
JakubówP
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 2 (24) 2021
BEZPŁATNY KWARTALNIK Jakubów

SZKOŁA Z TRADYCJAMI
s. 12-14

TEMAT NUMERU

Fo
t. 

Ja
ce

k 
M

ar
ia

 J
el

iń
sk

i



2 Nr 2 (24) 2021NASZA GMINA JAKUBÓW

Drodzy Mieszkańcy!
Niech nadchodzące Święta 

Wielkanocne wniosą do Naszych serc
wiosenną radość i świeżość,

 spokój, ciepło i nadzieję.
 

Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial
Przewodniczący RG Jakubów – Krzysztof Domański

oraz pracownicy urzędu gminy
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INFORMACJE
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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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INFORMACJE

Oprac. Agnieszka Gogol

Szczepienia przeciw COVID-19 
trwają od 25 stycznia i są realizo-

wane w Ośrodku Zdrowia NZOZ „RO-
DZINNY” w Jakubowie ul. Mińska 9.

W pierwszej kolejności szczepione 
są osoby z grupy osób powyżej 80. roku 
życia, taką możliwość mają także se-
niorzy, którzy skończyli 70 lat. 

Liczba mieszkańców (na dzień 
25.02.2021 r.) Gminy Jakubów, którzy:

• zostali zaszczepieni pierwszą dawką 
– 150 osób,

• zostali zaszczepieni drugą dawką 
– 48 osób,

• chętnych – 321 z przedziału wieko-
wego 70+,

• skorzystały z transportu – 3 osoby.

Rejestracji można dokonać poprzez:
• całodobową i  bezpłatną infolinię 

– 989,
• elektronicznie poprzez e-Rejestra-

cję dostępną na stronie internetowej 
gov.pl,

• kontakt telefoniczny z NZOZ „RO-
DZINNY” z punktem szczepień pod nr 
tel. 25 757 91 97,

Dla pacjentów niepełnosprawnych 
oraz mających trudności w dostępie 
do punktu szczepień zostanie zorga-
nizowany transport. Transport taki 
będzie przeznaczony dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami,
• mających trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby starsze 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień).

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
Po wcześniejszym ustaleniu termi-

nu szczepienia osoby zainteresowa-
ne transportem od 15 stycznia 2021 r. 
mogą zgłosić tę chęć za pośrednic-
twem przychodni podczas rejestra-

cji na szczepienie pod nr tel. 25 757 
91 97 lub Agnieszką Gogol w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy Jakubów 
pod numerami telefonów: 25 758 20 51,  
25 757 91 90, 730 100 836.
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INFORMACJE

Oprac. Albina Wolszczak

Gmina Jakubów przeprowadziła w 2021 roku następujące postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów”. W po-

stępowaniu wybrano Firmę ALTOR Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 za cenę brutto 381 772,57 zł.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne”. W postępowaniu wybrano Firmę 

„ANPOL” Krzysztof Kaczorowski, 05-282 Strachówka, Annopol 9 za cenę brutto 86,10 zł za 1 tonę.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mistów i Bu-

dowę studni głębinowej SW-3 w miejscowości Leontyna gmina Jakubów”. W postępowaniu wybrano Firmę Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjne San-System Sp. z o.o. Olecko za cenę brutto 4 000 000,00 zł.

INFORMACJA O PRZETARGACH

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 30 LISTOPADA 2020 ROKU

1. Podziękowanie za wieloletnią współ-
pracę dla Marty Książek – pracownika 
KRUS z Mińska Mazowieckiego.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) nadania nazwy ulicy w  miejscowo-
ści Leontyna,
d) uchwalenia „Rocznego programu współ-
pracy Gminy Jakubów z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o  któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,

e) uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz realizacji zadań z za-
kresu przeciwdziałania narkomanii na te-
renie gminy Jakubów na 2021 rok.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 30 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Podziękowanie za wieloletnią współ-
pracę dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w  Jakubowie oraz powitanie na tym 

RADA GMINY 
INFORMUJE

stanowisku nowego dyrektora placówki.
2. Podsumowanie akcji „Szlachetna 

paczka” w gminie Jakubów w 2020 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2021-2032,
d) uchwalenia budżetu na 2021 rok,
e) rozpatrzenia skargi.

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

5. Informacja o oddaleniu skargi Eko-
Sam Bis Sp. z  o.o. przez WSA w  przed-
miocie zmiany studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

6. Informacja o  odpadach komunal-
nych i kalendarzu na 2021 rok.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW
Z 8 LUTEGO 2021 ROKU

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie 
Nowym w  filię Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Jakubowie o strukturze or-
ganizacyjnej klas I-III z oddziałami przed-
szkolnymi,
b) określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w  gminie Jakubów na rok szkolny 
2020/2021,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mińskiemu na zadanie pod nazwą „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 2250W Ka-
łuszyn-Przytoka-Jakubów w  miejscowo-
ści Jakubów”,
d) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
e) zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy na 2021 rok. 
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INFORMACJE
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Oprac. Aneta Książek

Celem tego projektu jest wsparcie osób 
najbardziej potrzebujących poprzez 

dostarczenie im artykułów spożywczych 
w formie paczek żywnościowych, w któ-
rych skład wchodzą takie produkty jak: 
groszek z marchewką, koncentrat pomi-
dorowy, buraczki wiórki, powidła śliwko-
we, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, 
makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż bia-
ły, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, 
mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, filet 
z makreli, cukier biały, miód wielokwiato-
wy i olej rzepakowy. 

We czwartek 25 lutego odbyła się 

ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW

STOLICA KULTURY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKUBOWIE PO RAZ KOLEJNY, PRZY WSPÓŁPRACY Z CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-
PRASKIEJ, PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

pierwsza w  2021 roku akcja dystrybucji 
żywności. Z uwagi na konieczność zacho-
wania dystansu społecznego zdecydowano, 
iż dla większości rodzin żywność zosta-
nie dostarczona do ich domów. Udało się 
to dzięki pomocy druhów z OSP Mistów 
i OSP Wiśniew oraz pracowników Urzędu 
Gminy Jakubów.

Wsparciem objęto 304 osoby z  te-
renu gminy Jakubów, przekazując im 
4623,84 kg żywności, o  łącznej wartości 
26 112,26 zł. O terminie kolejnej dystrybu-
cji wszyscy korzystający zostaną powiado-
mieni. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jakubowie, jako realizator tego zadania 

Wspólnie z wszystkimi samorządami 
naszego powiatu przygotowaliśmy-

bogatą ofertę kulturalną, m.in. koncerty, 
festiwale, przeglądy, spotkania plenerowe 
i konkursy, skierowane nie tylko do miesz-
kańców powiatu, ale również całego woje-
wództwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, 
że zainteresujemy naszym bogatym progra-
mem miłośników kultury spoza regionu, 
a pandemia nie przeszkodzi nam w zreali-
zowaniu całego zaplanowanego programu.

Nasz wspólny projekt uzyskał dofi-

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE POWIAT MIŃSKI OTRZYMAŁ ZASZCZYTNY 
TYTUŁ „STOLICA KULTURY MAZOWSZA” W 2021 R. GMINA JAKUBÓW JEST 
WSPÓŁGOSPODARZEM TEGO PROJEKTU.

nansowanie ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

W tym roku świętować będziemy dwa 
ważne jubileusze: 600-lecie nadania praw 
miejskich Mińskowi Mazowieckiemu 
i 400-lecie nadania praw miejskich Cegło-
wowi.

Pragniemy, aby te jubileusze były oka-
zją do wyjątkowych spotkań i  działań 
na rzecz kultury. Chcemy wyeksponować 
dorobek obu wspomnianych miejscowości, 
jak również innych z powiatu mińskiego. 

Wierzymy, że obcowanie z dziedzictwem 
historycznym i kulturowym naszych ma-
łych ojczyzn wzmocni relacje między nami, 
a dzięki współpracy zyskamy dużo więcej.

Już dziś zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa w  licznych przedsięwzię-
ciach skierowanych do różnych grup wie-
kowych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia 
strony internetowej Gminy Jakubów i Fa-
cebook’a, gdzie na bieżąco będziemy infor-
mować o zbliżających się wydarzeniach.

na terenie gminy Jakubów, pragnie podzię-
kować druhom z OSP Mistów i OSP Wi-
śniew za ich zaangażowanie w akcję oraz 
Zarządowi OSP Jakubów za udostępnienie, 
po raz kolejny, budynku remizy.
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INFORMACJE

WSPARCIE MAZOWSZA SPISZ SIĘ, 
BO LICZYSZ SIĘ 
DLA POLSKI!

Oprac. Ewa Klepacka, Piotr Siła

W marcu 2020 roku nasza gmina zło-
żyła wniosek w ramach programu 

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020” o dofinansowanie na moderniza-
cję boiska i bieżni przy Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Jakubowie. Koszt 
modernizacji to 144 700 zł, z czego dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
wyniosło 100 000 zł. W ramach prac wy-
mieniono nawierzchnię z  trawy sztucz-
nej, górną część ogrodzenia obiektu oraz 
poszerzono płytę boiska. Wykonawcą za-
dania była firma KORTBUD z Okuniewa. 
Boisko zostało wybudowane 14 lat temu, 
również ze środków Województwa Mazo-
wieckiego. Z boiska mogą korzystać wszy-
scy chętni. 

Kolejnym zadaniem dofinansowanym 
w ramach „Mazowieckiego Programu Do-
finansowania Szkolnych Pracowni Przed-
miotowych” była modernizacja pracow-
ni informatycznej w Szkole Podstawowej 
w Wiśniewie. Otrzymaliśmy 8 zestawów 
komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 
13 drukarek laserowych oraz urządzenie 
wielofunkcyjne. Całkowita wartość dostar-
czonego sprzętu to 101 698,86 zł. W naj-
bliższym czasie zostaną przeprowadzone 
szkolenia dla 10 uczniów oraz 4 nauczycie-

GMINA JAKUBÓW UZYSKAŁA KOLEJNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE. DZIĘKI NIM UDAŁO SIĘ 
ZMODERNIZOWAĆ PRZYSZKOLNE BOISKO W JAKUBOWIE, A TAKŻE UNOWOCZEŚNIĆ 
PRACOWNIĘ INFORMATYCZNĄ SZKOŁY W WIŚNIEWIE… 
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1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Ze-

brane dane będą służyć do planowania 
i podejmowania działań we wszystkich naj-
ważniejszych sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej, 
transportowej. Spis 2021 będzie pierwszym, 
w którym podstawową i obowiązkową me-
todą będzie samospis internetowy. Aplikacja 
spisowa będzie dostępna na stronie interneto-
wej: spis.gov.pl od 1 kwietnia do końca spisu. 
Osoby, które nie mają komputera i Interne-
tu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie 
będą funkcjonować miejsca do samospisu in-
ternetowego. Z osobami, które nie spiszą się 
przez Internet, skontaktuje się rachmistrz spi-
sowy poprzez wywiad bezpośredni lub telefo-
niczny. W razie wątpliwości co do tożsamości 
rachmistrza, dostępna jest infolinia spisowa 
pod nr tel. 222 799 999. W trakcie spisu po-
wszechnego nie będą zbierane informacje do-
tyczące majątku, oszczędności czy posiada-
nych kosztowności.

li z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
i oprogramowania. Ułatwić ma to naukę 
w formie zdalnej. 

Przekazanie sprzętu komputerowego 
i otwarcie boiska miało miejsce 22 stycznia, 
kiedy to Janina Ewa Orzełowska, członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
odwiedziła obie szkoły. Wójt Hanna Wo-
cial w imieniu nas wszystkich podziękowa-
ła jej za wsparcie tych i innych inwestycji 
oraz wydarzeń w naszej gminie.
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SESJA POŻEGNAŃ
Oprac. Joanna Rosłońska

Po trzydziestu latach pracy żegnaliśmy, 
odchodzącą na emeryturę, Stanisła-

wę Laskowską, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jakubowie. Za wieloletni 
wkład w rozwój i upowszechnianie czytel-
nictwa w regionie Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznaczył byłą już 
dyrektor Odznaką Honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”. Odznakę wręczył 
obecny na sesji poseł na Sejm RP dr Daniel 
Milewski. Pierwsze słowa do niekryjącej 
wzruszenia Laskowskiej skierowała wójt 
Hanna Wocial, która w imieniu lokalnej 
społeczności podziękowała jej za wielolet-
nią współpracę, pracowitość i zaangażo-
wanie zawodowe. Poseł Milewski w kilku 
słowach zwrócił uwagę na osobiste zaanga-
żowanie Stanisławy Laskowskiej, które do-
prowadziło do wprowadzenia do biblioteki 
nowoczesnych technologii i promocji czy-
telnictwa w gminie. Jednocześnie powitana 
została nowa dyrektor Daria Lisiecka, po-
wołana dzień wcześniej przez wójt gminy. 

W PRZEDOSTATNIM DNIU STAREGO ROKU, 30 GRUDNIA 2020 R., ODBYŁA SIĘ SESJA 
RADY GMINY. ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCE WARUNKI EPIDEMICZNE MIAŁA ONA 
CHARAKTER ZDALNY. OPRÓCZ STANDARDOWYCH DLA TEGO CZASU PUNKTÓW 
PORZĄDKU OBRAD, BYŁ TEŻ PUNKT WYJĄTKOWY.

Dyrektor Lisiecka jest wieloletnim pracow-
nikiem naszej biblioteki. Poseł Milewski 
złożył nominowanej życzenia wielu sukce-
sów i dalszego rozwoju zawodowego.

W dalszej części sesji Hanna Wocial, 
na wniosek dyrektor szkoły podstawowej 
w  Wiśniewie Ewy Charczuk, przyznała 
Katarzynie Purgał, uczennicy tej szkoły, 
nagrodę sportową. Wójt wręczyła wyróż-
nionej stypendium sportowe oraz upo-
minek. Kasia uprawia tenis stołowy. Re-
prezentuje szkołę oraz gminę w zawodach 
sportowych, zdobywa wysokie miejsca 
na podium w zawodach gminnych, powia-
towych oraz wojewódzkich.

W tym miejscu Przewodniczący Rady 
Gminy powrócił do realizowania kolej-
nego punktu porządku obrad. Po uchwa-
leniu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2032 oraz budżetu na rok 2021 
wójt złożyła serdeczne podziękowania 
za jednogłośne uchwalenie najważniejsze-
go dla funkcjonowania gminy dokumen-
tu. Jednocześnie poprosiła o dalszą owocną 

współpracę z radnymi, sołtysami i miesz-
kańcami gminy. Na zakończenie życzyła 
wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.
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ŚWIĘTA W SIECI
Oprac. Marta Krusiewicz

Organizatorem wydarzenia była 
Gminna Biblioteka Publiczna, na-

tomiast partnerem i jednocześnie współ-
organizatorem Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, z  którego to środków 
koncert był współfinansowany. 

W koncercie wzięły udział Ewa Orze-
łowska – członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego oraz wójt Hanna Wocial, 
które skierowały do mieszkańców gminy 
oraz wszystkich oglądających koncert go-

W NIEDZIELĘ, TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA, W SALI KONFERENCYJNEJ 
URZĘDU GMINY ODBYŁ SIĘ WYJĄTKOWY KONCERT DOSTĘPNY DLA MIESZKAŃCÓW 
W FORMIE ONLINE.

ści ciepłe i serdeczne życzenia. Narratorem 
koncertu, a także jego scenarzystą i reżyse-
rem był Piotr Siła, natomiast piosenki i ko-
lędy wykonywał aktor teatralny i telewizyj-
ny prof. Stanisław Górka.

W czasie pandemii nie udało się zor-
ganizować tradycyjnego spotkania wi-
gilijnego, podczas którego moglibyśmy 
przełamać się opłatkiem, złożyć życzenia 
i  wspólnie kolędować, a  koncert online, 
zdajemy sobie sprawę, był tylko namiastką 
tradycyjnego polskiego bożonarodzenio-

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

wego świętowania. W obecnej sytuacji była 
to jedyna możliwość by z ciepłym przesła-
niem dotrzeć do mieszkańców. 

Koncert w wersji online dostępny jest 
na kanale YouTube oraz na portalu spo-
łecznościowym Facebook Urzędu Gminy 
Jakubów. 

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

Ja
ku

bó
w

, G
BP

 J
ak

ub
ów

RYMOWANKA DLA SENIORÓW
Oprac. Piotr Siła

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gminy 
Jakubów z klas 0-III. Uczestnicy mieli za zadanie 

przysłanie krótkiego filmu z autorską rymowanką z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. W konkursie wzięło udział sied-
mioro uczniów. 

Jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce wszyst-
kim uczestnikom. Gratulujemy. Dla wszystkich autorów 
przewidziano nagrody i dyplomy.

Wśród laureatów znaleźli się: Blanka Gogol, Niko-
la Kowalczyk, Adrian Książek, Wiktoria Piotrzkiewicz, 
Malwina Śledziewska, Julia Starzyńska, Paweł Wójcicki.

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WSPÓLNIE Z WÓJTEM GMINY JAKUBÓW OGŁOSIŁY KONKURS 
„RYMOWANKA DLA BABCI I DZIADKA”
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Oprac. Aneta Książek 

Wiele osób z terenu gminy Jakubów 
tegoroczną Wigilię spędziło w sa-

motności, jednak ze świadomością, że są 
ludzie, którzy o nich pamiętają. W wi-
gilijny poranek wolontariusze dostarczy-
li 63 samotnym i potrzebującym wigilijne 
potrawy, świąteczne upominki, opłatek 
i  karty z  życzeniami, co spotkało się ze 
wzruszeniem i  wielką wdzięcznością ze 
strony obdarowanych.

Wśród wolontariuszy, oprócz Han-
ny Wocial i o. Marcina Borządka, znaleź-
li się mieszkańcy gminy oraz przedstawi-
ciele rozmaitych środowisk: straży, policji, 
rady gminy, szkół, sołectw, kół gospodyń 
wiejskich i innych. Byli to: Cezary Wocial, 
Piotr Ciarkowski, Leszek Miąsek, Jacek 
Kot, Wanda Dąbroś, Krzysztof Domań-
ski, Marzanna Kosieradzka, Dorota Dę-
bowska, Marta Krusiewicz, Emil Adam-
kiewicz, Kamil Ankersztajn, Andrzej 
Żaboklicki, siostry z parafii w Mistowie, 
Krzysztof Krajewski, Maciej Łoboda, Da-
niel Ratajczyk, Krzysztof Kaczmarek, Cze-
sław Komuda, Dariusz Kopczyński, Barba-
ra Wojdyga, Aneta Książek oraz Sławomir 
Krusiewicz. 

GMINNA WIGILIA DLA SAMOTNYCH, 
TRADYCYJNIE ORGANIZOWANA PRZEZ 
WÓJTA GMINY JAKUBÓW I PROBOSZCZA 
PARAFII W MISTOWIE, W UBIEGŁYM 
ROKU Z POWODU PANDEMII NIE 
ODBYŁA SIĘ. NIE OZNACZA TO JEDNAK, 
ŻE ZAPOMNIANO O NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYCH

WIGILIJNE 
DZIEŁO KONKURS NA TRADYCYJNĄ POLSKĄ PISANKĘ OGŁOSILIŚMY POD KONIEC LUTEGO. 

WPŁYNĘŁO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ PRAC KONKURSOWYCH, SPOŚRÓD KTÓRYCH KOMISJA 
WYBRAŁA NAJLEPSZE. POD UWAGĘ BRANO ZARÓWNO WYGLĄD, ESTETYKĘ, DOBÓR 
MATERIAŁÓW, JAK I TRUDNOŚĆ WYKONANIA. 

PISANKA Z POLOTEM

Oprac. Piotr Siła

Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
dwójce uczestników. Zwyciężyli Ju-

lia Ołdak oraz Marcel Rosłoński ze szkoły 
w Jakubowie, drugie miejsce zajęli: Wero-
nika Kuć, Tymek Piotrowski oraz Maciej 
Pytkowski ze szkoły w Jakubowie, a trze-
cie – Pola Konopka ze szkoły w Mistowie 
oraz Zuzanna Kopcińska i Julia Kowalik ze 
szkoły w Jakubowie. 

Jury postanowiło także wyróżnić: Szy-
mona Bakułę, Dawida Cieślaka, Klaudię 
Cieślak, Julię Krypską, Szymona Ślusar-
czyka i Magdalenę Zych ze szkoły w Jaku-
bowie; Maję Drzazgę, Katarzynę Komudę, 
Emilię Kowalczyk, Karolinę Wiak ze szko-
ły w Mistowie; Bartosza Gadaja ze szkoły 
w Wiśniewie. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za udział. Prace konkursowe 
będzie można obejrzeć w urzędzie gminy 
Jakubów oraz na stronach internetowych 
biblioteki i urzędu gminy. 

Po odbiór nagród i dyplomów zapra-
szamy wszystkich uczestników do siedziby 
biblioteki w Jakubowie.

Konkursy plastyczne związane ze 
Świętami Wielkanocnymi ogłosiła dla 

swoich czytelników również filia biblio-
teczna w Wiśniewie. Były to: konkurs dla 
dzieci i dorosłych na wykonanie palmy 
wielkanocnej oraz konkurs dla przedszko-
laków na wykonanie pisanki wielkanocnej. 
Wyniki ogłosimy wkrótce.

I miejsce

II miejsce

III miejsce
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Oprac. Piotr Siła

Jedną z  zabaw było wskazanie miło-
snego wiersza, który miał przeczytać 

zastępca wójta Bogusław Dziedzic. Czy-
telnicy zdecydowali, że będzie to „Nie-
pewność” Adama Mickiewicza, a wiersz 
spodobał się zainteresowanemu. Nagranie 
czternastego lutego trafiło na portal Face-
book, o dzień później na stronę interneto-
wą biblioteki. 

Kolejną propozycją dla zakochanych, 
tym razem bardzo młodych ludzi, był kon-
kurs plastyczny na „Walentynkę z… polo-
tem”. Okazało się, że nie tylko wicewójt ma 
polot, ale i młodzież. Jury spośród dwudzie-
stu siedmiu nadesłanych prac wyłoniło te 
najciekawsze. Laureatami konkursu zosta-
li: Bartosz Gadaj – I miejsce; Pola Konopka, 
Karolina Wiak, Wojtek Kopciński – II miej-
sce; Maria Murzynowska, Kacper Lichniak, 
Igor Pogoda, Gabriel Żaczek – III miejsce. 

Nic tylko kochać.

WALENTYNKI, CELEBROWANE W WIELU KRAJACH, JUŻ OD DOŚĆ DAWNA 
OBCHODZONE SĄ TAKŻE W POLSCE. TAKŻE MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY CHĘTNIE 
WŁĄCZYLI SIĘ W WALENTYNKOWE KONKURSY I ZABAWY PROPONOWANE PRZEZ 
JAKUBOWSKĄ BIBLIOTEKĘ.

ZWYCIĘŻYŁA MIŁOŚĆ

DWULECIE KGW
DOKŁADNIE DWA LATA TEMU POWSTAŁY W NASZEJ GMINIE KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH. DZIŚ JEST ICH TRZYNAŚCIE I PEŁNIĄ WAŻNĄ ROLĘ W LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI.

Oprac. Piotr Siła

Z tej okazji do członkiń KGW popłynęły życzenia, 
serdeczności i  podziękowania. Zaangażowanie 

pań doceniła wójt Hanna Wocial oraz Jolanta Bąk, kie-
rowniczka biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, która zwróciła uwagę na rolę, 
jaką koła odgrywają dla lokalnych społeczności.

Gospodynie oprócz ciepłych słów otrzymały także 
na pamiątkę okolicznościowe kalendarze. Trzymamy 
kciuki za kolejne rocznice.
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PROJEKTY

Oprac. Magdalena Bakuła, Joanna Cichocka, 
Magdalena Miller, Ewa Padzik, Martyna Ryszko 
(nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach 
projektu)

Zajęcia były prowadzone przede 
wszystkim przez bardzo pracowite 

nauczycielki przedszkola, a także przez 
specjalistów przyjeżdżających do naszej 
szkoły specjalnie dla naszych dzieci.

W ramach projektu odbywały się za-
jęcia muzykoterapii, warsztaty teatralne, 
prowadzone przez nauczycielki, oraz do-
goterapia, prowadzona przez specjalistów 
przyjeżdżających do naszej szkoły. Zajęcia 
były prowadzone we wszystkich grupach 
wiekowych. Rekrutacja chętnych na zaję-
cia odbywała się według ściśle określonych 
zasad, jednak w rezultacie wszyscy chętni 
mogli uczęszczać na wybrane przez sie-
bie zajęcia.

Muzykoterapia to forma psychoterapii, 
która wykorzystuje muzykę jako środek 
stymulujący rozwój dziecka i korygujący 
zachowanie. Podczas zajęć muzykoterapii 
dzieci ćwiczyły przede wszystkim swoją 
wyobraźnię, pamięć, poczucie rytmu, po-
czucie własnej wartości i pewność siebie. 
Za pomocą różnorodnych technik z wy-
korzystaniem specjalnie dobranej muzy-
ki dzieci uczyły się radzić sobie ze stresem 
i pokonywać trudności dnia codziennego. 
Ćwiczyły formy ekspresji artystycznej oraz 
pracowały nad zachowaniem ogólnego do-
brostanu psychofizycznego, czyli, innymi 
słowy, miały czuć się dobrze i miło spędzać 
czas, a także potrafić wprawić się w dobry 
nastrój pomimo codziennych trudności 
i przeciwności. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE MOŻE POSZCZYCIĆ 
SIĘ DUŻĄ AKTYWNOŚCIĄ W ZAKRESIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI 
PRZEDSZKOLNYCH. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ORAZ 2020/2021 ODBYWAŁY 
SIĘ ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „DOBRY START. WSPARCIE PRZEDSZKOLI 
I PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY JAKUBÓW”.

DOBRY START
Zajęcia teatralne stanowią szczegól-

ną formę aktywności i ekspresji twórczej 
dzieci, wpływają korzystnie na wszech-
stronny rozwój dziecka. Podczas tych za-
jęć w przedszkolu dzieci pobudzały kre-
atywność, uczyły się relacji społecznych, 
podejmowały aktywność na tle grupy. 
Zajęcia dobrze wpływały na dzieci, które 
są nieśmiałe, jak i te, które potrzebowa-
ły uwolnić nagromadzoną w sobie ener-
gię. Zajęcia teatralne zachęciły do udziału 
w zabawach parateatralnych inspirowa-
nych czytanym lub opowiadanym tek-
stem, scenkami z życia lub wymyślonymi 
przez dzieci. Program pozwolił na ak-
tywne spędzanie czasu i  nawiązywanie 
serdecznych kontaktów z rówieśnikami. 
Dzieci przez zabawy teatralne w przed-
szkolu miały możliwość uczenia się, wy-
rażania własnych emocji, rozpoznawania 
emocji u  innych, doskonalenia aparatu 
mowy i motoryki.

Zajęcia z dogoterapii pozwoliły uczest-
nikom na uwrażliwienie na potrzeby zwie-
rząt oraz poprawę wiary w siebie i własne 
możliwości. Dzieci kształtowały poczucie 
empatii, dobre nawyki opieki nad zwierzę-
tami oraz zasady bezpieczeństwa.

Projekt cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem dzieci. Wszystkie zajęcia 
odbywały się regularnie, a  frekwencja 
na wielu z nich była bardzo wysoka. Dzie-
ci uczestnicząc w zajęciach czerpały ra-
dość i cenne doświadczenia, które są klu-
czowe do dobrego startu w kolejne etapy 
nauki oraz są bazą dla dalszych umiejęt-
ności, jakie dzieci będą zdobywać na swo-
jej ścieżce edukacji.Fo
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W JAKUBOWSKIEJ SZKOLE

Oprac. Martyna Ryszko (realizator projektu)

W  ramach projektów szkolnych: 
„Czego się dowiem o szkole w Ja-

kubowie” oraz „Zapisana w słowie Szko-
ła Podstawowa im. Orła Białego w Jaku-
bowie” chętni uczniowie i  nauczyciele 
stworzyli prace upamiętniające historię 
naszej szkoły, oraz przeprowadzili kilka 
wywiadów z jej absolwentami. Szczegól-
nie dzięki wywiadom udało się stworzyć 
portret naszej szkoły, będący słownym ob-
razem wyjętym z  czasów szkolnych na-
szych rodziców lub dziadków. Pragniemy 
przedstawić efekty pracy „małych bada-
czy” ze Szkoły Podstawowej im. Orła Bia-
łego w Jakubowie.

Prezentujemy najciekawsze fragmen-
ty wywiadów przeprowadzonych przez 
uczniów klasy IIIb: Kacpra Grzesińskie-
go i Adę Leszczyńską, Macieja Lisieckie-
go z klasy V oraz Krzysztofa Ryszkę z gru-
py 0a.

Zacznijmy od wywiadu przeprowa-
dzonego (z małą pomocą rodziców) przez 
Krzysztofa Ryszkę, z grupy 0b. Jest to re-
lacja absolwenta naszej szkoły, Stefana Ro-
guskiego, który był uczniem szkoły w Ja-
kubowie w latach 1953-1960. W tamtych 
czasach edukacja w  szkole podstawowej 
obejmowała tylko 7 klas. Lekcje odbywały 
się w starym, drewnianym budynku szko-
ły, w trybie zmianowym, bo nie wszyscy 
uczniowie mieścili się. Dopiero w ostatnim 
roku nauki Pana Stefana rozpoczęto budo-
wę nowego budynku, w którym uczymy 
się dzisiaj. Jednak mimo trudnych warun-
ków lokalowych, wydaje się, że życie co-
dzienne ucznia szkoły w Jakubowie z tam-

tych lat było pełne wesołych zabaw. Pan 
Stefan miło wspomina zabawy choinkowe 
i festyny okolicznościowe oraz opowieści 
nauczycieli, którzy byli dość wymagający. 
Jednak oprócz nauki, podczas przerw, był 
także czas na wspólną zabawę:

Dzięki szkole poznałem sporo warto-
ściowych kolegów, z którymi spotykam się 
do dziś. Na przerwach przede wszystkim nie 
można było mocno hałasować. Tworzyły się 
grupy hobbystów/graczy różnego rodzaju, 
np. w piłkę, w warcaby itp. W zimie „wy-
skakiwaliśmy” na ślizgawkę do pobliskie-
go stawu. [po lekcjach] odrabiało się prace 
domowe, a gdy było jeszcze trochę czasu, to 
pomagało się rodzicom w gospodarstwie rol-
nym. Uczestniczyło się w różnych zabawach 
z  kolegami, np. majsterkowanie, wyjaz-
dy na rowerach, w zimie jeżdżenie na san-
kach lub łyżwach. Telewizji jeszcze nie było. 
Czasem słuchało się płyt ze starego gramo-
fonu (takiego z tubą) lub radia. Pamiętam, 
że zimą zdarzały się przerwy z dostawą elek-
tryczności, i wtedy, z powodu braku prądu, 
można było być zwolnionym z konsekwencji 
nieodrobionej pracy domowej. Jednak ja nie 
korzystałem z tego przywileju, bo mieliśmy 
w domu starą lampę naftową i rodzice nale-
gali, aby mimo braku prądu odrabiać lekcje 
przy takiej lampie (to było, kiedy zaczyna-
łem chodzić do szkoły).

Tegoroczna mroźna i  śnieżna zima 
doskonale wpisuje się w  ducha tamtych 
czasów, jeśli chodzi o sposoby spędzania 
wolnego czasu na powietrzu. Jednak czy 
współcześni uczniowie wyobrażają sobie 
życie bez telewizji, internetu, a momenta-
mi nawet bez… prądu?

Kolejną, bardzo ciekawą relację przygo-
tował uczeń klasy V – Maciej Lisiecki, któ-
ry rozmawiał na temat dawnych, szkolnych 
czasów ze swoją mamą i babcią:

Babcia chodziła do szkoły w Jakubowie 
w latach 60-tych. Jej klasa była pierwszym 
rocznikiem, kiedy nauka została wydłużona 
do 8 lat, wcześniej była 7-letnia. Uczniowie 
bardzo narzekali z tego powodu i uważali, 
że to niesprawiedliwe.

Najważniejsze wydarzenie to otwarcie 
w 1961 r. i rozpoczęcie nauki w nowej szkole 
piętrowej, tzw. „Tysiąclatce”. Wszyscy się cie-
szyli, było dużo miejsca, sala gimnastyczna 
i nowe ławki. Babcia miała lekcje tu, gdzie 
jest teraz stołówka. Języka rosyjskiego uczy-
ła pani Knapik. Corocznie odbywały się za-
wody sportowe między szkołami. Nie było 
boiska, dzieci biegały na drodze obok mle-
czarni, tu, gdzie teraz jest ul. Szkolna.

W tamtym czasie uczniowie pisali atra-
mentem i stalówką, w starszych klasach pió-
rem.

Jeśli ktoś zrobił rażący błąd ortograficz-
ny, to zostawał po lekcjach w „kozie” i mu-
siał 50 razy przepisać wyraz poprawnie.

Moja mama uczyła się w szkole w Ja-
kubowie na przełomie lat 80-tych i 90-tych. 
Był to też okres przełomowy w Polsce, czas 
zmian ustrojowych i społecznych. Rocznik 
mamy jako pierwszy zaczął uczyć się języ-
ka angielskiego zamiast rosyjskiego. Rozpo-
częła się budowa nowego skrzydła szkoły. 
W szkole był sklepik, w którym sprzedawali 
starsi uczniowie.

Nauka trwała 8 lat. Dyrektorkami były 
kolejno: Zofia Kielak, Jadwiga Muszel i He-
lena Leśniak. Wychowawczynią mamy była 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAKUBOWIE, POMIMO TRWANIA EDUKACJI ZDALNEJ I NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW KLAS IV-VIII ORAZ WIELU 
NAUCZYCIELI W BUDYNKU SZKOŁY, TĘTNI ŻYCIEM, DOBRĄ ENERGIĄ I ENTUZJAZMEM. W 2020 R. W NASZEJ SZKOLE ZAPLANOWANO 
OBCHODY JUBILEUSZU 150 LAT ISTNIENIA. Z POWODU PANDEMII NIESTETY NIE MOGLIŚMY HUCZNIE ŚWIĘTOWAĆ TAK PIĘKNEJ ROCZNICY. 
JEDNAK POMIMO PRZECIWNOŚCI, NASI UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE PAMIĘTALI O TYM, ŻE UCZĄ SIĘ I PRACUJĄ W SZKOLE Z TRADYCJAMI.

SZKOŁA Z TRADYCJAMI
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pani Maria Pruszyńska, nasza obecna pani 
dyrektor. Uczniowie wspominają ją bardzo 
pozytywnie, gdyż udzielała wielu mądrych 
rad na temat przyszłej edukacji i odpowie-
dzialnego zachowania.

Pamiętne wydarzenie to ewakuacja 
szkoły z powodu żaby. W klasie biologicznej 
ktoś potrącił na przerwie okaz w formalinie. 
Ciecz rozlała się po podłodze, wszystkich 
szczypały oczy i był okropny zapach w ca-
łym budynku. Dzięki temu tego dnia lekcje 
skończyły się wcześniej.

A więc, nie ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło! Ewakuacja z powodu żaby 
w  formalinie stała się pamiętnym i chy-
ba pozytywnym wspomnieniem ze szkol-
nych lat, bo zwieńczonym wcześniejszym 
zakończeniem lekcji, co zazwyczaj spoty-
ka się z entuzjazmem wśród społeczności 
uczniowskiej. Niemniej jednak na szcze-
gólne miejsce we wspomnieniach uczniów 
niewątpliwie zasługują nauczyciele, którzy 
swoją osobowością wpływają na sposób 
myślenia młodzieży na przestrzeni kolej-
nych pokoleń absolwentów naszej szkoły. 

Na ten temat można przeczytać tak-
że w wywiadzie ucznia klasy IIIb Kacpra 
Grzesińskiego, który rozmawiał ze swoją 
ciocią Urszulą Korzeń (Grzesińską), któ-
ra chodziła do Szkoły Podstawowej w Ja-
kubowie w latach 1981-1989. Pani Urszu-
la wspomina:

Moim wychowawcą był Pan Dźwigała 
i pani Urszula Sobotka (jej syn, Pan Artur 
Sobotka, uczy obecnie informatyki). Bardzo 
lubiłam moją wychowawczynię Panią So-
botkę. Pamiętam też lekcje geografii z Pa-
nem Badurkiem. Był to bardzo fajny na-
uczyciel. Ożenił się z nauczycielką z naszej 
szkoły Panią Ewą. Dyrektorem była Pani 
Zofia Kielak, a obecna Pani dyrektor Maria 
Pruszyńska uczyła mnie biologii i WF-u. To 
były moje najlepsze lata, a niektóre przyjaź-
nie z tamtych czasów przetrwały do dziś.

Szkoła kiedyś była dużo mniejsza, nie 
było w ogóle budynku gimnazjum. Szko-
ła kończyła się na małej sali gimnastycz-
nej. Przed szkołą stał drewniany budynek, 

w którym była biblioteka i odbywały się za-
jęcia dodatkowe. Ale już w tamtych czasach 
mówiono o rozbudowie szkoły.

Jak widać z  relacji absolwentów, 
na przestrzeni lat nasza szkoła wciąż ulega-
ła modernizacjom i rozbudowie, a stopnio-
we zmiany nie uchodziły uwadze uczniów. 
Dziś Szkoła Podstawowa w Jakubowie jest 
największą szkołą w całej gminie Jakubów. 

Na koniec bardzo ciekawy i obfitują-
cy w liczne anegdoty i ciekawostki z życia 
codziennego wywiad uczennicy klasy IIIb 
– Ady Leszczyńskiej, który przeprowadzi-
ła ze swoimi rodzicami Marleną i Sławo-
mirem Leszczyńskimi. Ada zaczęła od py-
tania o to, jak rodzice zapamiętali szkołę 
w Jakubowie z czasów dzieciństwa. Mama 
Ady wspomina:

Dla mnie duża, takie było moje pierwsze 
wrażenie, kiedy zaczęłam tu chodzić w trze-
ciej klasie. Do drugiej klasy włącznie uczy-
łam się w maleńkiej szkole w Budach Przy-
tockich. Od tamtego czasu szkoła znacznie 
się „rozrosła”. Kiedyś stara sala gimnastycz-
na wydawała nam się ogromna. Odbywa-

ły się na niej akademie, dyskoteki, zabawy 
karnawałowe, no i oczywiście ćwiczyliśmy 
tam na w-fie.

Jeśli chodzi o  nauczycieli i  pracowni-
ków, to pamiętam prawie wszystkich, ale je-
śli miałabym wymienić najbardziej barwną 
postać, to byłaby to woźna – pani Stefania. 
Pani Stefania była wówczas jedyną osobą 
sprzątającą szkołę. Najlepiej wychodziło 
jej droczenie się z chłopakami, którzy czę-
sto zaglądali do jej służbówki przy wyjściu 
na boisku. Ubierała się bardzo kolorowo, 
a na głowie posiadała najprawdziwszy „koł-
tun”, czyli dawno nie czesane włosy, który 
miał jej przynosić szczęście, a który przykry-
wała pstrokatą chustką.

Inną osobą, która również zapadła mi 
w pamięć, była pani Jadwiga Muszel, uczą-
ca fizyki, chemii i muzyki. Do dziś niektó-
rzy uczniowie wspominają sytuację, kiedy 
to pani Jadwiga w wyniku doświadczenia 
na lekcji chemii uzyskała siarkowodór i cała 
klasa oraz ona sama musiała uciekać z sali 
przez okna (całe szczęście, że zajęcia odby-
wały się na parterze).Fo
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W szkole wiele się działo, zmieniali się 
ludzie, powstawały nawet małżeństwa. 
Tak było w przypadku państwa Badurków. 
Pan Andrzej Badurek, nauczyciel geografii, 
i pani Ewa Smolak, nauczycielka w-fu, po-
znali się właśnie tutaj.

Moja klasa nie należała do tych naj-
grzeczniejszych. Chłopcy, których było dużo 
więcej niż dziewczyn, nie uczyli się najlepiej 
i mieli różne, nie zawsze mądre pomysły. Pa-
miętasz, jak powiedziałam, że szkoła wyda-
wała mi się duża? Owszem, ale nas uczniów 
też było dużo, więc uczyliśmy się też w sta-
rym drewnianym budynku, który stał przed 
szkołą przy obecnej ulicy Szkolnej (która 
wtedy była zwykłą „żużlówką” i  czasami 
służyła nam jako bieżnia na lekcjach w-fu). 
W zimie sala ta była ogrzewana żeliwnym 
piecykiem. Moi koledzy w ramach doświad-
czeń naukowych spalili na tym piecyku 
mydło, produkując tym samym duże ilości 
dymu i  niesamowity smród. [...] Chłopcy 
z naszej klasy lubili wygłupy. [...]

Zapamiętałam też pewną dyskotekę, 
którą urządziła nasza klasa. W zwycza-
ju było wtedy zapraszanie klas z  innych 
szkół. My wybraliśmy klasę ósmą ze szko-
ły w Wiśniewie. [...] Zabawa miała odbyć 
się sobotę po południu. Wszystko zostało 
ustalone: nasz wychowawca miał przyje-
chać na umówioną godzinę, a  wcześniej 
my mieliśmy wszystko przygotować – wziąć 
klucze do szkoły i  sprzęt grający z domu 
nauczyciela, pamiętam, że zrobiliśmy na-
wet poczęstunek. W tamtych czasach dzieci 
i młodzież byli bardziej samodzielni. Pełni 
zapału wywiązaliśmy się z zadania i z nie-
cierpliwością czekaliśmy na przyjazd na-
szego wychowawcy. Nadeszła godzina, 
o której miała rozpocząć się dyskoteka, kla-
sa z Wiśniewa wraz z wychowawczynią już 
przyjechała, a naszego pana nie było. Ko-
niec końców dyskoteka odbyła się bez jego 
udziału. My się bawiliśmy, wychowawczyni 
zaproszonej klasy, trochę zdziwiona, space-
rowała po korytarzu, oglądając podobizny 
królów i książąt polskich. Po skończonej za-
bawie posprzątaliśmy, zamknęliśmy szko-

łę, odnieśliśmy klucze oraz sprzęt i grzecz-
nie rozeszliśmy się do domów. Pamiętam, 
że czułam się wtedy taka dorosła. [...] Nie 
jestem pewna, czy ktoś dowiedział się 
o  tym, że bawiliśmy się sami. W dzisiej-
szych czasach chyba cała ta sytuacja byłaby 
nie do pomyślenia.[...]

Dla mnie były to niezapomniane chwi-
le. Pomimo tego, że nie mieliśmy tak wspa-
niałych zabawek, pomocy szkolnych, a tele-
wizja była czarno-biała i miała tylko dwa 
programy, nie nudziliśmy się. Szkoła też za-
pewniała rozrywkę: były wycieczki, wyjazdy 
do kina i teatru. Pamiętam też szkolne wyj-
ścia do lasu w Izabelinie, gdzie było boisko, 
lekcje biologii w terenie, gdzie obserwowali-
śmy rośliny na żywo, a nawet „półlegalne” 
wycieczki na grzyby. Wraz z ukończeniem 
ósmej klasy dla mnie i twojego taty skończy-
ła się przygoda ze szkołą w Jakubowie i opu-
ściliśmy ją na jakiś czas, aby po latach po-
wrócić tu jako wasi rodzice.

Gdyby mury naszej szkoły mogły mó-
wić, z pewnością opowiedziałyby nam wie-
le ekscytujących historii z życia uczniów 
i nauczycieli. Na szczęście nasi absolwenci 

w rozmowach z uczniami bardzo chętnie 
podzielili się swoimi opowieściami z  lat 
szkolnych. Szkoła w  Jakubowie to waż-
ny element w historii lokalnej społeczno-
ści oraz życiu każdego ucznia, absolwen-
ta, a  także rodziców, dawnych uczniów, 
którzy po latach wracają w te stare mury, 
już nie jako uczniowie, ale w nowej, nie-
zwykle znaczącej roli. Na przestrzeni lat 
Szkoła Podstawowa w Jakubowie stała się 
miejscem, w którym pod wpływem chary-
zmatycznych osobowości nauczycieli oraz 
pracowników niepedagogicznych kształ-
towały się nowe pokolenia absolwentów 
– ludzi pewnych siebie, chętnych do po-
dejmowania nowych wyzwań, z  dumą 
opowiadających o  latach spędzonych 
w szkole, często podkreślających, że były 
to najlepsze lata ich życia, a niektóre znajo-
mości zawarte w czasach szkolnych prze-
trwały do dziś.

Z  okazji 150-lecia Szkoły Podstawo-
wej w  Jakubowie życzymy wszystkim 
uczniom, nauczycielom i  pracownikom 
wyłącznie pozytywnych wspomnień zwią-
zanych z naszą szkołą oraz kolejnych co 
najmniej 150 lat istnienia! Fo
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Oprac. Anna Rogowska

Nowa sala powstała dzięki realiza-
cji projektu „Dobry start. Wsparcie 

przedszkoli i  przedszkolaków w  Gmi-
nie Jakubów”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego. Jest to specjalnie wyodrębnione 
pomieszczenie, zaopatrzone w  różnego 
rodzaju urządzenia stymulujące rozwój 
zmysłów oraz rozwój poznawczy.

Sala Doświadczania Świata jest elemen-
tem kompleksowej metody usprawniania 
zaburzonych funkcji u uczniów. Pomiesz-
czenie wyposażone jest w różnorodne urzą-
dzenia i sprzęty stymulujące rozwój. Jest to 
miejsce, które ma na celu usprawnianie, 
aktywizację oraz relaksację. Odpowiednie 
wyposażenie oraz postępowanie terapeu-
tyczne pozwalają na osiągnięcie tych celów, 
indywidualnie do potrzeb uczniów.

Sala Doświadczania Świata w sposób 
szczególny może także być wykorzysty-
wana do ćwiczeń z elementami integracji 
sensorycznej przez doświadczanie zróż-
nicowanych wrażeń wzrokowych oraz 
skuteczne ćwiczenia poprawiające proce-
sy sensoryczne.

Pobyt i zajęcia specjalistyczne w tej sali 
pozwalają na chłonięcie, badanie i  kon-
trolowanie szerokiego zakresu bodźców 
zmysłowych w  przystępnym otoczeniu. 
Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, 
dając możliwość cieszenia się doznaniami 
zmysłowymi. Duży entuzjazm, szczególnie 
u młodszych dzieci, wzbudza suchy basen 
wypełniony kolorowymi piłkami.

Pozytywne działania przenoszą się 
w inne sytuacje i w konsekwencji stymu-
lacja i  interakcja prowadzą do poprawy 
komunikacji. Systematyczna stymulacja 
poszczególnych zmysłów w Sali Doświad-
czania Świata jest więc ważnym źródłem 
rozwoju każdego dziecka, gdyż:

DOŚWIADCZĄ ŚWIATA

EKOSTOŁÓWKA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – TO NOWE MIEJSCE, KTÓRE NIEDAWNO POWSTAŁO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAKUBOWIE. MA 
ONO STWORZYĆ UCZNIOM MOŻLIWOŚĆ ODBIERANIA NOWYCH BODŹCÓW, WZBOGACANIA DOŚWIADCZEŃ ORAZ SŁUŻYĆ MIŁEMU 
SPĘDZANIU ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W ATMOSFERZE RELAKSU I PEŁNEJ AKCEPTACJI.

Oprac. Sylwia Korzeniewska

Chodzi o ekokarmniki, które wykonali uczniowie klasy IIa. Dlacze-
go eko? Bo do ich wykonania drugoklasiści nie wykorzystali ani gra-

ma plastiku. Połówki wydrążonych cytrusów zostały wypełnione tłusz-
czem wymieszanym z  ziarnami i  nasionami. W  ten sposób powstała 
ekologiczna jadłodajnia dla skrzydlatych przyjaciół, którzy mają trudno-
ści w znalezieniu pożywienia, gdy dookoła sroga zima.

• zwiększa jego aktywność i  motywację 
do poznawania;
• zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu;
• wywołuje zadowolenie i poczucie bezpie-
czeństwa, ułatwia pokonywanie lęku;
• zwiększa ofertę poznawania różnych 
bodźców (zwiększa bazę doświadczeń);
• zwiększa wrażliwość;
• poprawia orientację w  schemacie ciała 
oraz przestrzeni;
• motywuje do podejmowania aktywności;
• wpływa na rozwój wyższych funkcji – 
emocjonalnych, społecznych, komunika-
cyjnych, ruchowych i poznawczych.

OSOBY, KTÓRE NA POCZĄTKU LUTEGO PRZECHODZIŁY W POBLIŻU SZKOŁY, 
PRZECIERAJĄC OCZY ZE ZDUMIENIA, ZASTANAWIAŁY SIĘ, JAK TO MOŻLIWE, 
ŻE ZIMĄ W JAKUBOWIE ZAOWOCOWAŁY DRZEWKA CYTRUSOWE. 
ROZWIĄZANIE TEJ ZAGADKI JEST JEDNAK NIEZWYKLE PROSTE…
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Oprac. Maria Suliborska, Aldona Sterniczuk

Uroczystość ta na stałe wpisała się 
w  kalendarz imprez szkolnych. 

Odbywa się zawsze w II półroczu, kiedy 
uczniowie znają już alfabet. Głównym jej 
celem jest wprowadzenie dzieci w magicz-
ny świat książek, rozbudzanie chęci się-
gania po nie, wyrabianie prawidłowych 
nawyków czytelniczych oraz poszanowa-
nia książek.

Do grona czytelników, w odświętnej 
atmosferze, dołączyło 31 pierwszoklasi-
stów. Zanim uczniowie złożyli uroczy-
ste przyrzeczenie, udowodnili, że potra-
fią pięknie czytać. Rodzice uczniów mogli 
swoje pociechy podziwiać dzięki platfor-
mie Teams – z  powodu sytuacji pande-
micznej. Natomiast poetka i pisarka Stani-
sława Gujska uczestniczyła w uroczystości 
poprzez wideokonferencję.

Uczniowie, po przyrzeczeniu, że będą 
kochać i szanować książki, korzystać z ich 
mądrości i sumiennie wypełniać obowiąz-

„MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK JEST PREZENTEM NA CAŁE ŻYCIE” – CYTAT PROFESORA GRZEGORZA LESZCZYŃSKIEGO BYŁ MYŚLĄ 
PRZEWODNIĄ PASOWANIA NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE W DNIU 16 LUTEGO 2021 ROKU.

PASOWANIE CZYTELNIKÓW
ki czytelnika, zostali pasowani na Rycerza 
Książki. Agnieszka Kunka, wicedyrektor 
szkoły, symbolicznym gęsim piórem do-
konała aktu pasowania, wypowiadając sło-
wa: „Pasuję Ciebie na czytelnika bibliote-
ki szkolnej”.

Na pamiątkę wstąpienia w  poczet 
czytelników dzieci otrzymały publikację 
przekazaną przez Instytut Książki „Moje 
pierwsze abecadło”. Książka zaprasza 
dla wspólnego czytania: dzieci, rodziców, 
dziadków i  opiekunów. Wydana została 
w ramach kampanii „Mała książka – wiel-
ki człowiek”.

Stanisława Gujska była wzruszona, 
że pomimo obostrzeń sanitarnych mo-
gła, uczestniczyć w tej niezwykłej impre-
zie. Gratulując nowo przyjętym czytel-
nikom, zaznaczyła, że z przyjemnością 
wysłuchała pięknie przeczytanych przez 
uczniów fragmentów jej autorstwa. 
Nie szczędziła słów uznania zarówno 
uczniom, jak i ich wychowawczyniom – 

Hannie Wójcickiej i  Martynie Ryszko. 
Dyrektor Agnieszka Kunka oraz nasza 
rodzima poetka stwierdziły, jak ważny 
jest kontakt z ulubioną książką. Rozwija 
ona pamięć, wzbogaca słownictwo, uczy 
mądrości i doświadczenia.

Nowo pasowani czytelnicy zgodnie 
stwierdzili, że będą częstymi gośćmi naszej 
biblioteki, a czytanie książek stanie się ich 
przyjemnością oraz pasją.
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KARNAWAŁOWE CENTRUM
Oprac. wychowawcy oddziałów przedszkolnych 
i klas I- III

Najpierw bawiły się grupy przedszkol-
ne, a  następnego dnia klasy I-III. 

Rada Rodziców wsparła działania wycho-
wawców. Zakupiono dla każdej klasy ele-
menty dekoracyjne oraz tuby konfetti. 
W ramach przygotowań do zabawy w gru-
pach przedszkolnych oraz klasach I-III od-
były się warsztaty, na których dzieci wyko-
nywały piniaty z konfetti, które potem były 
spektakularnie rozbijane w ramach zwień-
czenia wspólnej zabawy.

Dawna sala gimnastyczna zamieniła 
się na te dwa dni w prawdziwie balową salę, 
udekorowaną balonami oraz wspaniały-
mi i efektownymi dekoracjami z papieru 
i tkanin. W tej pięknej scenerii każda kla-
sa urządziła sobie krótką potańcówkę po-
łączoną z konkursami, zabawami i innymi 
atrakcjami. W poszczególnych oddziałach 
wybieraliśmy także króla i królową balu.

W ciągu tych dwóch dni nasza szkoła 
zamieniła się chyba w prawdziwe centrum 

CZAS POMIĘDZY NOWYM ROKIEM A ŚRODĄ POPIELCOWĄ OD DAWNA BYŁ KOJARZONY Z OKRESEM ZABAW. JAK CO ROKU W NASZEJ 
SZKOLE, ZGODNIE Z TRADYCJĄ ORAZ ZASADAMI REŻIMU SANITARNEGO, ODBYŁA SIĘ ZABAWA KARNAWAŁOWA.

karnawałowe gminy Jakubów! Słychać 
było muzykę, śpiewy dzieci oraz okrzyki 
zdumienia oraz podziwu na widok strze-
lającego konfetti z tub oraz piniat. Na pa-
miątkę tego radosnego wydarzenia każde 
dziecko otrzymało fluorescencyjny upo-
minek. 

Z pewnością tegoroczna zabawa kar-
nawałowa zapadnie w pamięć wszystkich 
dzieci i nauczycieli jako wyjątkowe i rado-
sne wydarzenie, które udało się sprawnie 
i bezpiecznie zorganizować. Efekty wspa-
niałej zabawy zostały uwiecznione na fo-
tografiach, które zapewne będą doskonałą 
pamiątką. 
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W WIŚNIEWSKIEJ SZKOLE

Oprac. Anna Łaptiew-Pióro

Tegoroczna zima wszystkim trochę 
dokuczyła mrozem, szczególnie na-

szym ptasim przyjaciołom. Na szczęcie, 
jak co roku, w Wiśniewie zadbali o nich 
uczniowie klas I-III. W szkolnych karmni-
kach nigdy nie brakowało ziaren zbóż, czę-
sto zatopionych w  tłuszczyku, który tak 
uwielbiają sikorki. 

31 stycznia uczniowie klas VII i VIII 
wraz z kilkoma nauczycielami dołączyli do 
sztabu WOŚP w Kałuszynie, biorąc udział 
w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Uczniowie zbierali pieniądze 
na terenie całego Kałuszyna, częstując dar-
czyńców smakołykami. Sprzedawali upie-
czone własnoręcznie babeczki i ciasteczka, 
dochód z ich sprzedaży zasilił konto fun-

18 STYCZNIA, PO BLISKO MIESIĘCZNYCH FERIACH ŚWIĄTECZNO-ZIMOWYCH, DO 
NASZEJ SZKOŁY WRÓCIŁY WRAZ ZE SWOIMI NAUCZYCIELAMI KLASY MŁODSZE I ŻYCIE 
ZNOWU ZAGOŚCIŁO W SZKOLNYCH MURACH. 

ZIMOWA SWADA

dacji. Tegoroczny finał był inny niż dotych-
czas, ale to nie przeszkodziło naszym wo-
lontariuszom w zebraniu 2500 zł. 

Mijający miesiąc obfitował w okazjo-
nalne wydarzenia, które świętowaliśmy 
w czasie zdalnych lekcji. 

1 lutego minęła 9. rocznica śmierci Wi-
sławy Szymborskiej. Z tej okazji uczniowie 
klas IV-VIII zapoznali się z życiem i twór-
czością naszej noblistki oraz „ulepili lepie-
je” – gatunek, którego istnienie zawdzię-
czamy właśnie Jej. 

Lepiej, który wydaje się najbardziej 
na czasie, brzmi:

Lepiej ręce myć starannie, 
niźli być na kwarantannie. 
Jego autorką jest Asia Szatkowska z kla-

sy IV. 
Uczniowie klasy VII jako pracę do-

datkową wykonali komiksy na podstawie 
„Dziadów. Część II” Adama Mickiewi-
cza. Wszyscy uczestniczyli w lekcji z okazji 
„Międzynarodowego Dnia Języka Ojczy-
stego”, między innymi układając pangra-
my i palindromy. Relacje z tych wydarzeń 
można obejrzeć na stronie internetowej 
szkoły. 

W „Międzyszkolnym Turnieju Mine-
craft online” I miejsce w kategorii wieko-
wej klasy IV-VI zajął Marcin Starzyński – 
uczeń klasy IV. Gratulujemy! Fo
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W MISTOWSKIEJ SZKOLE

ZMYŚLNE PRZEDSZKOLAKI
Oprac. Dominika Szczęsna

W  grudniu odbyły się Mikołajki 
dla dzieci z grup przedszkolnych. 

W  tym dniu przedszkolaki wystąpiły 
w krótkim programie artystycznym, chwa-
ląc się swoim talentem wokalno-tanecz-
nym, który zaprezentowały przed gościem 
specjalnym – Świętym Mikołajem. W na-
grodę wszystkie grzeczne dzieci otrzymały 
od Mikołaja upragnione upominki.

Jeszcze przed świętami Bożego Naro-
dzenia dzieci z grupy Kubusia Puchatka 
oraz grupy 0 przygotowały mini koncert 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, na któ-
ry zaprosiły dyrektor i pracowników szko-
ły oraz grupę Misie. Przedszkolaki zapre-
zentowały swoje umiejętności wokalne 
w świątecznych piosenkach oraz złożyły 
życzenia bożonarodzeniowe w języku hisz-
pańskim.

W styczniu dzieci z grupy Kubusia Pu-
chatka oraz grupy 0 poprzez portal Face-
book przygotowały niespodziankę. Złoży-
ły online wszystkim Babciom i Dziadkom 
życzenia z okazji ich święta, wspólnie śpie-
wając piosenkę „Babciu, dziadku zrób tak”.

Początek lutego stał pod znakiem za-

PRZEDSZKOLAKI Z MISTOWA NIE PRZEJMUJĄ SIĘ PANDEMIĄ I POKAZUJĄ, JAK MOŻNA SIĘ BAWIĆ I UCZYĆ TAKŻE ONLINE. W CIĄGU 
OSTATNICH MIESIĘCY MALUCHY WCALE NIE PRÓŻNOWAŁY.

bawy karnawałowej. W  przedszkolu od-
był się bal. Maluchy przebrały się za bo-
haterów ulubionych bajek. Były tańce przy 
przedszkolnych hitach, gry i zabawy kar-
nawałowe oraz pokaz mody przebrań kar-
nawałowych. Nie zabrakło też słodkiego 
poczęstunku. Szczególną popularnością 
w tym dniu cieszyła się karnawałowa fo-
tobudka, gdzie każdy chętny przedszkolak 
mógł zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę.
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Urząd Gminy Jakubów
05-306 Jakubów, ul. Mińska 15
czynny w godz.: pn. – pt.. 800 – 1600,
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

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 93 28
czynna w godz. pn. – pt. 800 – 1600

e-mail: biblioteka@jakubow.pl, http://biblioteka.jakubow.pl

• Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. +48 25 757 92 14, e-mail: filiaw@jakubow.pl
czynna w godz. czw.: 1530 – 1800, sob: 830 – 1430

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

Parafie: 
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w  Jakubowie,  
pl. św. Jakuba Apostoła 1, tel. +48 25 757 91 93
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Fatimskiej  
w Mistowie, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Wiśniewie, 
Wiśniew 75, tel. +48 25 757 95 12
• Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy  
Przenajświętszej w Wiśniewie, Wiśniew 65, 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
czynny w godz. pn. : 800 – 1630, wt. – pt.: 800 – 1330

Urząd Pocztowy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 27, tel. +48 25 757 91 98

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINNY”
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


