Gmina Cegłów – 900 537 zł,
• Gmina Dębe Wielkie – 1 025 530 zł,
• Gmina Dobre – 625 158 zł,
• Gmina Halinów – 3 422 972 zł,
• Gmina Jakubów – 500 000 zł,
• Gmina Kałuszyn – 500 000 zł,
• Gmina Mrozy – 1 536 192 zł,
• Gmina Latowicz – 1 327 548,
• Gmina Mińsk Mazowiecki – 1 677 929 zł,
• Gmina Sulejówek – 2 766 450 zł,
• Gmina Siennica – 1 232 779 zł,
• Gmina Stanisławów – 963 520 zł.
Środki będzie można wykorzystać na
inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne
niezbędne lokalnie działania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów"
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: 1 474 803,31 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 762 940,00 zł
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OSP

COVIDOWE DARY

JEDNOSTCE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAKUBOWIE, KTÓRA JEST WŁĄCZONA
DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, ZOSTAŁY PRZEKAZANE
ŚRODKI OCHRONY DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 OTRZYMANE W FORMIE
DAROWIZNY OD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Oprac. Agnieszka Gogol

U

roczyste wręczenie miało miejsce 3 lipca 2020 roku w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, w obecności Janiny Ewy Orzełowskiej
– członka zarządu Województwa Mazowieckiego, Hanny Wocial – wójta gminy Jakubów, Krzysztofa Domańskiego –
przewodniczącego Rady Gminy Jakubów,
oraz Rafała Królaka – komendanta Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jakubowie.

Janina Ewa Orzełowska podkreśliła,
że w związku z epidemią koronawirusa
samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 8 mln zł na zakup
środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19.
Dodała, że obecnie praca strażaków wymaga nie tylko profesjonalnego sprzętu
czy zaangażowania, ale przede wszystkim
zachowania wszelkich procedur sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i osób,
którym pomagają.

W skład zestawu środków ochrony
przeznaczonego dla jednej jednostki OSP
KSRG weszły:
• maseczki jednorazowe – 150 szt.,
• kombinezony jednorazowe – 15 szt.,
• rękawice jednorazowe – 400 par,
• ubrania specjalne wraz z hełmem i goglami – 4 komplety,
• worki na odpady czerwone – 20 szt.,
• płyn do dezynfekcji – 10 litrów.
Wartość zestawu wyniósł 13 804,44 zł.

UBRANIA DLA DRUHÓW
UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPECJALISTYCZNYCH UBRAŃ DLA STRAŻAKÓW Z OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W MISTOWIE
I ŁAZISKACH MIAŁO MIEJSCE W REMIZIE STRAŻACKIEJ W JAKUBOWIE 3 LIPCA 2020 R.
Oprac. Agnieszka Gogol

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

W

uroczystości wzięli udział: Janina
Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Hanna
Wocial – wójt gminy Jakubów, Krzysztof Domański – przewodniczący Rady
Gminy Jakubów, oraz Rafał Królak – komendant Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jakubowie.
Druhowie z Mistowa i Łazisk otrzymali po trzy komplety umundurowań bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych. Do
strażaków trafiły kurtki, spodnie, buty, rękawice i hełmy z latarkami. Zestawy mają
najwyższe atesty bezpieczeństwa, co wpłynie na komfort, a przede wszystkim na bez-

pieczeństwo pracy ochotników.
Przekazania nowego umundurowania
dokonali Janina Ewa Orzełowska, Hanna
Wocial oraz Krzysztof Domański.
Wdzięczni wójt Hanna Wocial oraz
druhowie Ochotniczych Straż Pożarnych

z terenu gminy Jakubów złożyli na ręce
Janiny Orzełowskiej podziękowania dla
samorządu województwa mazowieckiego
za życzliwość, wsparcie oraz zaangażowanie i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć.
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PROJEKTY

SKWER PAMIĘCI
Oprac. Marta Krusiewicz

N

a realizację projektu Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymało darowiznę od Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą
w Warszawie.
Poniedziałkowa uroczystość była finałem wspólnych działań stowarzyszenia
oraz lokalnej społeczności, których efektem
jest „Utworzenie skweru pamięci w Wiśniewie”. W ramach projektu zamontowane zostały dwie tablice informacyjno-historyczne: pierwsza z nich dotyczy ważnych
i tragicznych wydarzeń z lipca 1944 roku,
jakie miały miejsce na terenie Wiśniewa
i okolic, a druga dotyczy figurki Matki Bożej w Wiśniewie, na której do dzisiejszego
dnia pozostał widoczny ślad po kuli, powstały podczas działań w sierpniu 1944
roku. Zamieszczony na tablicach tekst zredagowany został wspólnie z mieszkańcami
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i jest efektem przeprowadzonego w maju
spotkania roboczego.
Zamontowana została mała architektura: 2 ławki i stół rekreacyjny oraz stojak na
rowery i kosz na śmieci. Całość dopełniają
nasadzenia krzewów, kwiatów i traw oraz
ułożone kamienie wokół skweru. Dzięki
zaangażowaniu Urzędu Gminy Jakubów
powstał również chodnik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
mieszkańcom i wolontariuszom, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Niech
ten „Skwer pamięci” będzie świadectwem
naszego uznania i pamięci o tych, którzy
poświęcili własne życie, aby nasza Ojczyzna była wolna i niepodległa.
Bardzo gorąco zachęcamy mieszkańców Wiśniewa, okolicznych miejscowości
oraz całej gminy Jakubów do odwiedzenia
„Skweru Pamięci w Wiśniewie” i poznania
historii tej miejscowości.
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ŻYWA
HISTORIA

Oprac. Marta Krusiewicz

N

a Skwerze Pamięci w Wiśniewie,
który został utworzony w ramach
projektu pn. „Ocalić od zapomnienia
– Gmina Jakubów w hołdzie bohaterom”,
realizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Jakubów przy dofinansowaniu Fundacji Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie, odbyła się wirtualna lekcja historii.
Prezentacja, która miała miejsce 25 listopada 2020 roku, została przygotowana
przez mieszkańca Wiśniewa, pasjonującego
się wydarzeniami z sierpnia 1944 roku w tej
miejscowości. Lekcja jest dostępna w wersji
on-line pod adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=k5xUz1g4MWM.
Gorąco zachęcamy do obejrzenia tej żywej lekcji historii. Liczymy, że stanie się ona
dla mieszkańców motywacją do zdobywania wiedzy o historii regionu.

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

SKWER PAMIĘCI W WIŚNIEWIE TO NOWE MIEJSCE NA KULTURALNEJ MAPIE GMINY
JAKUBÓW. JEGO UROCZYSTE OTWARCIE MIAŁO MIEJSCE 2 LISTOPADA 2020 ROKU,
A ZOSTAŁ UTWORZONY W RAMACH PROJEKTU PN. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
– GMINA JAKUBÓW W HOŁDZIE BOHATEROM”.

PROJEKTY
Patron medialny
30 LAT

G M I N Y
J A K U B Ó W

„Projekt „Przystanek turysty w Jakubowie” dofinansowano w ramach projektu Mazowsze Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS,
Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Województwa Mazowieckiego”.

PRZYSTANEK OTWARTY

UROCZYSTE, JEDNAKŻE ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCE W KRAJU OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z WIRUSEM COVID 19 Z BARDZO
NIEWIELKĄ LICZBĄ UCZESTNIKÓW, OTWARCIE „PRZYSTANKU TURYSTY W JAKUBOWIE” ODBYŁO SIĘ 19 PAŹDZIERNIKA 2020
ROKU. PRZYSTANEK TEN POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ GRUPĘ NIEFORMALNĄ AKTYWNE KOBIETKI
Z JAKUBOWA PRZY WSPARCIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW.
Oprac. Marta Krusiewicz

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

O

twarcie, dokonane przez przedstawicieli grupy oraz społeczności lokalnej, jest finałem projektu „Przystanek
turysty w Jakubowie” realizowanego w ramach programu grantowego „Mazowsze
Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych,
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Fundację
Fundusz Współpracy na podstawie umowy
zawartej z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego
w ramach zadania publicznego.
Zadanie obejmowało opracowanie
wspólnie z mieszkańcami projektu i wykonanie tablicy informacyjno-historycznej
o historii Jakubowa oraz najciekawszych
miejscach na terenie gminy, które warto obejrzeć. Ponadto zamontowane zostały 2 ławki i stół rekreacyjny, a także stojak
na rowery i kosz na śmieci, które wykonaliśmy we własnym zakresie. Posadziliśmy
krzewy oraz wspólnie z dziećmi kwiaty, aby
upiększyć nasze miejsce spotkań. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz partnerom za pomoc w realizacji projektu.
Z wielką przyjemnością zapraszamy
wszystkich do odwiedzania naszego miejsca spotkań zwanego „Przystankiem turysty
w Jakubowie”, zapoznania się z historią Jakubowa oraz najciekawszymi miejscami, jakie
warto obejrzeć na terenie gminy Jakubów.

COVIDOWE CHRYZANTEMY

Oprac. Ewa Klepacka

W

ójt Hanna Wocial 2 listopada 2020 roku podjęła decyzję o odkupieniu od lokalnych sprzedawców i producentów siedemdziesięciu sztuk chryzantem. Kwiaty te
przeznaczone były na uroczystość Wszystkich Świętych, ale nie zostały sprzedane w związku z zamknięciem cmentarzy. Chryzantemy przyozdobiły centrum Jakubowa.
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UROCZYSTOŚCI

OBJAZDOWE ZŁOTE GODY

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE TO WSPANIAŁA ROCZNICA. ODŻYWAJĄ WSPOMNIENIA, WRACAJĄ CHWILE I OBRAZY MIENIĄCE SIĘ
SWOISTYM BLASKIEM. KAŻDY JUBILEUSZ JEST OKAZJĄ DO ŚWIĘTOWANIA, ALE ZŁOTE GODY TO JUBILEUSZ NIEZWYKŁY, TAK JAK
NIEZWYKLI SĄ LUDZIE, KTÓRZY PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU.
Oprac. Agnieszka Gogol

J

ednak w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające
z niej obostrzenia, uroczystość miała odmienną formę. Niecodzienne wydarzenie
miało miejsce 8 października 2020 r. od
godz. 12.00 , kiedy to w podróż po gminie
Jakubów do tegorocznych jubilatów wybrali się: Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów,
Krzysztof Domański – przewodniczący
Rady Gminy Jakubów, Zbigniew Piątkowski – redaktor naczelny tygodnika i telewizji „Co słychać?” oraz Agnieszka Gogol
– pracownik ewidencji ludności.

Tegoroczni jubilaci doczekali się medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowiących nagrodę dla osób, które przeżyły
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczni jubilaci to:
– Anna i Marian Abelscy z Ludwinowa,
– Irena i Henryk Bartniccy z Izabelina,
– Helena i Józef Czwarnógowie z Kamionki,
– Krystyna i Antoni Sobotkowie z Przedewsia.
Szanownym jubilatom słowa uznania
oraz podziękowania za piękny przykład

dla młodszych pokoleń przekazali Hanna
Wocial i Krzysztof Domański, którzy dokonali też aktu uhonorowania złotych par.
Ponadto każda otrzymała bukiet kwiatów,
dyplom od lokalnych władz, życzenia oraz
album „Gmina Jakubów. Alfabet Wspomnień”.
Drodzy jubilaci, w dniu waszych
rocznic gratulujemy tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego.
Niech ta szczególna rocznica będzie okazją
nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

DIAMENTOWE GODY
Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.

D

iamentowe gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykła jest para,
która 60 lat temu połączyła swój los i do
tej pory kroczy wspólnie, wspierając się
w trudnych chwilach. Małżeństwo to nie
tylko piękne, podniosłe i radosne chwile,
ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść.
15 listopada 2020 roku państwo Barbara i Jan Sobótkowie z Jakubowa obchodzili
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60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji
w imieniu Hanny Wocial – wójta gminy Jakubów, i Krzysztofa Domańskiego – przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, słowa
uznania pod adresem dostojnych jubilatów
oraz podziękowania za piękny przykład dla
młodszego pokolenia przekazał Bogusław
Dziedzic – zastępca wójta, wręczając bukiet
kwiatów, dyplom i wspaniałe życzenia.
Dostojni jubilaci, składamy Wam
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szczere życzenia szczęścia, zdrowia i miłości. Niech każdy rok spędzony razem będzie
piękny i wymarzony. A Wasza miłość niech
trwa na wieki i nie przemija.

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Robert Poulet

Oprac. Agnieszka Gogol

KULTURA

KONCERT PATRIOTYCZNY

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY JAKUBÓW ODBYŁ SIĘ KONCERT PATRIOTYCZNO-NIEPODLEGŁOŚCIOWY PT.
„NIEPODLEGŁEJ BALLADY I PIEŚNI”. WYDARZENIE, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE 26 LISTOPADA 2020 ROKU, REALIZOWANE BYŁO PRZEZ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – GMINA JAKUBÓW
W HOŁDZIE BOHATEROM” DZIĘKI DOFINANSOWANIU FUNDACJI POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. IM.
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
Oprac. Marta Krusiewicz

K

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

oncert zaszczyciła swoją obecnością
Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów. Narratorem koncertu była Monika
Paczóska, reprezentująca Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, zaś
znamienitym artystą, który zaprezentował przegląd najpiękniejszych utworów –
Wojciech Bardowski.
Wojciech Bardowski pierwsze szlify jako baryton zdobywał w Centralnym
Zespole Artystycznym Wojska Polskiego,
z którym wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą. W latach 1986-1990 przebywał w Paryżu, gdzie doskonalił swój kunszt
wokalny. Zauroczył się wówczas piosenką
francuską, co zaowocowało między innymi zdobyciem wyróżnień na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej
„Grand Prix – Edith Piaf” w Krakowie
w latach 2009 i 2010. Jest laureatem III
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2010, zdobywcą „Grand Prix”
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Francuskiej Brzeg 2011. W 2013 roku został wyróżniony Złotym Liściem Retro – za
upowszechnianie w swojej działalności artystycznej dorobku kultury dwudziestole-

cia międzywojennego. W 2014 roku z rąk
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Za swoją działalność na niwie
kultury został odznaczony srebrnym i złotym „Krzyżem Zasługi” za wybitne zasługi
w popularyzacji tradycji Wojska Polskiego,
nadanym przez Kapitułę Odznaczeń Krzyżem Zasługi Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. F. Gągora
oraz Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie. W roku 2017 został wyróżniony medalem pamiątkowym Fundacji „Nikt nie zostaje” za zasługi we wspieraniu weteranów,
w tym samym roku został odznaczony Medalem „Pro Patria” przez Szefa Urzędu do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu
pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Koncert w wersji on-line dostępny jest
pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=Hyi4Dt9ZRZo.
Gorąco zachęcamy wszystkich do obejrzenia koncertu i zapoznania się z najpiękniejszymi polskimi pieśniami i balladami
patriotyczno-niepodległościowymi.

CZEŚĆ I CHWAŁA
BOHATEROM

O

bchody 102. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości miały w tym roku wyjątkowy przebieg. Ze
względu na obostrzenia związane z epidemią Covid-19 możliwe było organizowanie
tylko symbolicznych przedsięwzięć.
11 listopada wójt Hanna Wocial złożyła
kwiaty i zapaliła znicze przy odnowionym
specjalnie na tę okazję Grobie Nieznanego
Żołnierza w Jakubowie.
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TEATRALNE PODSUMOWANIE
TRADYCYJNIE WE WRZEŚNIU ZAPROSILIŚMY NASZYCH MIESZKAŃCÓW NA BEZPŁATNE SPOTKANIE Z TEATREM W RAMACH
COROCZNEGO PROJEKTU „KULTURA POD STRZECHY”. ORGANIZATORAMI BYLI WÓJT GMINY JAKUBÓW, OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W MISTOWIE ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAKUBOWIE PRZY WSPARCIU FINANSOWYM SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Oprac. Daria Lisiecka

W

tym roku widzowie obejrzeli
sztukę komediową Włodzimierza Perzyńskiego „Lekkomyślna siostra” w wykonaniu grupy teatralnej
Parabuch pod przewodnictwem Ryszarda Jakubisiaka.

Spotkania odbyły się w dwie kolejne
niedziele 13 i 20 września 2020 r. w Mistowie, Jakubowie, Jedrzejowie Nowym i Wiśniewie.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie mimo ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. Zapraszamy
już dziś do udziału w przyszłorocznej dziewiątej odsłonie projektu.

OSP MISTÓW Z TEATREM

chotnicza Straż Pożarna w Mistowie
informuje, że Zarząd Województwa
Mazowieckiego uchwałą nr 1016/145/20
z dnia 14 lipca 2020 roku rozstrzygnął
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na re-

alizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”.
Zadanie publiczne pn. „Kultura pod
strzechy” realizowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Mistowie zostało wybrane
do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Projekt zakłada organizację 4 bezpłatnych spektakli teatralnych w wykonaniu
Teatru PARABUCH we wrześniu 2020
roku.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach
zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl.

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
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Fot. archiwumGBP Jakubów
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KONKURSY

KONKURS PIEŚNI LEGIONOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE ODBYŁY SIĘ ELIMINACJE POWIATOWE DO IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI
LEGIONOWEJ.
Oprac. Ewa Klepacka

P

omysłodawcami tego wydarzenia,
które odbyło się 30 lipca 2020 roku,
byli Zofia Paczóska – prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej,
i Wojciech Bardowski – dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej.
Współorganizatorem była Hanna Wocial –
wójt gminy Jakubów, zaś patronat honorowy objął starosta miński.
Eliminacje rozpoczęły się wczesnym
popołudniem i wzięło w nich udział 8 zgłoszonych uczestników z powiatu mińskiego.
Wykonawcy zaprezentowali przygotowane
wcześniej dwie pieśni legionowe. Komisja
konkursowa wybrała laureatów, którzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz możliwością wzięcia udziału w finale konkursu, który odbył się 9 sierpnia
2020 roku w Ząbkach.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Dominika Kur, drugie – Natalia Ołdak,
a trzecie – Jakub Wieczorek. Przyznano
również wyróżnienie dla Klaudii Klepackiej. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzy-

mali nagrody pocieszenia.
Tego samego dnia o godzinie 18.00
w hali sportowej w Jakubowie rozpoczął się
koncert z okazji obchodów 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej z udziałem laureatów
eliminacji oraz zaproszonych gwiazd.
W koncercie udział wzięli zaproszeni
goście. W imieniu posła Czesława Mroczka przybył Bogdan Romanowski, a Katarzyna Okrzeja reprezentowała posła Daniela Milewskiego. Wśród obecnych byli też:
Grażyna Borowiec – dyrektor PUP w Mińsku Mazowieckim, Kinga Sosińska – wójt
gminy Stanisławów, Krzysztof Domański

– przewodniczący Rady Gminy w Jakubowie, radni, sołtysi, mieszkańcy gmin Jakubów i Stanisławów.
Wójt Hanna Wocial powitała wszystkich przybyłych i przekazała głos prowadzącej koncert Zofii Paczóskiej. Wojciech
Bardowski oraz Arleta Lemańska wprowadzili słuchaczy w przepiękny nastrój legionowych pieśni. W drugiej części laureaci
konkursu przedstawili swoje utwory.
Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele wielopokoleniowej organizacji niepodległościowej Związku Piłsudczyków RP.

POD BIAŁO-CZERWONĄ

W PAŹDZIERNIKU 2020 R. WÓJT GMINY JAKUBÓW ZAPROSIŁA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ DO PROJEKTU
„POD BIAŁO-CZERWONĄ”, MAJĄCEGO NA CELU GODNE UCZCZENIE PAMIĘCI O BOHATERACH BITWY WARSZAWSKIEJ W 1920 ROKU –
W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODEGO POKOLENIA.

Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów

Oprac. Daria Lisiecka

I

nicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Aby spełnić założenia projektu należało zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online.
W gminie Jakubów projekt poparło 144 osób, co stanowi 144% wymaganych głosów. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, w tym również uczniom szkół, za udział w głosowaniu.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 31.01.2021 r. Dodatkowe informacje dotyczące
projektu można znaleźć na stronie: www.gov.pl/bialoczerwona.
Nr 4/1 (23) 2020/2021
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30 LAT

G M I N Y
J A K U B Ó W

DLA NIEPODLEGŁEJ
WÓJT GMINY JAKUBÓW ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAKUBOWIE
ZAPROSIŁY UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY JAKUBÓW Z KLAS IV-VIII DO UDZIAŁU
W KONKURSIE GRAFICZNYM „ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ”. CELEM KONKURSU BYŁO
WYKONANIE PLAKATU ZACHĘCAJĄCEGO DO UCZCZENIA NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA.
Oprac. Daria Lisiecka

D

Jakubów), Marcel Rosłoński (kl. IVB – SP
Jakubów), Marcin Sadoch (kl. V – SP Jakubów), Magdalena Zych (kl. VIIA – SP Jakubów), Gabriel Żaczek (kl. V – SP Wiśniew)
i Filip Żmudzin (kl. V – SP Wiśniew).
Gratulujemy! Dziękujemy uczestnikom, dyrektorom szkół i nauczycielom za
dołączenie do naszego konkursu i uczczenie w ten sposób Narodowego Święta
Niepodległości. Dyplomy i nagrody dla
zwycięzców zostały dostarczone drogą
pocztową na adresy domowe. Zapraszamy
do obejrzenia galerii plakatów na stronach
internetowych urzędu gminy i biblioteki:
www.jakubow.pl, biblioteka.jakubow.pl.

Fot. archiwumGBP Jakubów

o konkursu zgłosiło się 12 uczniów.
Większość z nich (10 osób) reprezentowało szkołę w Jakubowie, a pozostali
uczęszczają do placówki w Wiśniewie.
Jednogłośną decyzją jury zwycięzcami
konkursu zostali… WSZYSCY UCZESTNICY! Przyznano więc tuzin miejsc ex
aequo, a kolejność wymienionych uczniów
jest alfabetyczna: Grzegorz Koszewski (kl.
V – SP Jakubów), Julia Kowalik (kl. VIIA –
SP Jakubów), Julia Krypska (kl. VIIC – SP
Jakubów), Maciej Lisiecki (kl. V – SP Jakubów), Eryk Michałowski (kl. IVB – SP Jakubów), Maria Murzynowska (kl. VIIC
– SP Jakubów), Julia Ołdak (kl. VIIC – SP
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WYMARZONA CHOINKA
Oprac. Daria Lisiecka

P

Fot. Janusz Wiechowski, archiwum Urzędu Gminy Jakubów, GBP Jakubów

rzedświąteczny czas był pracowity
również dla młodszych uczniów szkół
gminy Jakubów. Wójt gminy Jakubów oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zaprosiły dzieci z klas 0-III do udziału
w konkursie plastycznym „Moja wymarzona choinka”.
Prace należało przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy biblioteki. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych gminy Jakubów.
Wasze wymarzone choinki przerosły
nasze oczekiwania. Nadesłane prace odznaczają się kreatywnością, starannością wykonania i różnorodnością, a przede wszystki
zachwycają. Wybór spośród licznych prac
nie był łatwy. Ostatecznie jury podjęło decyzję, aby wyróżnić 15 najlepszych „wymarzonych choinek”, laureatami zostali: Aleksandra Grudzińska – kl. 2 SP Wiśniew, Blanka

Gogol – kl. 3 SP Jakubów, Jakub Malinowski
– kl. 3 SP Jakubów, Kacper Żmudzin – kl. 2
SP Wiśniew, Karolina Piotrowska – kl. 3 SP
Jakubów, Krzysztof Ryszko – kl. 0 SP Jakubów, Lena Abramowska – kl. 2 SP Wiśniew,
Liliana Grudzińska – kl. 0 SP Wiśniew, Oliwia Rudnicka – kl. 1 SP Jakubów, Oskar Milewski – kl. 0 SP Jędrzejów Nowy, Oskar Rozbicki – kl. 2 SP Mistów, Patryk Ryszko – kI. I
SP Jakubów, Tomasz Sado – kl. 1 SP Jakubów, Weronika Zalewska – kl. 0 SP Wiśniew,
Wiktoria Piotrowska – kl. 1 SP Jakubów.
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. Dyplomy i upominki prześlemy drogą pocztową. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za stworzenie
wspaniałych, świątecznych dzieł.
Galeria prac dostępna na stronach internetowych: www.jakubow.pl, biblioteka.
jakubow.pl

WSPOMNIENIA
NA PREZENT

Oprac. Daria Lisiecka

W

ydawnictwo „Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień” to wspaniały
prezent pod choinkę dla miłośników historii regionalnej. Książka stanowi kompendium wiedzy o lokalnej historii i współczesności. Jest dziełem mieszkańców
związanych z regionem, którzy zaproponowali hasła, jakie powinny się w nim znaleźć,
udostępnili prywatne zbiory i współpracowali przy tworzeniu publikacji. Dzięki
czynnemu udziałowi wielu osób powstała
książka niezwykle różnorodna, niepowtarzalna i wartościowa. Aby ułatwić odnalezienie informacji, artykuły hasłowe zostały
ułożone alfabetycznie.
Możliwość zakupu w bibliotece publicznej w Jakubowie od pn. do pt. w godz.
8:00-16:00 w cenie 100 zł.

WSPOMNIENIA PODRÓŻNICZE

Oprac. Daria Lisiecka

Z

apraszamy do lektury wspomnień podróżnika Janusza Wiechowskiego, które publikujemy na stronie biblioteki gminnej w zakładce „Wspomnienia podróżnika Janusza”.
Dotychczas ukazały się relacje z Czukotki, Japonii, Karelii, Kazachstanu, Petersburga.
Wszystkie relacje opatrzone są fotografiami wykonanymi przez autora.
Te niezwykle ciekawe reportaże dostępne są na stronie www: http://biblioteka.jakubow.
pl/k/wspomnienia-podroznika-janusza/
Nr 4/1 (23) 2020/2021
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EKOLOGIA NA AFISZU
W CZERWCU 2020 R. WÓJT GMINY JAKUBÓW ORAZ DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKUBOWIE ZAPROSILI
UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY JAKUBÓW Z KLAS IV-VIII DO UDZIAŁU W KONKURSIE EKOLOGICZNYM. ZADANIEM KONKURSOWYM BYŁO
OPRACOWANIE HASŁA I PROJEKTU GRAFICZNEGO TABLICZKI INFORMUJĄCEJ O ZAKAZIE ZAŚMIECANIA TERENU.
Oprac. Daria Lisiecka

Z

śniew), Martyna Kropielnicka (kl. VII, SP
Jędrzejów Nowy), Magdalena Puławska
(kl. VII, SP Wiśniew), Maja Sadoch (kl.
VII, SP Jędrzejów Nowy), Marcin Starzyński (kl. IV, SP Wiśniew), Adrian Szatkowski (kl. IV, SP Wiśniew), Maria Wójcicka
(kl. VII, SP Mistów) oraz Filip Żmudzin
(kl. VII, SP Wiśniew).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy, których uroczy-

ste wręczenie odbyło się 3 lipca 2020 roku
przed remizą OSP w Jakubowie. Gościem
specjalnym była Janina Ewa Orzełowska
– członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i fundatorka nagród.
Najlepsze projekty posłużą do oznakowania lasów, dróg i innych miejsc publicznych w gminie Jakubów oraz przyczynią się
do szerokiego rozpowszechnienia postaw
proekologicznych w regionie.

Fot. archiwumGBP Jakubów

powodu pandemii koronawirusa
prace należało przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy biblioteki do
20 czerwca 2020 r. Ostatecznie do udziału
w konkursie zgłoszono 14 projektów autorstwa 13 uczniów ze wszystkich szkół gminnych. Placówki w Jakubowie, Mistowie i Jędrzejowie Nowym reprezentowały po dwie
osoby, a szkołę w Wiśniewie aż siedem.
Decyzją jury w konkursie zwyciężył Marcin Sadoch, uczeń klasy IV szkoły
podstawowej w Jakubowie. Drugie i trzecie
miejsce również uzyskali czwartoklasiści –
Gabriel Żaczek z SP w Wiśniewie i Maciej
Lisiecki z SP w Jakubowie.
Przyznano też wyróżnienia, które
otrzymali: Jakub Jurkowski (kl. VII, SP
Wiśniew), Emilia Kowalczyk (kl. IV, SP
Mistów), Julia Kowalczyk (kl. III, SP Wi-
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MAŁA KSIĄŻKA
WIELKI CZŁOWIEK
Oprac. Daria Lisiecka

G

minna Biblioteka Publiczna w Jakubowie przystąpiła do projektu
dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu
Książki „Mała książka – wielki człowiek”.
Nasi mali czytelnicy otrzymali w prezencie
wyjątkową wyprawkę czytelniczą z wyjątkową książką „Pierwsze czytanki dla…”,
a także Kartę Małego Czytelnika. Dla rodziców przygotowana została broszura informacyjna, przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

KOLEJNE LAPTOPY
Fot. archiwum Urzędu Gminy Jakubów, GBP Jakubów

Oprac. Bogusław Dziedzic

W

czerwcu 2020 roku gmina Jakubów podpisała umowę powierzenia
grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
internetu” Działanie 1,1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Aktualnie realizowany projekt grantu
realizowany pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
dotyczy zakupu 30 nowych laptopów, które zostają zakupione i przekazane do szkół
z terenu gminy Jakubów w pierwszej kolejności dla uczniów z rodzin wielodzietnych
(3+), oraz nauczycieli za kwotę 75 tysięcy
złotych.
Nowy sprzęt komputerowy mogliśmy
otrzymać w ramach ogłoszonego na obszarze całego kraju stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2.

Zamknięte placówki oświatowe zostały
zmuszone do pracy z uczniami zdalnie,
aby realizować zajęcia edukacyjne za pomocą posiadanego sprzętu komputerowego. Nie wszyscy uczniowie posiadali odpowiedni sprzęt, a w szczególności
uczniowie z rodzin wielodzietnych, gdzie
rodzeństwo musi pracować w tych samych godzinach.
Otrzymane nowe laptopy usprawnią
pracę nauczycieli i uczniów w realizacji
podstawy programowej w szkołach z terenu gminy Jakubów.
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTÓW
TRADYCJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST COROCZNA UROCZYSTOŚĆ OFICJALNIE WŁĄCZAJĄCA PIERWSZOKLASISTÓW DO SPOŁECZNOŚCI
UCZNIOWSKIEJ. W TYM ROKU TAKŻE TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ I MIMO PANDEMII UDAŁO SIĘ ZORGANIZOWAĆ W KLASACH
PIERWSZYCH UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA.
Oprac. Martyna Ryszko, Maria Wójcicka

D

zieci z klasy Ia i Ib zaprezentowały wspaniałe występy artystyczne.
Pokazały swoje umiejętności muzyczne,
śpiew oraz recytację. Uroczystość odbyła się nie w hali sportowej z udziałem publiczności, jak dotychczas to bywało, ale
w poszczególnych klasach, w bardzo kameralnym gronie: uczniowie, wychowawca i dyrektor szkoły, dokonująca aktu pasowania na ucznia. Jednak nie umniejszyło to
podniosłości chwili, kiedy dzieci za sprawą
wiekowego już, tradycyjnego, ogromnego
ołówka stały się prawdziwymi uczniami.
Rodzice niestety nie mogli być obecni
podczas całego wydarzenia z powodu sytuacji pandemicznej, jednak mieli możliwość

obejrzenia swoich pociech za pomocą środków przekazu audiowizualnego. Powstała
bogata fotorelacja, reportaż filmowy oraz
relacja na żywo z klasy za pomocą połączenia on-line w MS Teams.
Naszym małym uczniom życzymy
dużo sukcesów, radości i wytrwałości w sumiennym wywiązywaniu się z codziennych
obowiązków szkolnych.

ŻYCZENIA NAUCZYCIELI
D

ziękujemy również za to, że na rodziców naszych uczniów możemy liczyć,
nie tylko od święta. Dzięki ich pomocy
i zaangażowaniu dużo łatwiej było zorganizować wiele szkolnych przedsięwzięć oraz
dotrzeć do wszystkich uczniów podczas
zdalnego nauczania. W pamięci na długo
zostanie wspaniale zorganizowana zabawa
choinkowa. Sponsorowane przez Radę Rodziców nagrody w licznych szkolnych konkursach mobilizowały do dalszych starań.
Dzięki inicjatywie i olbrzymiemu finansowemu wsparciu Rady Rodziców oraz Urzę-
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du Gminy zostały w wakacje wymienione
stare i bardzo zniszczone okna w sali numer 5 i 7 oraz zakupiona i położona nowa
wykładzina w sali komputerowej. Z funduszu Rady Rodziców została wyasygnowana
na ten cel znacząca kwota.
Dziękujemy wszystkim rodzicom,
którzy dokonali wpłat na fundusz, rodzicom pracującym w radach oddziałowych,
a w szczególności w Radzie Rodziców, działającej w roku szkolnym 2019/2020 pod
przewodnictwem Damiana Zycha, w składzie: Jarosław Wieczorek, Hanna Bartnicka
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oraz Anna Nowak – inicjatorka i sponsorka
tego przedsięwzięcia.
Dziękując, prosimy: „Bądźcie Państwo
z nami w tym trudnym pandemicznym
czasie”, wszak przyświęca nam jeden cel
– dobro i bezpieczeństwo dzieci.
Radzie Rodziców, wybranej na rok
szkolny 2020/2021, życzymy wielu wspaniałych pomysłów, energii do działania
przy realizacji wszystkich planów i satysfakcji z podjętych działań.
Dyrektor i wicedyrektor SP w Jakubowie

Fot. z archiwum Szkoły w Jakubowie

ZA NAMI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Z OKAZJI TEGO ŚWIĘTA WSZYSCY
PRACOWNICY SZKOŁY W JAKUBOWIE USŁYSZELI WIELE CIEPŁYCH SŁÓW OD UCZNIÓW
I ICH RODZICÓW. BYŁY ŻYCZENIA, SŁOWA WSPARCIA, UŚMIECHY. ZA WSZYSTKIE GESTY
ŻYCZLIWOŚCI DZIĘKUJEMY.

W JĘDRZEJOWSKIEJ SZKOLE

Z ŻYCIA SZKOŁY
Oprac. Ewa Borys

R

Fot. z archiwum Szkoły w Jakubowie

ok szkolny 2020/2021 zaczęliśmy
z nadzieją! Ostatnie wakacyjne dni
poświęciliśmy na stworzenie procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoły. Zapoznaliśmy z nimi wszystkich zainteresowanych i z powodzeniem je wdrożyliśmy.
Na nowo planowaliśmy uroczystości klasowe, imprezy integrujące oraz inne zajęcia urozmaicające naukę. Udało się nam
również zorganizować jedno przedstawienie, oczywiście – interaktywne. Dzieci obdarowywały się upominkami z okazji Dnia
Chłopaka, podziękowały nauczycielom za
rzetelną pracę i przygotowywały się do uroczystych obchodów Dnia Niepodległości
i Dnia Patrona.
Wiele się zmieniło w codziennym
funkcjonowaniu społeczności szkolnej, ale
dźwięk dzwonka, gwar na przerwach, radosne okrzyki w czasie zajęć wychowania
fizycznego i smakowite zapachy dochodzące z kuchni pozostały te same. Do no-

szenia maseczek, utrzymywania dystansu,
dokładnego mycia rąk i używania płynów
dezynfekujących szybko przywykliśmy.
Jednak nie zdążyliśmy się nacieszyć codziennymi spotkaniami i tym wszystkim, co tworzy niezwykłą szkolną atmosferę. Od 26 października uczniowie klas
IV- VIII uczą się zdalnie, a 9 listopada dołączyli do nich młodsi koledzy. Jesteśmy
bogatsi o wiosenne doświadczenia, lepiej
wyposażeni w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, nauczyliśmy się w szerszym
zakresie korzystać z zasobów Internetu,
a mimo to wszyscy odczuwamy jakiś niedosyt. Tęsknimy za klasowymi dyskusjami,
za rozmowami w czasie przerw, rywalizacją
sportową, wyjazdami na różne wycieczki,
szkolnymi przedstawieniami itp.
Lekcje online na pewno są dla uczniów
interesujące, dostarczają wielu wiadomości,
uczą ich samodzielności i odpowiedzialności za własną edukację, ale… wielu z nich
zazdrości dzieciom z przedszkola i oddziału 0, ponieważ tylko one codziennie prze-

kraczają próg szkoły. To ich rozmowy słychać na szkolnym korytarzu, boisku i placu
zabaw. To oni grupowo lub indywidualnie,
ale jednak w towarzystwie rówieśników,
tworzą prace plastyczne, ćwiczą i wesoło się
bawią. Najmłodsi już się zaaklimatyzowali,
zdobyli sympatię swoich pań, polubili się ze
starszakami i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Wszyscy uczą się nowych piosenek,
wierszyków i chętnie biorą udział w zabawach ze śpiewem. Dzięki sprzyjającej pogodzie dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.
20 września świętowali z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, a 30
września uroczyście obchodzili Dzień
Chłopaka, który w oddziale 0 został połączony z Dniem Dziewczyny. Wszystkie
dzieci otrzymały w prezencie słodycze i koszulki z własnym imieniem. 12 listopada
dzieci z zerówki brały udział w zajęciach
na temat Święta Niepodległości – obejrzały
film edukacyjny o Polsce, poznały polskie
symbole narodowe oraz niektóre wydarzenia z historii naszej Ojczyzny.
Na koniec warto wspomnieć, że
w szkole od początku roku prowadzone
są prace remontowo- budowlane związane
z planowanym otwarciem żłobka. Przebiegają one bez zastrzeżeń. Kolejne etapy są
realizowane terminowo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Prawdopodobnie
w styczniu 2021 r. w żłobku pojawią się
pierwsze dzieci.
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

ZE SZKOLNEGO KALENDARZA
ROK SZKOLNY 2020/2021 TYLKO POZORNIE ROZPOCZĄŁ SIĘ NORMALNIE. NIE BYŁO UROCZYSTEGO SPOTKANIA W SALI
GIMNASTYCZNEJ, WRÓCILIŚMY DO PUSTYCH, POZBAWIONYCH DEKORACJI, FIRANEK I KWIATÓW SAL LEKCYJNYCH. UROCZYSTOŚCI,
KTÓRE MIAŁY MIEJSCE WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU (DZIEŃ CHŁOPAKA I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ), TAKŻE ODBYŁY SIĘ
W SKROMNYM, KLASOWYM GRONIE.
Oprac. Anna Łaptiew-Pióro, Małgorzata Kowalczyk, Ewa Goraj

października ze szkoły zniknęły
klasy IV-VIII, a wkrótce dołączyły do nich młodsze. Dziś szkolne mury
goszczą tylko zerówkowiczów i przedszkolaków.
Jednak co nieco się w szkole w ciągu
tych trzech miesięcy zdarzyło i tym możemy się pochwalić.
Mimo pandemii organizowane były zawody, w których uczestniczyli i zwyciężali nasi uczniowie. Tradycyjnie w większości były to turnieje tenisa stołowego. Nasi
laureaci, niektórzy kilkakrotni, to: Gabriel
Żaczek (biegi i pływanie), Kasia Purgał,
Kamila Kaim, Oliwia Sadowska, Andżelika
Kaim, Weronika Purgał, Jakub Wocial, Julia Drzazga, Artur Puławski (tenis stołowy).

4

listopada 2020 r. odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów. Uroczystość ta wpisana jest
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w kalendarz szkolny od kilkudziesięciu
już lat.
W tym roku było jednak inaczej, choć
początkowo mieliśmy nadzieję, że uda nam
się podtrzymać szkolne tradycje. Niestety,
pandemia pokrzyżowała nasze plany. Zamiast licznie zgromadzonej publiczności na
widowni była tylko jedna przedstawicielka
rodziców, która uwieczniła wydarzenie na
filmie oraz fotografiach. Nie było też starszych kolegów.
Pierwszoklasiści przygotowali się do
uroczystości doskonale. Pięknie recytowali i śpiewali, co spowodowało, że dyrektor Ewa Charczuk nie miała żadnych
wątpliwości i dokonała uroczystego pasowania. Pełnoprawnymi uczniami stali się:
Piotr Gleń, Natalia Gromek, Karol Ryszard
Kondrat, Hanna Kowalczyk, Nikola Łukasiewicz, Kacper Miąsek, Bartosz Orbach
i Anna Zduńczyk.
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Małgorzata Kowalczyk była bardzo
dumna ze swoich uczniów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, a także
ozdobili swe głowy eleganckimi biretami.
Dzieci otrzymały również książeczki z biblioteki szkolnej, a od rodziców prawdziwe
„rożki obfitości”. Dyrektor szkoły rozdała
dzieciom drobne upominki.

N

arodowe Święto Niepodległości też
obchodziliśmy zdalnie, 10 listopada klasy IV-VIII obejrzały prezentację
poświęconą polskiej drodze do niepodległości. 11 listopada indywidualnie wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa
do hymnu”.
13 listopada starsza grupa przedszkolna (oddział 0) obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia dzieci w galowych strojach zaprezentowały swoją
patriotyczną postawę przed młodszą grupą
przedszkolną oraz pracownikami szkoły.
Rozbrzmiał hymn państwowy oraz wiersze
i pieśni patriotyczne. Sytuacja epidemiologiczna wykluczyła udział w uroczystości uczniów klas starszych oraz rodziców,
w związku z czym nagranie z występu dzieci zostało umieszczone na stronie szkoły.

Fot. archiwum Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

SZKOLNE WYDARZENIA

Oprac. Anna Karpińska

13

października 2020 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie odbyła się uroczystość
pasowania uczniów klasy I. W tym dniu, ze względu na wymogi
sanitarne, pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice oraz uczniowie
klas II, III oraz VIII.
Z tej okazji uczniowie klasy I, pod czujnym okiem wychowawczyni Elżbiety Talmy, przygotowali i wystąpili w krótkim przedstawieniu, ukazując swoje talenty i potencjał artystyczny. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było uroczyste ślubowanie na
sztandar szkoły oraz pasowanie pierwszaków, którego dokonała dyrektor szkoły Lidia Domańska. Po ślubowaniu nadszedł czas
na symboliczne upominki od starszych kolegów i wychowawczyni
oraz słodki poczęstunek.
Do grona społeczności mistowskiej szkoły dołączyli: Karina
Ankersztajn, Jakub Bartnicki, Igor Bartnicki, Natalia Jaglińska,
Lena Komuda, Alan Kubicki, Kamila Lejman, Maciej Michalski,
Kacper Piotrzkowicz, Dawid Płochocki, Bartłomiej Sęk, Filip Sobota, Jakub Marek Wieczorek, Szymon Włodarek i Igor Żelazowski.

ności recytatorskie oraz wokalne, by zakończyć uroczystość tanecznym krokiem krakowiaka w wykonaniu koła tanecznego Wiktorii
Patoki. Hasłem przewodnim tegorocznego święta były słowa Jana
Pawła II „Totus Tuus – Cały Twój”, do którego dekorację wykonała
Agnieszka Kościesza.

10

listopada 2020 r. nasza szkoła włączyła się do akcji „Szkoła
do hymnu 2020”. Tego dnia dokładnie o godz. 11:11 przystąpiliśmy do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na wprowadzone od 24
października kształcenie na odległość uczniowie klas I-VIII śpiewali hymn połączeni online na platformie Teams, natomiast oddziały przedszkolne wraz z wychowawcami Agnieszką Cacko, Dominiką Szczęsną i Agnieszką Kościeszą z budynku szkoły.

Z

Fot. archiwum Szkoły Podstawowej w Mistowie

20

października społeczność szkoły podstawowej w Mistowie obchodziła Święto Szkoły, czcząc pamięć patrona,
Jana Pawła II. Obchody zostały przygotowane przez dziewczęta
z koła teatralnego, prowadzonego przez Annę Karpińską w ramach
projektu „Z Jakubowa w wielki świat” oraz z nieocenioną pomocą katechetki Małgorzaty Kowalczyk. Ze względu na wymogi reżimu sanitarnego w tym roku w uroczystości wzięli udział jedynie
uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły. W przygotowanie uroczystości włączyły się dzieci z oddziałów przedszkolnych, które
pod czujnym okiem wychowawczyń Agnieszki Cacko i Dominiki
Szczęsnej wykonały taniec z flagami oraz piosenkę „Tak mówił papież”. Ich starsi koledzy z klas IV-VIII prezentowali swoje umiejęt-

godnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy od I do VIII uczą się zdalnie. W ramach kształcenia na odległość nasza szkoła umożliwia
uczniom wypożyczenie odpowiedniego sprzętu do nauki w domu,
z którego skorzystali już wszyscy zgłaszający braki ze sprzętem,
w tym rodziny wielodzietne.
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Informator teleadresowy
Urząd Gminy Jakubów
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
Dzielnicow y Gminy Jakubów – Krzysztof Krajewski
tel. +48 600 997 214
e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

