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Szanowni Mieszkańcy gminy Jakubów, 
w miesiącu, w którym oddajemy do Państwa 
dyspozycji kolejny numer naszego kwartalnika, 
żegnamy lato, czas wypoczynku, ale i wielu 
intensywnych prac na terenie gminy.

Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu 
mogliśmy oddać do użytku kolejny etap kanalizacji 
Mistów-Leontyna, pięknie pną się do góry mury 
hali sportowej przy szkole w Mistowie. Nasze ulice 
rozświetlą nowe lampy, wybudowaliśmy dwa odcinki dróg asfaltowych 
w Antoninie i Wiśniewie oraz utwardziliśmy destruktem wskazane  
we wnioskach mieszkańców odcinki dróg w 20 miejscowościach, dbaliśmy  
o nasze chodniki, przystanki oraz pobocza dróg. Otworzyliśmy dwa place zabaw 
– w Rządzy i Narcie.

Zapraszaliśmy mieszkańców gminy Jakubów i gmin sąsiedzkich do udziału 
w licznych imprezach kulturalno-sportowych: rajdy rowerowe, dożynki, 
turniej wsi, przedstawienia teatralne, nauka tańca, warsztaty kulinarne, 
rękodzielnicze i komputerowe.

Przed nami piękna, złota, polska jesień. Czas na realizację zadań 
z Funduszu Sołeckiego, budowę pompowni wody w Jakubowie oraz 
modernizację oczyszczalni ścieków przy blokach wspólnoty mieszkaniowej 
Witkowizna. Wolny czas umilą spotkania: „Kulturalna Niedziela” 
9 października i „Wieczorek patriotyczny” 11 listopada.

O szczegółach przedstawionych informacji będą Państwo mogli przeczytać 
w artykułach naszej publikacji. Zapraszam.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Jakubów
NASZA GMINA JAKUBÓW

BEZPŁATNY KWARTALNIK 
GMINY JAKUBÓW

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

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

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

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

Nakład:
1000 egz.

PL ISSN 2449-5212

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

JakubówJakubów

TEMAT NUMERU

ŻAR WDZIĘCZNOŚCI s. 4-5

P
L

 I
SS

N
 2

44
9-

52
12

NASZA GMINA
Nr 4 (7) 2016
BEZPŁATNY KWARTALNIK

SOŁECKIE ZMAGANIA
s. 6-7

Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jakubów: www.jakubow.pl
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WSZYSCY NA ROWER!
W NIEDZIELĘ, 11 WRZEŚNIA 2016 ROKU NA TERENIE GMINY JAKUBÓW MIAŁ MIEJSCE 
II MIĘDZYGMINNY RAJD ROWEROWY, ZORGANIZOWANY WSPÓLNIE PRZEZ GMINY:  
JAKUBÓW, DOBRE I STANISŁAWÓW POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIA-
TU MIŃSKIEGO ANTONIEGO JANA TARCZYŃSKIEGO.

Oprac.: Monika Michalczyk

W Jakubowie rowerzyści mieli do po-
konania trasę: Jakubów – Szczyt-

nik – Rządza – Wiśniew – Wola Pol-
ska – Ludwinów, liczącą 14 kilometrów. 
Uczestnicy rajdu o godzinie 14:00 wyru-
szyli z poszczególnych gmin i oddzielny-
mi peletonami przemieszczali się wyzna-
czonymi trasami przejazdu, aby wspólnie 
spotkać się na mecie w Ludwinowie. Bez-
pieczeństwa na drogach strzegli straża-
cy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Ja-
kubowa, Wiśniewa, Łazisk oraz Mistowa, 
a także policjanci z komisariatu w Stanisła-
wowie. W rajdzie udział wzięło około sze-
ściuset osób. 

Na mecie – przy OSP w Ludwinowie 
na rowerzystów czekał poczęstunek – gro-
chówka, kiełbaska z grilla, ciasta oraz ciepłe 
i zimne napoje. Podczas imprezy gościnnie 
wystąpiły panie z lokalnego zespołu Lu-
dwinianki, a w dalszej części czas umilały 
utwory w wykonaniu Cezarego Wociala. 
Ponadto, mieszkańcy poszczególnych gmin 
mogli wykazać się umiejętnościami spor-
towymi podczas konkurencji sprawno-
ściowych: noszenia na barana, przelewania 
wody z wiadra do butelki oraz przeciągania 
liny. Jak się okazało, w konkursach królo-
wała gmina Stanisławów, która w każdej 
z konkurencji zajęła I miejsce. Na wszyst-
kich chętnych, którzy wzięli udział w zma-
ganiach, czekały nagrody i upominki. 

Uczestnicy rajdu poszczególnych gmin 
mieli okazję spędzić piękne, słoneczne po-
południe w przyjemnej i radosnej atmosfe-
rze. Decyzją włodarzy za rok odbędzie się 
kolejny rajd rowerowy.
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele pw. Matki Bożej 

Fatimskiej w Mistowie. Po niej korowód 
dożynkowy przejechał, odświętnie przy-
strojonymi bryczkami, na plac dożynko-
wy. Wszystkich gości oraz zebranych po-
witała Orkiestra Dęta z Jakubowa. 

Starostami dożynek w tym roku byli: 
Bożena Kuśmierczyk i Marcin Krupa 
z Mistowa. Po uroczystym przekazaniu 
chleba wójtowi nadszedł czas na prze-
mówienia organizatorów i zaproszo-
nych gości. Swoją obecnością zaszczyci-
li wszystkich: posłanka Teresa Wargocka 
– sekretarz stanu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej, wójtowie z terenu powiatu 
mińskiego, radni powiatowi, Mariusz Ko-
zera – wicedyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie. 

Podczas dożynek przeprowadzono 
wiele konkursów. 15 wieńców dożynko-
wych uhonorowano jednakowym miej-

scem na podium i nagrodą pieniężną.  
Po raz pierwszy wybrano też najlep-
sze ciasto. Do tego konkursu zgłosiło się 
18 uczestników, z których I miejsce zdo-
była Janina Głuchowska z Ludwino-
wa, II  miejsce – Marzanna Kosieradz-
ka z Nartu, III miejsce - Renata Gałązka 
z Jakubowa, natomiast IV miejsce pozo-
stali uczestnicy. Wszyscy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody pienięż-
ne. Tego dnia wręczono także statuetki 
„Przyjaciela Gminy Jakubów”. Otrzyma-
li je: Bartłomiej Dydek – komendant po-
wiatowy Policji w Mińsku Maz., Zbigniew 
Pucelak – zastępca komendanta powiato-
wego Policji w Mińsku Maz., Robert Reda 
– komendant komisariatu Polcji w Stani-
sławowie, Jarosław Ufnal – komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Mińsku Maz., Grażyna Borowiec – dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miń-
sku Maz., Janusz Sadoch –  opiekun or-

ŻAR WDZIĘCZNOŚCI
W NIEDZIELĘ 28 SIERPNIA 2016 R.W GMINIE JAKUBÓW ODBYŁY SIĘ DOŻYNKI GMINNE, TYM 
RAZEM W MIEJSCOWOŚCI MISTÓW. Z NIEBA LAŁ SIĘ ŻAR, A ZE SCENY – PODZIĘKOWANIA, 
GRATULACJE I NAGRODY. CAŁOŚĆ DOPEŁNIŁY KONCERTY GWIAZD POLSKIEGO DISCO.

Oprac.: Ewa Klepacka
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UROCZYSTOŚCI

kiestry dętej i kół muzycznych w gminie 
Jakubów oraz Katarzyna Wolska – cho-
reografka zespołu Jakubowiacy. 

Wójt oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Jakubów wręczyli Laur Wdzięczności 
Maciejowi Łobodzie z okazji 52-lecia peł-
nienia funkcji sołtysa wsi Tymoteuszew. 
Wręczono również odznaczenia ,,Order 
serca – matkom wsi’’, które otrzymały: 
Janina Wiktorowicz z Anielinka, Cecylia 
Szymańska z Anielinka, Lidia Domań-
ska, Helena Parol, Halina Anna Gniado, 
Marianna Kaska z Mistowa. Odznakę ho-
norową ,,Zasłużony dla rolnictwa’’, otrzy-
mali Krzysztof Góras i Zbigniew Gójski 
z Mistowa.

Między wystąpieniami na scenie ze-
branym czas umilali: Jakubowiacy, Wi-
sienki, Ludwinianki, Mistowiacy, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Mistowie, Gmin-
ny Chór „Serenada”, Cześki i Wieśki oraz 
Żółć. Można było również obejrzeć pokaz 
sportowy Jiu Jitsu Brazylijskiego wykona-
ny przez dzieci z Klubu Walki Grappler. 
Gwiazdami wieczoru, które przyciągnę-
ły niezliczoną ilość fanów, były Kordian, 
Etna i Skaner.
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WYDARZENIA

Turniej rozpoczęło oficjalne powita-
nie zebranych przez wójt Hannę Wo-

cial oraz koncert Gminnej Orkiestry Dę-
tej, której przewodniczył Janusz Sadoch. 
Następnie rozpoczęły się międzysołec-
kie zmagania.

Do rywalizacji przystąpiły reprezen-
tacje czterech sołectw: Jędrzejowa Nowe-
go, Szczytnika, Wiśniewa i Łazisk. Sołec-
twa startowały w trzech etapach konkursu: 
paradzie stoisk połączonej z konkursem 

kulinarnym, konkurencjach sprawnościo-
wych oraz konkurencji muzycznej. Oce-
niały je komisje sędziowskie w składzie: 
Ewa Wąsowska, Paulina Górna i Anna Ka-
lata (kulinaria); Hanna Markowska, Jolan-
ta Kowalczyk i Zofia Kowalska (muzyka); 
Bogusław Dziedzic, Jacek Biaduń i Piotr Ja-
guścik (sport).

Dziesięcioosobowe drużyny zmie-
rzyły się w następujących konkurencjach 
sprawnościowych: wyścig z przenosze-

niem ziemniaków, wyścig sołtysów, bieg 
w workach, bieg z workiem ziemniaków, 
slalom z oponą samochodową, kręgle, bieg 
z wodą, strzały piłką do minibramki, rzut 
ziemniakiem do wiadra oraz dmuchanie 
balonów. Walka do ostatniej konkurencji 
była bardzo zacięta. Każdej drużynie kibi-
cowali mieszkańcy ich sołectw. Dodatko-
wą konkurencją, poza ogólną punktacją, 
było przeciąganie liny. Zwycięzcą zostało 
sołectwo Wiśniew, które w nagrodę otrzy-
mało „worek piwa”.

Po podsumowaniu wyników wszyst-
kich konkurencji sprawnościowych pierw-
sze miejsce zajęło sołectwo Wiśniew, dru-
gie – Jędrzejów Nowy, trzecie – Szczytnik, 
a czwarte – Łaziska. 

W konkurencji muzycznej pierwsze 

SOŁECKIE ZMAGANIA
Oprac.: Marta Klukowska

10 LIPCA 2016 ROKU NA BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W JĘDRZEJO-
WIE NOWYM ROZEGRANO II TURNIEJ SOŁECTW GMINY JAKUBÓW O PUCHAR WÓJTA ORAZ 
NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ. NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH OKAZAŁ SIĘ WIŚNIEW, KTÓRY ZACIĘCIE 
WALCZYŁ O LAURY Z JĘDRZEJOWEM NOWYM.
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WYDARZENIA

NAZWA DRUŻYNY

PUNKTACJA

RAZEMParada stoisk  
i konkurs kulinarny

Konkurencja  
muzyczna

Konkurencje 
sprawnościowe

Wiśniew – I miejsce 9 14 39 62

Jędrzejów Nowy – II miejsce 10 15 34 59

Szczytnik – III miejsce 7 10 33 50

Łaziska – IV miejsce 8 8 25 41

miejsce zajęło sołectwo Jędrzejów Nowy, 
drugie – Wiśniew, trzecie – Szczytnik, 
a czwarte – Łaziska. Dodatkowo każde 
sołectwo zaprezentowało paradne stoisko 
z potrawami tradycyjnymi i regionalnymi, 
związanymi z wybranym przez siebie mia-
stem Polski. Stoisko to podlegało odręb-
nej ocenie konkursowej. Zwycięzcy każdej 
konkurencji otrzymali pamiątkowe statu-
etki i dyplomy.

Po wszystkich konkurencjach, w ogól-
nej klasyfikacji w II Turnieju Sołectw 
Gminy Jakubów zwyciężyło sołectwo Wi-
śniew, które otrzymało puchar i nagrodę 
pieniężną w kwocie 2000 zł. Tuż za nimi 
znalazł się Jędrzejów Nowy nagrodzony 
kwotą 1000 zł, a potem kolejno Szczytnik 
– 500 zł i Łaziska 250 zł. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
oraz gości w zorganizowanym przez or-
ganizatorów punkcie medycznym czu-
wała Joanna Wiktorowicz. Profesjonalne 
nagłośnienie zapewnili Dariusz Domań-
ski i Michał Osica, zaś pyszną grochów-
kę dla wszystkich zawodników oraz gości 
przygotowały kucharki ze Szkoły Podsta-

PUNKTACJA KOŃCOWA
II TURNIEJU SOŁECTW GMINY JAKUBÓW

wowej w Jędrzejowie Nowym. W trak-
cie imprezy dodatkowe atrakcje, tj. wesołe 
miasteczko, lody i wata cukrowa przycią-
gały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim 
drużynom dziękujemy za udział, a kibicom 
za motywowanie zawodników i zagrzewa-
nie do walki.
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PRACE RADY GMINY
GMINA – URZĄD

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
Z 22 CZERWCA

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmi-
ny Jakubów za 2015 rok:

a. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wój-
ta Gminy Jakubów sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu Gminy Jakubów za 2015 rok,

b. wysłuchanie wniosku Komisji Rewi-
zyjnej,

c. wysłuchanie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku ww. Komisji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Gminy Jakubów wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2015 rok,

b. udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Jakubów z tytułu wykonania budżetu 
za 2015 rok,

c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,

d. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
e. wstępnej lokalizacji nowych przystan-

ków komunikacyjnych przy drogach powia-
towych nr 2224W w Mistowie, nr 2226W 
w Rządzy, nr 2249W w Kamionce, nr 2250W 
w Jakubowie,

f. poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gmi-
ny Jakubów w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso,

g. wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia oraz wspólną realizację z Gminami: 
Dobre, Stanisławów, Stara Kornica projektu pn. 
Energia dla przyszłości – odnawialne źródła 
energii w gminach wschodniego Mazowsza: 
Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica,

h. przyjęcia Statutu Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ja-
kubowie.
3. Wysłuchanie sprawozdań z działalności 
w 2015 roku:

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

nej w Jakubowie,
c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaku-

bowie,
d. wysłuchanie sprawozdań z pracy Ko-

misji Rady Gminy Jakubów za 2015 rok.
4. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o pra-
cach w okresie między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne:

a. rozpatrzenie pism do Rady Gminy.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
Z 28 LIPCA

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

nansowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,
b. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

2. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między Sesjami.
3. Sprawy różne.

POSIEDZENIE RADY GMINY JAKUBÓW 
Z 19 WRZEŚNIA

1. Informacja Wójta Gminy Jakubów o wyko-
naniu budżetu za I półrocze 2016 roku.
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 
I półrocze 2016 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Jakubów na lata 2016-2021,

b. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
c. zatwierdzenia taryf za odprowadzanie 

ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyj-
nych, stanowiących własność gminy Jakubów.
4. Informacja o wprowadzonych dotacjach 
celowych w okresie między Sesjami.
5. Informacja Wójta o pracach w okresie mię-
dzy Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne:

a. rozpatrzenie pism do Rady Gminy. Fo
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NOWA SIEĆ
GOTOWA
Oprac.: Marta Klukowska

RAPORT DROGOWY
INWESTYCJE

ANTONINA 

Na podstawie umow y zawartej 
28 czerwca 2016 r. pomiędzy Woje-

wództwem Mazowieckim a Gminą Ja-
kubów, o udzielenie dotacji ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych w Antoninie wykonano 
nawierzchnię wyrównującą podbudowę 
mieszanką mineralno-asfaltową na po-
wierzchni 2 456 m2 o długości 614 m. Wy-
konawcą prac była firma Fedro Sp. z o.o. 
z Osiecka. Rozpoczęte 29 sierpnia 2016 r. 
prace odebrano już 12 września.

Koszt ca łkowity inwestycji to 
66 867,18 zł brutto, z czego dofinansowa-
nie przez Gminę Jakubów w wysokości 
50% poniesionych kosztów operacji wyno-
si 33 433,59 zł.

W ramach przedmiotowej inwesty-
cji wykonano dodatkowe prace związane 
z przebudową hydrantu, uzupełnieniem 
poboczy pospółką drogową, konserwacją 
rowu przydrożnego oraz umocnieniem 
skarp płytami ECO.

WIŚNIEW 

20 września 2016 r. podpisano umo-
wę pomiędzy Gmina Jakubów 

a firmą Fedro Sp. z o.o. z Osiecka na ro-
boty budowlane związane z przebudową 
drogi nr 246 w miejscowości Wiśniew. 
W ramach umowy wykonano nawierzch-
nię mineralno-bitumiczną o łącznej po-
wierzchni 2763 m2 (614x4,5 m). Proto-
kolarnego odbioru technicznego robót 
dokonano 27 września 2016 r.

Koszt wykonanych prac to 75 225,58 zł. 
Dodatkowo wykonano prace związane 
z uzupełnieniem poboczy pospółką drogo-
wą oraz wycięciem krzaków.

RZĄDZA (WITKOWIZNA) 

W wyniku złożonej 8 sierpnia 2016 r. 
oferty dotyczącej wymiany płyt 

drogowych mon podpisane zostało po-
rozumienie pomiędzy Gminą Jakubów 
a firmą F.H.U. Jędruszczak Małgorza-
ta z Lublina na demontaż i wymianę płyt 
drogowych mon położonych na drodze do-
jazdowej do bloków. W ramach zawartego 
porozumienia oferent za pozyskane płyty 
drogowe w ilości 1031 szt. (wymiar 3x1,3 m) 
przekazał Gminie fabrycznie nową kostkę 
brukową szarą w ilości 4800 m2, 300 szt. 
obrzeży (100x30x8) oraz 300 szt. krawęż-
ników (100x30x15). Demontaż i wywóz 
płyt oraz dostawa i rozładunek kostki, kra-
wężników i obrzeży została wykonana na 
koszt oferenta. Pozyskana kostka brukowa 
zostanie wykorzystana do budowy chod-
nika w miejscowościach Łaziska, Wiśniew, 
Jędrzejów Nowy i Nart.

W miejsce zdemontowanych płyt mon 
na drogę dojazdową do Witkowizny do-
starczono, rozplantowany i zagęszczony 
destrukt drogowy w ilości 1615 t za kwotę 
118 492,55 zł. 

Oprac.: Jacek Biaduń
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28 lipca 2016 roku wykonawca sie-
ci kanalizacji sanitarnej –  fir-

ma BUDOKAN z Łosic – poinformował 
urząd gminy Jakubów o zakończeniu 
robót i zgłosił gotowość do odbioru koń-
cowego.

Protokolarnego odbioru prac budow-
lanych, po przeprowadzonej wizji lokalnej 
oraz zapoznaniu się z dokumentacją i za-
kresem rzeczowym zadania, komisja doko-
nała 5 sierpnia 2016 roku. 

W ramach inwestycji wykonano łącz-
nie 29 przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. 
Strażackiej, Szkolnej i Słonecznej w Misto-
wie oraz w Leontynie. Wybudowana zo-
stała także przepompownia ścieków z ar-
maturą i sterowaniem w Leontynie, 839,5 
mb kanału grawitacyjnego, 590 mb kanału 
tłocznego oraz 767,5 mb przyłączy kanali-
zacyjnych. 

Zakończona inwestycja została do-
finansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie pożyczki 
w kwocie 270 000,00 zł. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 398476,58 zł brutto.
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INWESTYCJE

Budowa nowej hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Mi-

stowie wchodzi w kolejny etap. Wybudo-
wano łącznik, który łączy istniejącą szkołę 
z nowym obiektem. Mury hali pną się ku gó-
rze co jest widoczne już z daleka. Dodatko-
wo pozyskano dofinansowanie w wysoko-
ści 50% całkowitych wydatków związanych 
z budową nowego obiektu. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pro-
gramu „Rozwoju szkolnej infrastruktury 
sportowej – edycja 2016” dofinansuje inwe-
stycję w kwocie: 1 380 700,00 zł. Zakończe-
nie budowy przewiduje się na 2018 rok.

Gmina Jakubów nie zapomina o swoich najmłodszych mieszkańcach. W lipcu i sierpniu 2016 roku otworzono aż 2 nowe place za-
baw, a jeden zmodernizowano. Nowe place zabaw powstały w miejscowości Nart oraz Rządza, a w Jakubowie plac zabaw przeszedł 

gruntowne zmiany. Od 18 czerwca dzieci z Rządzy mogą cieszyć się z huśtawek, bujaków oraz wieży ze zjeżdżalnią. Dzieci z Nartu mogą 
korzystać z huśtawek, wież ze zjeżdżalniami oraz trampoliny. Jakubów natomiast zyskał dużą piaskownicę, bujaki, karuzelę, kompleks 
wież ze zjeżdżalnią oraz nowe huśtawki. Zachęcamy najmłodszych mieszkańców do korzystania z placów zabaw.

RAJ DLA NAJMŁODSZYCH

MILION NA HALĘ

Oprac.: Konrad Brzost

Oprac.: Konrad Brzost
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PROJEKT

Projekt finansowany jest z rządowego 
programu na rzecz Aktywności Spo-

łecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
(ASOS 2014-2020) i skierowany jest do 
mieszkańców obszarów wiejskich zarów-
no w wieku do 60 lat (od 2 do 59 lat), jak 
i w wieku powyżej 60. roku życia. 

Głównym celem projektu jest m.in. 
międzypokoleniowa integracja społeczna; 
podniesienie jakości życia w okresie staro-
ści poprzez podejmowanie działań kulturo-
wych; promowanie sztuki, kultury, historii 
regionu wśród społeczności lokalnej z wy-
korzystaniem osób starszych jako skarb-
ników tej wiedzy; popularyzacja turysty-
ki rowerowej i pieszej; integracja seniorów 
i młodzieży na wspólnych imprezach tury-
styczno-sportowych oraz poprawa kondycji 
fizycznej i zdrowotnej seniorów.

JESIEŃ W BARWACH LATA
Oprac.: Marta Klukowska

OD LIPCA 2016 ROKU NA TERENIE GMINY JAKUBÓW REALIZOWANY JEST PROJEKT „JESIEŃ ŻYCIA W BARWACH LATA Z KULTURĄ W TLE”. JEGO 
AUTOREM JEST FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA „OD-NOWA” Z SIEDZIBĄ W SZCZYTNIE, KTÓRA ZAPROSIŁA DO UDZIAŁU 
MIESZKAŃCÓW GMINY JAKUBÓW, ALE TAKŻE GMINY DOBRE I KAŁUSZYN. 

W ramach projektu odbywają się spo-
tkania pokoleniowe z rękodziełem arty-
stycznym „Cacka”, spotkanie cykliczne 
„Zaproś sąsiada”, a także wycieczki rowe-
rowe i piesze z kijkami Nordic Walking. 
Uczestnicy mają także okazję podszkolić 
swoje umiejętności podczas warsztatów 
wokalnych, kulinarnych, tanecznych, foto-

graficznych czy z podstaw komputera. 
Podsumowaniem projektu będzie mię-

dzypokoleniowy festyn integracyjny, pod-
czas którego pokazane zostaną efekty pro-
wadzonych warsztatów. Zespoły wokalne 
zaprezentują dawne i unowocześnione 
tradycyjne pieśni, a tancerze przypomną 
dawne tańce. Na uczestników będzie cze-
kała wystawa z najciekawszych zdjęć i tek-
stów wykonanych na warsztatach. Każdy 
też będzie miał okazję spróbować wytwo-
rów kulinarnych, poznać ich walory zdro-
wotne, a także poznać historię regionu 
i jego kulturę. Fo
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KULTURA

Oprac.: Daria Lisiecka

Oprac.: Daria Lisiecka

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu 
„Kultura pod strzechy” w gminie Ja-

kubów. Na zaproszenie wójt Hanny Wocial 
i dyrektor biblioteki Stanisławy Laskowskiej 
wystąpiła grupa teatralna Parabuch w spek-
taklu „Szczęście Frania”. 

„Szczęście Frania” to lekka kome-
dia miłosna, w której pobrzmiewają tak-

Od początku września w sobotnie 
poranki w bibliotece odbywają się 

warsztaty rękodzielnicze w ramach pro-
jektu „Jesień życia w barwach lata z kul-
turą w tle”. Uczestniczki pod profesjo-
nalnym okiem instruktorki Beaty Wąsak 
tworzą papierowe cudeńka: ramki na zdję-
cia, karty ozdobne, figurki. Uczestnicy spo-
tykają się przez 7 kolejnych sobót w godz. 
9.00 – 13.00, zajęcia potrwają do 15 paź-
dziernika włącznie. Chętnych zapraszamy 
do udziału, są wolne miejsca. Zapewniamy 
materiały i miłą atmosferę.

KULTURA POD STRZECHY

WYCZAROWANE Z PAPIERU

że tony poważne. Licznie przybyli miesz-
kańcy Mistowa i Wiśniewa mieli okazję 
obejrzeć tę sztukę w słoneczną niedzielę 
18 września. Jeśli kogoś ominął spektakl, 
nic straconego. Kolejna teatralna niedzie-
la już w listopadzie. Tym razem Parabuch 
zagra w Łaziskach i Jędrzejowie Nowym. 
Zapraszamy.
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INFORMACJE

Oprac.: Daria Lisiecka

W maju, podczas tegorocznych War-
szawskich Targów Książki ogłoszo-

no werdykt w konkursie „Wójt przyjacie-
lem biblioteki”, którego inicjatorką była 
pisarka Małgorzata Gutowska-Adamczyk. 
Celem konkursu było wyłonienie i uhono-
rowanie mądrych wójtów, którzy czytają 
i wspierają swoje biblioteki, pojawiają się na 
spotkaniach autorskich i przeznaczają pie-
niądze na remonty bibliotek, by te jak naj-
lepiej służyły lokalnym społecznościom, 
wspierając ich rozwój i budując więzi. 

W konkursie została wyróżniona, zgło-
szona przez naszą bibliotekę, Hanna Wocial 
– wójt gminy Jakubów. Prezentujemy dyplom 
oraz list gratulacyjny od organizatorów:

WÓJT PRZYJACIELEM BIBLIOTEKI
Drodzy Przyjaciele Biblioteki, 
serdecznie dziękujemy za zgłosze-

nie do konkursu i ciekawą prezenta-
cję! Gratulujemy Wam włodarza, który 
wsłuchuje się w potrzeby biblioteki, zna 
jej działalność i czynnie w niej uczestni-
czy. Prosimy o przekazanie tego dyplomu 
z gratulacjami i podziękowaniami z na-
szej strony.

Oby Wasza biblioteka rozwijała się ku 
radości czytelników! Niech Wasze działania 
przynoszą skutki w postaci coraz większego 
zrozumienia korzyści, jakie niesie populary-
zacja czytelnictwa.

Małgorzata Gutowska-Adamczyk oraz 
Polska Izba Książki

Od września 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie roz-
poczęły się zajęcia gimnastyki leczniczej o charakterze rehabilitacyj-

nym. Program adresowany jest do osób ok 60. roku życia, zawiera niezbędne  
elementy treningu dla seniorów, tj. wysiłek aerobowy, ćwiczenia koordynacyj-
ne lub równoważne. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu we wtorki o godz. 
13.30 przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę oraz instruktorkę kinezygeron-
toprofilaktyki, Joannę Rokicką. Jeżeli chcesz polepszyć jakość  życia oraz za-
pobiec chorobom wieku dojrzłego, dołącz do nas. Serdecznie zapraszamy.

SENIORZY ĆWICZĄ!
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Jednym z punktów uroczystości był 
udział w XVI Marszu Żywej Pamię-

ci Polskiego Sybiru 9 września. Kilkana-
ście tysięcy białostoczan przeszło ulicami 
miasta, oddając w ten sposób hołd zesłań-
com. Międzynarodowy Marsz Żywej Pa-
mięci Polskiego Sybiru wyruszył sprzed 
pomnika katyńskiego w Białymstoku. 
W tym roku wzięło w nim udział ponad 
270 pocztów sztandarowych, wśród nich 
byli Sybiracy i ich rodziny, kombatan-
ci, a także uczniowie, harcerze oraz go-
ście z Australii, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Esto-
nii, Białorusi czy Ukrainy. Wydarzenie 
to jest dowodem pamięci o tych, którzy 
zostali wywiezieni na Wschód, co ginę-
li, cierpieli i walczyli o niepodległość na-
szej ojczyzny. Oprócz uroczystości były 
chwile umożliwiające poznanie wielokul-
turowości Podlasia. Uczniowie zwiedzili 
muzeum ikon w Supraślu, meczet w Bo-
honikach oraz synagogę w Tykocinie.

W HOŁDZIE  ZESŁAŃCOM
OD 8 DO 10 WRZEŚNIA 2016 ROKU POCZET SZTANDAROWY GIMNAZJUM IM. ORŁA 
BIAŁEGO W JAKUBOWIE BRAŁ UDZIAŁ W X SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH, KTÓRY W TYM 
ROKU ODBYŁ SIĘ W BIAŁYMSTOKU.

Oprac.: Dorota Czerwińska
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OŚWIATA W JAKUBOWIE

Sprzątanie świata to międzynarodo-
wa kampania odbywająca się na ca-

łym świecie w trzeci weekend września.  
Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci za-
legających poza miejscami przeznaczony-
mi do ich składowania. Akcja ta wywodzi 
się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się 
w 1989 r., a w Polsce pojawiła się 5 lat póź-
niej. W tym roku 23. edycja akcji przebie-
gła pod hasłem: „Podaj dalej… drugie ży-
cie odpadów”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ja-
kubowie również włączyli się do tej ekolo-
gicznej akcji. Klasy IV-VI posprzątały teren 
przyszkolny tak, że aż lśnił. Klasy O-III za-
dbały o porządek w swoich salach lekcyj-
nych. Poza tym klasa IIIc pod kierunkiem 
wychowawczyni – Sylwii Korzeniewskiej 
zaprezentowała oddziałom przedszkolnym 
i klasom młodszym inscenizację pt. „Sznu-
rek Jurka”, w której pokazała, jakie mogą 

DZIECI POSPRZĄTAŁY
Oprac.: Sylwia Korzeniewska

być skutki śmiecenia. Uczniowie na pew-
no zapamiętają, jak od jednego sznurka po-
wstała śmieci górka i nie będą zanieczysz-
czać świata. My zaś zapamiętajmy, aby 
o Ziemię dbać na co dzień, a nie od święta.
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OŚWIATA W JĘDRZEJOWIE NOWYM
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Kameralnie, w klasach, uczniowie 
świętowali Dzień Matki oraz Dzień 

Ojca, natomiast obchody Dnia Rodzi-
ny zgromadziły całą społeczność szkol-
ną. Dla uczestników przygotowano wiele 
atrakcji. Dzieci razem z rodzicami, babcia-
mi i dziadkami, czasem starszym rodzeń-
stwem lub dalszymi krewnymi, wysłucha-
ły koncertu w wykonaniu zespołu Limbos. 
Następnie uczniowie klasy trzeciej zapre-
zentowali przedstawienie „Jaś i Małgo-
sia”. Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się zorganizowana po raz pierwszy loteria, 
jednak najwięcej emocji wzbudzała rywa-
lizacja sportowa. Uczniowie i zaproszeni 
goście brali udział w różnorodnych kon-
kurencjach. Zwycięzcy otrzymywali drob-
ne upominki od organizatorów oraz grom-
kie brawa od kibiców. Było bardzo wesoło. 
Rodzinny festyn zakończył się poczęstun-
kiem. Wyśmienicie smakowała kiełbaska 
z grilla i chrupiące gofry spożywane na 
świeżym powietrzu przy dźwiękach zna-
nych i lubianych melodii. 

 17 czerwca 2016 roku uczniowie byli na 
wycieczce w Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą. Pogoda dopisała, więc najpierw prze-

spacerowali się Bulwarem Nadwiślańskim, 
potem zwiedzili renesansowy kościół farny 
pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja oraz 
wysłuchali opowieści o historii kamieni-
czek na rynku. Następnie uczniowie uda-
li się do Muzeum Nietypowych Rowerów, 
które znajduje się w Gołąbie. Właściciel 
i kustosz muzeum J. K. Majewski prezen-
tował swoje zbiory. Dzieci mogły wypró-
bować różne rowery (poziome, cyrkowe), 
a jazda nie zawsze okazywała się łatwa. 
Mimo to chętnych nie brakowało. Wiele 
było przy tym śmiechu.

Kolejny punkt na trasie wycieczki sta-
nowił Wojciechów – stolica kowalstwa 
polskiego. Tam uczestnicy brali udział 
w pokazie kowalstwa. Roman Czerniec 
– właściciel kuźni, a jednocześnie mistrz 
w zawodzie kowala, przybliżał dzieciom 
historię kuźni i tajniki swojego fachu, po-
kazywał też, na czym polega ręczne ku-
cie żelaza.

Jednodniowa wycieczka dostarczyła 
uczniom wielu wrażeń. Na pewno wiele się 
nauczyli, poznali ciekawych ludzi i miło 
spędzili czas w gronie szkolnych kolegów 
i koleżanek.

ZABAWY I PODRÓŻE
W MAJU I CZERWCU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTA-
WOWEJ IM. JANA BRZECHWY W JĘDRZEJOWIE NOWYM ODBYŁO SIĘ KILKA IMPREZ. 

Oprac.: Ewa Borys
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OŚWIATA W WIŚNIEWIE
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10 czerwca świętowaliśmy Dzień Patrona – Pułku Ułanów 
Lubelskich. Uroczystości rozpoczęły się apelem przy ka-

mieniu pamiątkowym i wciągnięciem na maszt flagi narodowej. 
Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele wraz z zaproszonymi 
gośćmi złożyli wieńce na grobach ułanów na wiśniewskich cmen-
tarzach. Po powrocie do szkoły wszyscy spotkali się na sali gimna-
stycznej z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Uła-
nów Lubelskich. Tam też odbyły się konkursy wiedzy o 7. Pułku.

Doroczny, szkolny bal szóstoklasistów odbył się 21 czerwca. 
W odświętnie udekorowanej balonikami i światełkami pra-

cowni języka polskiego odbywały się tańce. W zabawie oprócz 
szóstoklasistów uczestniczyli uczniowie klasy piątej. Po wspa-
niałym poczęstunku przygotowanym przez rodziców uczniów 
klasy szóstej na salę wjechał okazały, ufundowany przez klasę 
piątą tort. Tańce trwały do późnego wieczoru. Wszyscy bawili 
się znakomicie.

25 maja uczniowie naszej szkoły 
udali się na wycieczkę do Kazi-

mierza Dolnego. W Kazimierzu oglą-
dali wspaniały rynek, na którym kupi-

ODKRYWAJĄC KAZIMIERZ

ŚWIĘTO Z UŁANAMI WIECZÓR POŻEGNALNY

Oprac.: Sebastian Abelski, klasa 4

Oprac.: Anna Łaptiew Oprac.: Anna Łaptiew

li pamiątki, a także zdobyli Górę Trzech 
Krzyży, na którą trzeba było wejść po stro-
mych, kamienistych schodach. Potem me-
leksami pojechali do słynnych wąwozów 
lessowych, a po obiedzie popłynęli stat-
kiem po Wiśle. W czasie rejsu podziwiali 
wspaniałe krajobrazy i karmili mewy, któ-
re łapały jedzenie w locie. Ostatnim punk-
tem wycieczki było zwiedzanie ruin zam-
ku. Wycieczkowicze weszli też na wysoką 
basztę, z której szczytu podziwiali piękną 
panoramę Kazimierza Dolnego. Zmęcze-
ni, ale bardzo zadowoleni, wrócili późnym 
wieczorem do domu. 
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OŚWIATA W MISTOWIE

Nasi uczniowie w wakacje nie próż-
nowali. 28 sierpnia 2016 r. swoimi 

występami uświetnili Dożynki Gminne. 
Pięknie zaśpiewała Martyna Wocial z klasy 
VI oraz zespół wokalno-taneczny z klasy V 
(Maja Świętochowska, Michał Domański, 
Patryk Paska, Krystian Rychta). Całość 
dopełniła wiązanka 4 tańców wykona-
na przez 12-osobową reprezentację szkoły 
pod kierunkiem Honoraty Grudzień.

Natomiast 1 września 2016 roku mia-
ła miejsce uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego. W tym roku naukę rozpoczę-
ło 72 uczniów w klasach I-VI i 44 dzieci 
z dwóch oddziałów przedszkolnych. Uro-
czystość ta została poprzedzona wspólnym 
udziałem we Mszy św. Do kaplicy udali się 
wraz ze sztandarem.

Od 16 do 18 września trwała 23. edy-
cja akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie 

ZE SZKOLNEGO KALENDARZA
Oprac.: Anna Felczyk

po krótkim apelu tematycznym udali się 
w teren szkoły, aby go posprzątać. Śmieci 
były przez uczniów segregowane do odpo-
wiednich worków.

Warto od najmłodszych lat uczyć dzie-
ci dbania o środowisko naturalne. Przypo-
minać o segregacji śmieci, aby można było 
odzyskiwać surowce do ponownego prze-
tworzenia.
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OŚWIATA W WAKACJE

Półkolonie rozpoczęły się w Szkole 
Podstawowej w Jakubowie, gdzie za-

poznano uczestników z regulaminem 
oraz harmonogramem. Dzieci aktywnie 
spędzały czas na świeżym powietrzu oraz 
pod czujnym okiem trenera Marcina Fran-
kiewicza, prezesa klubu walki Grappler, 
uczestniczyły w treningu Jiu Jitsu. Kolejne-
go dnia uczestnicy udali się do Warszawy, 
aby obejrzeć film „Bardzo Fajny Gigant” 
w 3D, a także by zwiedzić najważniejsze 
pomieszczenia Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej przy ul. Wiejskiej. Dzieci mogły 
w tym dniu również podziwiać Multime-
dialny Park Fontann na Podzamczu.

Następnego dnia uczestnicy półkolonii 
udali się do Julianówki Mazowieckie Sio-
ło w  gminie Siennica, gdzie Mariola Ko-
walska zadbała o wszelkie atrakcje poprzez 
gry, zabawy sportowe, strzelanie z łuku, 
pranie na tarze, zwiedzanie mini zoo, wy-

pieki ciasteczek, spacer po lesie oraz warsz-
taty-wyplatanki zwierzątek z siana, które 
prowadzone były przez mieszkankę gmi-
ny Jakubów Cecylię Szymańską i jej syna 
Stanisława. Noc dzieci spędziły w namio-
tach i domkach letniskowych. W drodze 
powrotnej do Jakubowa, miały możliwość 
zwiedzania Muzeum 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich oraz Miejski Dom Kultury 
w Mińsku Mazowieckim. Każdego dnia 
dzieci posilały się obiadami przygotowa-
nymi przez kucharki ze szkoły podstawo-
wej w Jakubowie i Jędrzejowie Nowym.

Ostatniego dnia półkolonii dzieci 
zwiedzały 23. Bazę Lotnictwa Myśliwskie-
go w Barczącej oraz lotnisko w Janowie, 
mogły także skorzystać z basenu MO-
SiR. Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom, a dyrekto-
rzy szkół i opiekunowie grup – podzięko-
wania od wójt Hanny Wocial.

TYDZIEŃ ATRAKCJI
Oprac.: Ewa Klepacka

OD 4 DO 8 LIPCA PO RAZ KOLEJNY ODBYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE LETNIE, W KTÓRYCH UDZIAŁ 
WZIĘŁO 100 DZIECI Z TERENU GMINY. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU BYŁA WÓJT HANNA 
WOCIAL ORAZ  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
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Urząd Gminy Jakubów 
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Czynny w godz.: pn. 730 – 1700 

wt. – pt. 730 – 1530 

Sekretariat
tel./fax: +48 25 757 91 90
e-mail: sekretariat@jakubow.pl

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

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

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

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

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

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

Zespół Obsługi 
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
tel. +48 25 757 91 61
 e-mail: zoeasz@jakubow.pl

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

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

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, oddział w Siedlcach,
dyżury w Urzędzie Gminy 
tel. +48 25 757 93 36
• Małgorzata Chrzanowska-Siwak
pn. i śr. w godz.: 730 – 1530

• Anna Kalata
pierwszy czwartek każdego miesiąca.

Zespół Szkół w Jakubowie, ul. Szkolna 10
Gimnazjum, tel. +48 25 757 95 44
Szkoła Podstawowa, tel. +48 25 757 91 79
e-mail: zsjakubow@gmail.com
www.szkolajakubow.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym 
Jędrzejów Nowy 30, tel. +48 25 757 98 70
e-mail: spjedrzejow@wp.pl
www.spjedrzejow.jakubow.info

Szkoła Podstawowa w Mistowie
ul. Szkolna 3, tel. +48 25 757 91 31
e-mail: spmistow36@wp.pl
www.spmistow36.pl

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniew 45 A, tel. +48 25 757 95 15
e-mail: spwisniew@jakubow.pl
www.spwisniew.pl

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

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

e-mail: filiaw@jakubow.pl

Parafie: 
• Jakubów, plac św. Jakuba Apostoła 1
tel. +48 25 757 91 93
• Mistów, ul. Kościelna 4, tel. +48 25 757 95 91
• Wiśniew 75 – parafia katolicka 
tel. +48 25 757 95 12
• Wiśniew 60 – parafia mariawicka
tel. +48 25 757 95 29

Bank Spółdzielczy, filia w Jakubowie
ul. Mińska 15, tel. +48 25 757 91 91

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

Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
ul. Mińska 9, tel. +48 25 757 91 97

Informator teleadresowy

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt e-mail: gazeta.jakubow@wp.pl, info@fotopia.com.pl

INFORMACJA
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-
pownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości 

Mistów i Leontyna, gmina Jakubów
dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w formie dotacji, w kwocie 270 000,00 zł

INFORMACJA
 Usuwanie i utylizacja azbestu 

z terenu gminy Jakubów 

dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji, w kwocie 11 184,00 zł


