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Szanowni Mieszkańcy,
Ostatnio wiele się mówi o służbie
zdrowia. Toczą się dyskusje o jej funkcjonowaniu oraz jakości świadczonych
usług. W naszej gminie działa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w którego skład
wchodzą ośrodki zdrowia w Jabłonnie
i Chotomowie.
Obecny dyrektor funkcjonującej
placówki złożył wniosek o realizację uchwały Rady Gminy Jabłonna
Nr XXX/262/2004 z dnia 8 grudnia
2004 roku w sprawie: „wyrażenia
zgody Wójtowi Gminy Jabłonna na
podjęcie działań zmierzających do
likwidacji Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie w związku z planowanym utworzeniem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.”
Powyższa uchwała została podjęta
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na podstawie uchylonej obecnie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje
nowa ustawa o działalności leczniczej, która dopuszcza również możliwość przekształcenia Publicznych
Zakładów ZOZ-ów w Niepubliczne.
Ponieważ sprawa funkcjonowania
służby zdrowia należy do zadań priorytetowych gminy, rozważamy możliwość zasięgnięcia opinii na powyższy
temat od Państwa.
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Władze gminy, radni oraz uczestnicy sesji

Nowoczesny wóz bojowy
W środę 26 października
w trakcie Sesji Rady Gminy
Jabłonna, odbyła się
oﬁcjalna prezentacja wozu
strażackiego zakupionego
dla jabłonowskiej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Kupno wozu było możliwe
dzięki doﬁnansowaniu w ramach
Program Wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”
oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa
w sprawie doﬁnansowania została
podpisana 14 lipca br., a jego kwota
to 80 tysięcy złotych. Z kolei doﬁnansowanie z WFOŚiGW to ponad
180 tysięcy złotych.
Mieszczący 5,5 tysiąca litrów
wody samochód to spełnienie
marzeń jabłonowskiej jednostki. Jak podkreślił w trakcie sesji
komendant Krzysztof Goślicki,
kupno auta nie byłoby możliwe
gdyby nie wsparcie władz gminy. Podziękowania za owocną
współpracę powędrowały zatem
do wójt Olgi Muniak, jej zastępcy

Zraszacze do gaszenia np. łąk

Strażacy z OSP Jabłonna z dumą zaprezentowali nowy nabytek jednostki

Urządzenie do ratownictwa drogowego

Komendant Goślicki wręczył
wójt Oldze Muniak podziękowania
za współpracę

Zestaw szybkiego natarcia do gaszenia
pożąrów u źródła

Tadeusza Rokickiego oraz przewodniczącego rady gminy Włodzimierza Kowalika. Podziękowania złożyła także Olga Muniak,
a przy wznoszeniu toastu życzyła
strażakom wszystkiego najlepszego. Po części oficjalnej nastąpiła
prezentacja samochodu oraz jego
wyposażenia.
AOT

Działko gaśnicze to jeden z elementów
wyposażenia wozu
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Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzone 9 października 2011 r. pokazały, że wysoka frekwencja w naszej gminie to już stały trend. W całej Polsce
głosowało 48,92 procent wyborców, a w gminie Jabłonna
ponad 64 procent!

Wysoka frekwencja
w gminie Jabłonna
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W naszej gminie największe poparcie osiągnął Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP
zdobywając 46,05% poparcia, a na
dalszych miejscach znalazły się:
• Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość - 26,57%,
• Komitet Wyborczy
Ruch Palikota – 9,46%,
• Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe – 5,99%,
• Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,21%,
• Komitet Wyborczy
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 3,22%,
• Komitet Wyborczy
Polska Jest Najważniejsza – 2,52%,
• Komitet Wyborczy
Prawica – 0,63%,
• Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy – Sierpień 80 – 0,35%
Michał Smoliński

0.00%
Frekwencja�w�Polsce

Frekwencja�w�Gminie�
Jab�onna

Frekwencja wyborcza w naszej
gminie była też najwyższa spośród gmin wchodzących w skład
powiatu legionowskiego. Na dalszych miejscach znalazła się gmina Nieporęt – 61,81%, Legionowo
– 60,47%, Wieliszew – 55,18% i Serock - 51,53%.
Wyborcy w Gminie Jabłonna
głosowali w 8 komisjach obwodowych. Najwyższa frekwencja była
w komisji nr 6 w Chotomowie i
wyniosła aż 74,46% a najniższa w
komisji nr 8 w Bożej Woli, gdzie
głosowało 56,34% uprawnionych.
W pozostałych sześciu komisjach
przekroczyła sześćdziesiąt procent.
W sumie, w całej gminie głosowało
7816 wyborców. Mieszkańcy gminy Jabłonna wybierali kandydatów
do Sejmu RP w okręgu nr 20 i do
Senatu RP w okręgu nr 40.

Jesteś żołnierzem rezerwy?
Z okręgu wyborczego nr 20
do Sejmu weszli:
- z Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska RP:
Andrzej Halicki, Dariusz Rosati,
Jadwiga Zakrzewska, Alicja Olechowska, Barbara Czaplicka i Zenon Durka
- z Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość:
Mariusz Błaszczak, Ludwik Dorn,
Jan Szyszko i Jacek Sasin
- z Komitetu Wyborczego
Polskie Stronnictwo Ludowe:
Janusz Piechociński
- z Komitetu Wyborczego
Ruch Palikota: Artur Dębski
Z okręgu wyborczego nr 40
do Senatu RP weszła:
- z Komitetu Wyborczego
Platformy Obywatelskiej RP:
Anna Aksamit

Pragniesz zrealizować
swoje marzenia i pasje?
NIE ZWLEKAJ!
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH I
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

WKU Warszawa – Śródmieście
ul. Mierosławskiego 22,
01-558 Warszawa
tel. 22 687-70-89 / 22 687-71-16
www.warszawasrodmiescie.
wku.wp.mil.pl
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W trakcie uroczystości w domu
kultury znalazł się także czas
na podziekowania pracownikom

Chętnych do obejrzenia nowej ﬁlii nie brakowało

Filia w Chotomowie
oﬁcjalnie otwarta!

Wstęgę przecięła wójt Olga Muniak
oraz dyr. Anna Czachorowska

W sobotę 8 października oﬁcjalnie rozpoczęła
działalność ﬁlia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chotomowie.
Placówkę po ponad dziesięciu niu ks. Józefa Ślazyka z Rzymu
latach przeniesiono ze szkoły pod- i ks. Kazimierza Gajowego z Bejstawowej do nowej samodzielnej rutu.
tekst i zdjęcia
Koncert w wykonaniu ks. Józefa
siedziby przy ulicy Strażackiej 8.
Aneta Ostaszewska – Tańska Ślazyka i ks. Kazimierza Gajowego
Uroczyste otwarcie połączono
z piątą rocznicą nadania bibliotece
imienia ks. Jana Twardowskiego.
Symboliczną
wstęgę
razem
z dyrektor biblioteki Anną Czachorowską przecięła Wójt Olga
Muniak, z kolei ksiądz proboszcz
Leszek Kołoniecki odmówił modlitwę i poświęcił wnętrze chotomowskiej filii.
Uroczystość uświetniła Aldona Kraus – wieloletnia przyjaciółka księdza Jana Twardowskiego,
która przedstawiła krótkie epizody ze swojego życia oraz księdza
Jana. Wspomnienia przeplatały
utwory muzyczne w wykonaBibliotekę poświęcił ks. proboszcz Leszek Kołoniecki
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Gimnazjaliści w starciu na wiedzę

Ogłoszenie wyników konkursu. Zwycięska drużyna z Gminy Nieporęt.

We wtorek 25 października gimnazjaliści z gmin należących
do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego rywalizowali w ﬁnale
X Turnieju Wiedzy Turystyczno – Ekologicznej o obszarze ZGZZ.
WYNIKI KOŃCOWE X TURNIEJU WIEDZY
TURYSTYCZNO – EKOLOGICZNEJ O OBSZARZE ZGZZ
I miejsce - gm. Nieporęt 19 punktów
II miejsce - gm. Radzymin 18 punktów
III miejsce - gm. Wieliszew 17,5 punktów
IV miejsce - gm. Jabłonna / gm. Legionowo 17 punktów
V miejsce - gm. Dąbrówka / gm. Serock 15,5 punktów
Ubiegłoroczne zmagania na wiedzę
dla naszych gimnazjalistów zakończyły
się zwycięskim I miejscem, dlatego w tym
roku finał turnieju odbył się w gminie
Jabłonna. Wzięły w nim udział drużyny
z siedmiu gmin: Jabłonny, Serocka, Wieliszewa, Legionowa, Dąbrówki, Radzymina i Nieporętu.
X turniej rozpoczęły zadania teoretyczne. W pierwszej kolejności
uczestnicy rozwiązywali tekst wyboru,
a w drugiej wykazywali się wiedzą
z zakresu rozpoznawania miejsc, zabytków, symboli ekologicznych i znaków
obowiązujących nad wodą. Po teorii
i krótkiej przerwie odbyła się część
praktyczna. Zawodnicy mieli do wykonania trzy zadania: ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocz-

nej, narysować liść określonego drzewa
oraz zaprojektować i narysować torbę
ekologiczną. Ostatnim etapem części praktycznej było przedstawienie
prezentacji multimedialnej „Ekologia
w mojej gminie”. Jak się okazało po zakończeniu tej części turnieju dwie drużyny zdobyły tę samą liczbę punktów.
Komisja konkursowa zadecydowała, że
w ramach dogrywki wyznaczone przez
drużyny osoby wykonają zadanie na czas
z udzielania pierwszej pomocy. Zawodniczki z Nieporętu i Radzymina musiały
w iście zawrotnym tempie zabandażować zranioną dłoń.
Po wnikliwej ocenie ostatniego zadania
i przeliczeniu punktacji pierwsze miejsce
przyznano drużynie z Gm. Nieporęt.
Aneta Ostaszewska – Tańska
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Nowy plac zabaw w Jabłonnie

Przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie
na powierzchni 500 m² powstał kolejny
plac zabaw dla dzieci w naszej gminie.

Na placu zostały zainstalowane
m. in. takie zabawki jak: zestaw
trzy wieżowy, sześcian sprawnościowy, huśtawki, drążki do podciągania, bujawki na sprężynie
i inne. Część placu zabaw (dokładnie 240 m²) utwardzono bezpieczną wykładziną, na pozostałej części
przewidziano trawę i alejkę. Koszt
całości wykonania placu zabaw to
blisko 200 tysięcy złotych z czego
dotacja z Ministerstwa Edukacji
Narodowej w ramach programu
„Radosna Szkoła” pokryła 50 proM.S.
cent inwestycji.

GIMNAZJALIŚCI przeszkoleni zawodowo
W ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery ( 17-23 października 2011) w naszym gimnazjum
zorganizowane
były
3-dniowe warsztaty pt. „ ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ”.
W projekcie wzięło udział 75
uczniów klas I, II i III. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Małgorzata Nowak- doradca zawodowy
i Milena Rębiejewska- pedagog.
Warsztaty dla uczniów klas I
składały się z ćwiczenia integrującego grupę: „Obrus wiadomości” oraz ćwiczenia: „Jesteś na
medal”, którego celem było poznanie swoich mocnych stron,
rozwijanie umiejętności poznawania i dostrzegania mocnych stron
u innych. Na zakończenie zajęć
pierwszoklasiści wypełnili ankietę: „Czy lubisz?”, która wskazywała kierunek do jakiego rodzaju
zawodu uczeń ma predyspozycje.
Z kolei drugoklasiści pracowali nad
„Poważnym zadaniem”, którego celem było rozbudzenie ciekawości
poznawczej dotyczącej zawodów,
ćwiczenie umiejętności nazywania
predyspozycji zawodów, poznanie
informacji o wymaganiach zwią-

zanych z pracą zawodową. Drugim zadaniem uczniów było
wykonanie ćwiczenia: „Mógłbym być”
rozwijającego umiejętności oceny własnych możliwości,
poszerzające wiedzę
o zawodach, uaktywniające wyobraźnię.
Na zakończenie uczniowie uzupełnili test: „Poznaj swoje predyspozycje do różnych zawodów”, który
wskazywał na jakim polu uczeń
może zrobić karierę zawodową.
Trzecioklasiści zmierzyli się
z testem rekrutacyjnym ćwiczącym umiejętność czytania ze zrozumieniem. Brali udział w ćwiczeniu: „Przyjęcie”, którego celem było
uświadomienie uczniom roli zainteresowań w wyborze właściwego
zawodu, zachęcanie do dokładniejszego poznania swojej osobowości
zawodowej w wyniku badań psychologicznych. Ćwiczenie zapoznawało uczniów z koncepcją osobowości Johna Hollanda, pomogło
określić w przybliżeniu trzyliterowy kod każdego ucznia, pokazało
kierunek rozwoju zainteresowań

zawodowych oraz uświadomiło, że
satysfakcja z wykonywanej pracy
zależy od stopnia zbieżności typu
osobowości i wybranego zawodu.
Zwieńczeniem pracy trzecioklasistów było wypełnienie Arkusza
Zdolności Zawodowych.
Na zakończenie warsztatów
uczestnicy otrzymali teczki z informacjami odnośnie planowania
kariery, długopisy, notatniki oraz
albumy o Gminie Jabłonna.
Cieszymy się, że młodzież aktywnie uczestniczyła w projekcie.
Dziękujemy sponsorom: Urząd
Gminy Jabłonna, Urząd Miejski
Legionowo, OHP, FIO ( Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich), OF Akademia budujemy kapitał społeczny,
OF( otwarte forum).
Milena Rębiejewska i Małgorzata Nowak

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

9

Balonowa Jabłonna

historia, która zatoczyła koło (cz. 2)
W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu
pierwszą część historii o sportach balonowych w Jabłonnie. W tym numerze prezentujemy część drugą i zachęcamy do lektury.
Polscy piloci balonowi startowali
w wielu zawodach:
1) krajowych im płk Aleksandra
Wańkowicza. Start szóstych, który
miał miejsce 26 września 1933 roku,
w których wzięło udział 7 balonów,
miał miejsce w Jabłonnie. Zwycięzcą został samotnie lecący balonem
„Gniezno” por. Jan Zakrzewski pokonując odległość 121,8 km
2) w międzynarodowych im Gordon Benneta , wygrane pięciokrotnie
(1933,1934,1935,1938 i 1983) a zdobycie pierwszego miejsca trzy lata
pod rząd spowodowało, że puchar
w 1935 roku przeszedł na własność
Polski . Oryginał można było zobaczyć w 2009 roku na Festiwalu Wiatru.
Innym elementem polskiego
sportu balonowego w Jabłonnie były
loty wysokościowe do granic stratosfery. Loty wykonywano za pomocą
balonów kulistych w otwartych koszach o masie około 2.000 kg, przy
wykorzystaniu przez załogę aparatów tlenowych. Loty wykonywali tylko wojskowi piloci balonowi.
Pierwszy tego typu lot miał miejsce 28 lutego 1933 roku w okolicach dzisiejszej szkoły podstawowej
w Jabłonnie. Por. Zbigniew Burzyński i kpt. Franciszek Hynek uzyskali
na balonie o pojemności 2.200 m3
wysokość 9.762 m. W czasie tego
lotu piloci testowali aparaty tlenowe.
Kolejny lot odbył się 28 marca
1935 roku. Kpt. Zbigniew Burzyński
i por. Władysław Wysocki ustanowili wtedy międzynarodowy rekord

wysokości dla statków powietrznych klasy A, osiągając wysokość
9.437 m. Ustanowili także rekord ze
względu na rodzaj gazu i pojemności
powłoki. W lipcu tego samego roku
kpt. Zbigniew Burzyński dokonał
ponownej próby lotu na wysokość.
Pomimo awarii aparatów tlenowych,
osiągnięto wysokość 10.002 m.
29 marca 1936 roku wykonano pierwszy lot wysokościowy
w celach naukowych. Tymrazem towarzyszem lotu kapitana
Zbigniewa Burzyńskiego był ﬁzyk Zakładu Doświadczalnego
Uniwersytetu
Warszawskiego
dr Konstanty Jodko-Narkiewicz.
Celem wyprawy było dokonanie
pomiarów promieniowania kosmicznego. Wysokość lotu jaką
uzyskano balonem „Warszawa II”
wynosząca 10.853 m, Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI
uznała jako nowy rekord.
W czerwcu 1936 roku w celu potwierdzenia wyników, lot powtórzono, uzyskując tym razem wysokość
10.200 m. Kpt. Zbigniew Burzyński
wykonał w sumie 6 lotów do granic
stratosfery. Ostatni tego rodzaju lot
wykonał z dr. Konstantym Jodko-Narkiewiczem wiosną 1938 roku.
W Wojskowej Wytwórni Balonów i Spadochronów w okresie
międzywojennym wyprodukowano
25 sportowych balonów.
Były nimi balony: Kościuszko,
Polonia, Polonia II, Toruń, LOPP,
Warszawa II, Mościce, Kraków, Hel,

Piloci Zbigniew Burzyński
i Konstanty Jodko-Narkiwicz start
z Jabłonny do lotu wysokościowego
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Jabłonna, Łódź, Lwów, Poznań, Gopło, stratostat Gwiazda Polski, Zurich III, Walgrott, Sanok, Gdynia,
Wisła, Syrena, Katowice, Gryf, Legionowo, Wilno.
Niestety dzisiaj utworzenie drużyny balonowej to nadal olbrzymi
koszt. Dzięki polskim konstruktorom i wynalazcom m.in. z Jabłonny,
żywotność balonu to już nie 5 lat czy
125 lotów. Obecnie balon może latać nawet 30 lat! Nawet 800 godzin!
Na terenie gminy Jabłonna powstało
Polskie Stowarzyszenie Aeronautyki
Balonowe Miasto, aby przypominać
o chlubnej historii Jabłonny oraz ponownie promować sport balonowy.
Jeśli interesuje Was ten sport i jego
historia zapraszamy na stronę www.
balonowemiasto.pl oraz na facebook
balonowe miasto. Zapraszamy miłośników balonów do naszego Stowarzyszenia. Naszym pragnieniem
jest ponowne uszycie balonu Jabłonna. Jego całkowity koszt to prawie
200.000 PLN. Zbieramy pieniądze
na ten cel i nawet 1 zł przybliży nas
do balonu Jabłonna! Datki można
wpłacać na konto Stowarzyszenia.
Oprac. AOT
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Poczciwy dwudziestopięciolatek
Rósł jak na drożdżach Dom Ogrodnika
Chociaż przeszkody czasem spotykał
Komitet budowy był powołany
By się nie poddać wykonać plany
I krok po kroku praca zaciętą
Przecięto wstęgę w lipcowe święto
Mieszkańcy Jabłonny optymizmem żyli
Że wreszcie kulturę będą tu krzewili
I powstały koła rozmaite kluby
Tańce zabawy były tez i śluby
Kawiarnia na piętrze serwowała dania
Kolacje, obiady i smaczne śniadania
Były alkohole by dodać humoru
Drinki i koktajle kto chciał do wyboru
I ta wielka radość kilka lat została
Aż martwa natura tez cos zażądała
Potrzebny był remont bo to Dom Kultury
I nie mogą straszyć zardzewiałe rury
Nie było łatwe zaczynać od nowa
By znowu był piękny i nie tylko w słowach
Wiatry od zachodu w nasza stronę wiały
I kogoś takiego właśnie nam przywiały
Zaczął wielki remont na szeroka skalę
Wymienił otwory, zmienił wygląd sali
Nowoczesne meble, różne oświetlenia
Piękne toalety, wszystko powymieniał
I głowę ma pełną, nigdy się nie nudzi
Bo chce coraz bardziej kulturę rozbudzić
Mieszkańcy się cieszą, duma ich rozpiera
A samorząd gminny też kulturę popiera
Żeby wystarczyło na to wszystko siły
A uśmiech, pogoda na twarzy gościły
To właśnie te wiatry przywiały tę zdobycz
Bo to nasz Dyrektor, Grzegorz Przybyłowicz
Autor: Barbara Chciuk

W tym roku przypada 25. rocznica powstania Domu Ogrodnika
w Jabłonnie. Zainicjowany przez władze, wsparty przez mieszkańców, gminny ośrodek kultury zmienił przez te lata nie tylko
wygląd, ale i nazwę.
Według planów obiekt miał mieć
Historia budowy Domu Ogrodnika
rozpoczyna się 20 marca 1981 r. na zebra- charakter wielofunkcyjny o kubaturze
niu rejonowym członków Warszawskiej około 8300 m², ogólnej powierzchni użytkowej
Spółdzielni Ogrodokoło 1750 m²
niczej,
skupiającej
i miał pomieproducentów warzyw
ścić:
i kwiatów z rejonu Ja- klub ogrodbłonny oraz dzielnicy
nika z salą
Praga Północ.
widowiskową
Na zebraniu poi
zapleczem
wołano 20 osób,
scenicznym,
z których wyłonioprzeznaczoną
no Komitet Budowy
na organizacje
i Komisję RewizyjDom Ogrodnika tuż po otwarciu
zebrań
ną budowy obiektu.
- gminny ośroUchwalono także, że
dek
kultury
środki ﬁnansowe poz
pracownią
plastyczną
salą
baletową
itp.
chodzące z dobrowolnych składek członków spółdzielni (stanowiące 0,5 % - basen pływacki
wartości kontraktowanej przez nich - pomieszczenie dla organizacji społeczprodukcji) zostaną przeznaczone na bu- nych oraz siedzibę sołtysa
Powstający w Jabłonnie obiekt
dowę ośrodka. Ogólne warunki ﬁnansowe inwestycji wyglądały następująco: był jedną z niewielu budowli
50 % wartości wynosiły wkłady ludno- w Polsce o tak wszechstronnym prześci, a 50 % pochodziło z nadwyżki bu- znaczeniu. Został zlokalizowany na
terenach intensywnej produkcji ogroddżetowej gminy Jabłonna.
Dom Ogrodnika został zaprojekto- niczej i powstawał dzięki inicjatywie
wany przez zespół pod kierownictwem i funduszom środowiska ogrodniczego,
inż. architekta Leszka Zaremby z Rejo- stąd zatem jego nazwa „Dom Ogrodnowego Zakładu Usług Projektowych nika”. W zamyśle twórców miał służyć
przede wszystkim mieszkańcom Jabłonw Legionowie.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

11

Wmurowanie kamienia
pod budowę Domu Ogrodnika

ŚP. Aleksander Kazakin, który
przyczynił się do powstania ośrodka, przecina wstęgę na uroczystości
otwarcia budynku

Wicepremier Roman Malinowski
na otwarciu ośrodka

ny i całej gminy, a także mieszkańcom
Pragi Północ i południowej dzielnicy
Legionowa.

oddanie do użytku pierwszych pomieszczeń, tj. Klubu Ogrodnika i sali widowiskowej, już pod koniec 1985 roku, na
zakończenie obchodów 40 – lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tak też
się stało.

w 2007 r.: "Galeria Ogród" oraz Uniwersytet III Wieku.

Dom
powstał
przy
wydatnej pomocy Gminnej Rady Narodowej, Komitetowi Czynów Społecznych (członkami byli: S. AUST,
I. BŁAŻEJCZYK, W. BORECZEK, J.
BZIUK,A.CHODAKOWSKI,E.HADRYŚ,
J. JASIŃSKI, J. JĘDRASZKO, J. HURYNOWICZ, T. KAMIŃSKI, A. KAZAKIN,
D. KUBALSKI, E. KUKLEWSKI,
ST. LATUCH, T. MIERZEJEWSKI,
J. ŁUBA, W. ZAJĄCZKOWSKI I R.
ZIELIŃSKI.),
administracji
państwowej i organizacji politycznych.
Swój udział, zarówno czynny, jak
i ﬁnansowy, wnieśli również członkowie
Spółdzielni
Ogrodniczej
z rejonu Praga Północ, nie mieszkający
w gminie Jabłonna. Jego budowę i działanie wspierała lokalna społeczność,
np. o wystrój i otoczenie dbały Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Jabłonny.
Inwestycja została ujęta w planach gminy Jabłonna na rok 1984
i lata następne oraz weszła do planu województwa stołecznego. Zakończenie
budowy przewidywano na rok 1987,
jednak celem członków Komitetu było

GCKiS posiada ﬁlię w Chotomowie
i Skierdach. W placówce działają m.in.
sekcje taneczne, plastyczne, muzyczne
oraz klubik malucha. Ośrodek oferuje
Przez lata budynek służył mieszkań- również zajęcia sportowe. Pilates, zumba ﬁtness, sekcja rocom. Odbywały się w
werowa, siłownia czy
nim m.in. dyskoteki,
aqua aerobic, to tylko
spotkania kulturalne,
cześć oferty. Na terewarsztaty artystycznie za GCKiS mieści
ne, pokazy ﬁlmowe,
się zespół boisk Orlik
zabawy
karnawaoraz
pełnowymiałowe dla uczniów.
rowe boisko do gry
Dom Ogrodnika był
w
piłkę
nożną.
także popularną salą
Cegiełka przeznaczona
W budynku swoweselną.
na budowę Domu Ogrodnika
ją
siedzibę
ma
także Gminna BiNowa
historia
blioteka
Publiczna
budynku rozpoczyna
i
Gminne
Centrum
się w roku 2004, kiedy to Dom Ogrodnika został przekształcony w Gminne Cen- Informacji.
trum Kultury i Sportu. GCKiS powstało
w październiku z połączenia funkcjoZapraszamy mieszkańców
nujących do tej pory odrębnie placówek
do korzystania
w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach.
z oferty ośrodka i jego ﬁlii. Wszystkie
Dziś Gminne Centrum Kultury i Sportu
informacje znajdziecie Państwo na:
rozwija szeroką działalność wychodzącą
www.gckis.pl
naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Przy ośrodku działają założone
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Z PRAC RADY GMINY JABŁONNA
SPRAWOZDANIE Z XII SESJI RADY GMINY JABŁONNA
VI KADENCJI Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2011 R.
Jednym z pierwszych punktów
obrad było przedstawienie informacji dotyczących budowy komisariatu policji w Jabłonnie. Przedstawił
ją Wiesław Tylczyński – naczelnik
Wydziału Inwestycji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Kwintesencją jego wystąpienia było zapewnienie, że w roku 2012 (wstępnie do
czerwca) w Jabłonnie nowy obiekt
pod klucz będzie gotowy i oddany
do użytku.
W
dalszej
części
sesji Rada Gminy podjęła decyzję w następujących sprawach:
- Rada zapoznała się z informacją z realizacji budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2011r.
Informację z przebiegu wykonania
budżetu uczestnicy sesji otrzymali do
wiadomości w terminie statutowym,
mimo to, Beata Stolarska – skarbnik gminy, przedstawiła szczegóły
poszczególnych elementów opracowania. Radny Włodzimierz Kowalik
– przewodniczący rady przedstawił
do wiadomości zebranych treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, zawartej w Uchwale
nr 290/W/11 Składu Orzekającego
Kolegium RIO w Warszawie z dnia
12.09.2011r o przedłożonej przez
Wójta Gminy Jabłonna informacji
o przebiegu wykonania budżetu na
I półrocze 2011r. Poinformował
również, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację, nie wnosząc uwag.
- Rada przyjęła „Program proﬁlaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży
nie powikłanych na rok 2011” od
dnia 01.10.2011r w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Na
realizację Programu Gmina Jabłonna przeznacza dotację w wysokości
10.896,00zł. Zaproponowany Program jest kontynuacją działań przy-

jętych Uchwałą Nr V/33/2011 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 23 lutego
2011 r.
- Rada przyjęła „Program proﬁlaktyki grypy na sezon 2011/2012”
stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały. Na realizację Programu
Gmina Jabłonna przeznacza dotację w wysokości 5.000 zł w ramach
Działu 851- Ochrona Zdrowia, upoważniając Wójta do zawarcia umowy z Dyrektorem SZPZOZ Jabłonna
w sprawie ochrony zdrowia poprzez
realizację programu.
- Rada wyraziła zgodę na ograniczenie działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
w zakresie rehabilitacji medycznej, pediatrii i analityki medycznej
poprzez likwidację następujących
komórek organizacyjnych Zakładu: poradni pediatrycznej, poradni
rehabilitacji narządu ruchu, pracowni diagnostyki laboratoryjnej.
W/w komórki organizacyjne, zakończyły swoją działalność z dniem
22 kwietnia 2008 r. Świadczenia
zdrowotne na rzecz mieszkańców
Gminy Jabłonna z zakresie likwidowanych poradni realizować będą
niepubliczne i publiczne zakłady
opieki zdrowotnej posiadające umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewniając dalsze,
nieprzerwane udzielanie tych świadczeń zdrowotnych bez istotnego
ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości. Uchwała Rady Gminy Jabłonna jest niezbędna do dokonania aktualizacji
w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Mazowieckiego Centrum
Zdrowia Publicznego. Przez poradnię pediatryczną rozumie się działalność w ramach specjalistyki, natomiast SZPZOZ Jabłonna udziela
świadczeń pediatrycznych w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej czyli
wyłącznie w ramach poradni lekarza
POZ dla dorosłych i dzieci. Poradnia pediatryczna faktycznie nigdy
nie istniała w Zakładzie, do rejestru
została wpisana omyłkowo.
- Rada wyraziła zgodę na zmianę Uchwały Nr VII/60/2011 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Jabłonna w zakresie
§1 i 2, które otrzymały brzmienie:
1) § 1 ust. 2 – „Odpłatność, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty
usług opiekuńczo-wychowawczo-bytowych świadczonych w czasie
rzeczywistego przebywania dziecka
w przedszkolu, w ramach których
prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, w tym w szczególności:
1) rozwijające uzdolnienia;
2) kształtujące twórcze postawy;
3) inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata;
4) wyzwalające aktywność własną
dziecka;
5) umożliwiające relaksację i wyciszenie;
6) wspierające indywidualne zainteresowania.”
3) § 2 ust. 1 - „ Opłata za świadczenie usług, o których mowa
w § 1 ust. 2, za każdą godzinę rzeczywistego przebywania dziecka
w przedszkolu oraz za każdą rozpoczętą godzinę rzeczywistego czasu
przebywania dziecka w przedszkolu wynosi 0,22% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).”
4) W §2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Pobyt dziecka w przedszkolu
w godzinach 6.30-8.00 jest bezpłatny”
Pełne teksty podjętych przez
Radę uchwał wraz z zestawieniami
przebiegu głosowań, znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Gminy
(w BIP- Uchwały Rady Gminy).
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Jednym z punktów XIII Sesji Rady Gminy 26 października
było przedstawienie „Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2010/2011”. Poniżej prezentujemy jego fragmenty.
Modernizacja bazy szkoły
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
Powiększenie świetlicy szkolnej
o dodatkowe pomieszczenie w sumie z 41,8 m2 na 72,3 m2.

firanki do sali Nr 2. Wyremontowano łazienkę na dolnym korytarzu, dostosowując ją dla dzieci najmłodszych (fundusze pozyskane
od sponsora).

Szkoła Podstawowa w Chotomowie
Od września 2010 roku dokonano
zakupu pomocy naukowych z przyrody, z reedukacji, informatyki, zajęć logopedycznych, testy psychologiczne. Wzbogacił się księgozbiór
biblioteki szkolnej. Zakupiono meble – księgowość, radiomagnetofon, odtwarzacz, wzmacniacz, meble do sali świetlicy, wykładzinę,
karnisze. Dokonano zakupu i modernizacji nagłośnienia. Zaadoptowano pomieszczenia na nową
świetlicę. Dokonano modernizacji
sieci ciepłowniczej na odcinku od
kotłowni do budynku szkoły i remontu przewodów kominowych.
Z 1% podatku zakupiono ławki,
które zamontowano wokół boiska
szkolnego. Zakupiono dozowniki:
na mydło i na papier toaletowy,
suszarki do rąk, baterie oraz drzwi
(3 sztuki) do łazienki chłopców
(fundusze pozyskane od sponsora). Zagospodarowano teren przed
szkołą – urządzono ogród. W okresie wakacji przygotowano salę Nr 4
do prowadzenia zajęć z edukacji
wczesnoszkolnej. Wykonano prace remontowe w pomieszczeniu do
prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. Z pomieszczenia biblioteki szkolnej przeniesiono księgozbiór Filii Biblioteki Publicznej do
nowego pomieszczenia w budynku
przy ulicy Strażackiej. Dokonano
remontu jednego z elementów na
placu zabaw. Z funduszy uzyskanych z wynajmu sal lekcyjnych
na zajęcia języka angielskiego zamontowano rolety, zakupiono wykładzinę i tablicę do sali Nr 3 oraz

Publiczne Gimnazjum w Jabłonnie
Malowanie sanitariatów w szkole,
malowanie lamperii w hali sportowej.
Przedszkole Gminne w Chotomowie
W roku szkolnym 2010/11 w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie
dokonano następującej modernizacji bazy przedszkola:
1. Wymieniono sprzęt w ogrodzie
przedszkolnym. Środki pochodziły
z różnych źródeł – darowizn, funduszu Rady Rodziców, budżetu przedszkola.
2. Wykonano remont oświetlenia
awaryjnego wewnątrz budynku, instalacji odgromowej oraz naprawiono oświetlenie zewnętrzne.
3. Wymieniono rynny na wschodniej części budynku.
4. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu przy
dwóch wejściach zamontowano domofony.
5. Wykonano naprawę kanałów
grzewczych oraz stropodachu w jednej z sal.
6. Wymieniono zniszczony fragment
podłoża przy wjeździe do przedszkola na kostkę.
7. Wymieniono meble w jednej
z sal (szafki oraz krzesełka i stolik).
8. Przedszkole pozyskało 2 zestawy
komputerowe.
9. Odnowiono szatnię dla dzieci.
Poziom wykształcenia nauczycieli
oraz stopnie awansu zawodowego
W czterech placówkach gminnych w: Szkole Podstawowej
w Jabłonnie, Szkole Podstawowej

w Chotomowie, Publicznym Gimnazjum w Jabłonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie,
zatrudnionych jest 145 nauczycieli.
W tym: nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim
z przygotowaniem pedagogicznym
jest 135, nauczycieli z licencjatem
jest 8, nauczycieli którzy ukończyli
Studium Nauczycielskie jest 2.
W „Raporcie o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2010/
2011” znalazła się także informacja
o stopniu awansu zawodowego nauczycieli. I tak w czterech placówkach
gminnych: 9 nauczycieli posiada stopień stażysty, 42 stopień nauczyciela
kontraktowego, 44 stopień nauczyciela mianowanego, 50 stopień nauczyciela dyplomowanego.
Dowożenie uczniów do szkół
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie oraz Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie z miejscowości
Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Boża Wola, Wólka Górska, Janówek II są dowożeni na trasie dom-szkoła-dom na koszt gminy przez
prywatnego przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu, ﬁrmę
Translud z Chotomowa. Z takiej
formy dowozu korzystają również
uczniowie gimnazjum z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej.
Trasy i godziny dowozu oraz ilości kursów ustalane są z dyrektorami szkół, którzy organizacyjnie
realizują dowóz dzieci do szkoły.
W czasie transportu gmina zapewnia opiekuna oraz osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię.
Całość raportu dostępna będzie
na stronie www.jablonna.pl
w zakładce „Oświata”

14

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Ruszyła liga
siatkówki
LS Lotos Jabłonna zaprasza do udziału w III
edycji Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:
a) skończyli 18 lat, bądź 16- latkowie,
którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców na udział w turniejach.
b) nie są zrzeszeni( nie posiadają licencji PZPS)
c) opłacili wpisowe: 20 zł od drużyny
za turniej
d) w trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair play”
e) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału
w zawodach.

System rozgrywek
- w turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn
- turniej rozgrywany będzie: systemem
pucharowym, „każdy z każdym”, lub
w grupach – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, o systemie zadecyduje
Sędzia Główny przed rozpoczęciem gier.
- liga rozgrywana będzie w okresie XI
2010 – VI 2011r. ( 8 – comiesięcznych turniejów)
- turnieje rozgrywane będą wg przepisów
Polskiego Związku Piłki Siatkowej
- drużyny występują w składach 6 – osobowych (do udziału może zostać dopuszczona drużyna składająca się minimalnie
z 5 – zawodników), drużyna może zgłosić
2 zawodników rezerwowych,
w skład drużyny musi wchodzić minimum 1 kobieta.
- mecze odbywają się do 2 wygranych
setów (tie break do 15 punktów) w zależności od zgłoszonych drużyn.
ustala się za wygrany mecz 3 pkt,
za przegrany 0 pkt.

Pełna treść regulaminu oraz inne informacje znajdują się na: www.lkslotos.pl

Grand Prix Warszawy - Bieg 8
W sobotni poranek 22 października
w lesie kabackim w Warszawie odbył się
ósmy bieg w ramach Grand Prix Warszawy. W biegu wziął udział znany propagator biegania w naszej gminie, założyciel
grupy biegowej CHTMO Michał Machnacki oraz Michał Smoliński z Urzędu
Gminy Jabłonna.
Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie odbyły się dwa biegi przełajowe na dystansach 5 i 10 km,
w których wzięło udział 400 osób. Grupę
Biegową CHTMO reprezentował wspo-

mniany powyżej Michał Machnacki, który dobiegł do mety w czasie
50:45. Na trasie w Kabatach zadebiutował również Michał Smoliński z Urzędu Gminy Jabłonna, który uzyskał bardzo dobry czas 44:14
zajmując w ten sposób miejsce
w pierwszej setce, w kategorii mężczyzn. Zapytany po biegu o wrażenia powiedział, - To była bardzo ciekawa
i szybka trasa, w całości przebiegała po
lesie. Jestem bardzo zadowolony, bo dzisiaj udało mi się uzyskać najlepszy wynik
w dotychczasowych startach.-

Michał Machnacki i Michał Smoliński
Redakcja „Wieści z naszej gminy” gratuluje wyników i życzy powodzenia w kolejnych zawodach!
Red.

Boisko „Wisły” w budowie
Od kilku tygodni trwają prace budowlane na boisku do gry
w piłkę nożną, znajdującym się
przy kompleksie Orlik 2012.
Instalacja szstemu
nawadniającego i odwadniającego

Prace rozpoczęto we wrześniu od
przygotowania murawy do zerwania.
W dalszej kolejności przygotowano płytę
boiska do budowy instalacji nawadniającej

i odprowadzającej wodę, której elementy są już widoczne. Wykopane zostały
tunele w których umieszczane są poszczególne elementy instalacji. Po
zakończeniu tych prac boisko pokryte
zostanie nawierzchnią z trawy naturalnej.
Jeśli warunki pogodowe pozwolą inwestycja
zostanie zakończona jeszcze w bieżącym
roku.
Red.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Pierwsze
wspomnienie
liturgiczne
błogosławionego
Jana Pawła II
22 października Kościół
w Polsce po raz pierwszy obchodził wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II. Z tej okazji
w gminie Jabłonna odbyły się
koncerty poświęcone postaci
Karola Wojtyły.

ka im. Ks. Jana
Twardowskiego. Zatytułowany
"Bym
potraﬁł
być
sługą…"koncert wypełniła
poezja Karola
Wojtyły. Wiersze recytował
Michał Chorosiński, któremu
towarzyszyła śpiewaczka
Grażyna Matkowska
oraz
pianista Janusz
Tylman.

Pierwszy z koncertów odbył
się w jabłonowskim kościele
Z kolei w niedzielę w kościep.w. M.B. Królowej Polski. Jego
organizatorem była miejscowa le p.w. Wniebowzięcia NMP
paraﬁa oraz Gminna Bibliote- w Chotomowie odbył się program
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poetycko – muzyczny w hołdzie Janowi Pawłowi II, wypełniony utworami wielkich
kompozytorów. Można było
usłyszeć Moniuszkę, Mozarta, Schuberta. W programie
z udziałem artystów Warszawskiej Opery Kameralnej
znalazły się także utwory autorstwa błogosławionego Jana
Pawła II: Myśląc Ojczyzna,
Pieśń o Bogu ukrytym i fragmenty Tryptyku Rzymskiego.
W spektaklu słowno – muzycznych, który prowadziła
Teresa Siewierska wystąpili:
Barbara Abramowicz – sopran,
Dariusz Górski – baryton
i Andrzej Seroczyński – akompaniament.
AOT

PLAN ZAJĘĆ GCKIS CHOTOMÓW
NA ROK SZKOLNY 2011/2012
PONIEDZIAŁEK
9.00-12.00 Klubik Malucha
11.00-14.00 Tkactwo Artystyczne
13.00.-14.00. Taniec dla seniorów
17.30-18.30 Plastyka grupa I
18.30-19.30 Plastyka grupa II
12.30-18.30 Nauka gry na gitarze
16.00-17.00 Uniwersytetu III wieku
(trzeci poniedziałek miesiąca)
16.00-17.00 Klub Seniora
(pierwszy poniedziałek miesiąca)
17.00-19.00 Dyżur Radnych
(pierwszy poniedziałek miesiąca)
19.00-20.00 Zumba
WTOREK
9.30-11.30
13.00-14.30
15.00-19.00
16.00-18.00

Kabaret Seniora
J. Angielski
Studio piosenki
Szachy

ŚRODA
9.00-12.00 Klubik Malucha
12.00-14.00 Informatyka
dla seniorów
14.00-15.00 Taniec dla seniorów
15.00-18.00 Punkt
Konsultacyjny
18.00-19.00 Spotkania
Rady Sołeckiej
(pierwsza środa miesiąca)
17.00-19.00 Pracownia
Twórczości Wszelakiej
20.15-21.15 Pilates
CZWARTEK
9.30-11.00 Jęz. angielski
12.30-19.00 Nauka gry na gitarze
16.30-17.30 Teatr Kurtyna
16.30-19.00 Ceramika

więcej informacji na: www.gckis.pl

PIĄTEK
9.00-12.00 Klubik Malucha
9.30-11.30 Kabaret Seniora
13.00-20.00 Nauka gry na perkusji i keyboardzie
15.00- 16.00. Jęz.. francuski
16.30-17.30 Taniec nowoczesny
(Euforia mini, Euforia 3)
17.30-18.30 Taniec nowoczesny
(Euforia 6 i grupa początkująca)
18.30-19.30 Taniec nowoczesny
(Euforia 5)
17.00-19.00 Mitingi AA
20.15- 21.15 Pilates
Zapisy w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu ﬁlia Chotomów
ul. Strażacka 8 lub telefonicznie
22 772 62 38. GCKiS w Chotomowie zastrzega sobie prawo do zmian
w rozkładzie zajęć na rok 2011/2012

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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WARTO
WIEDZIEĆ…

1 listopada 2011 r.
o godzinie 19.00
w kościele paraﬁal-

Urząd w sieci

nym w Jabłonnie

Przypominamy o możliwości załatwiania spraw przez Internet. Zachęcamy do
korzystania z zakładki e-urząd dostępnej
na www.jablonna.pl. Wystarczy się zarejestrować, zalogować i korzystać z możliwości jakie oferuje serwis. Zachęcamy
także do odwiedzania Biuletynu Informacji Publicznej – BIP. Znajdują się tam
m.in. numery telefonów i adresy e-mail
wszystkich wydziałów urzędu oraz druki
do pobrania.

po Mszy św.
w intencji Ojczyzny
odbył się koncert
„Pod Twoją Obronę”.
Dzień Niepodległości

Bezpłatne porady prawne
w Jabłonnie

koncertowo uczczono
także w Chotomowie.

Pomnik Chwały Bohaterów Walk
z hitlerowskim najeźdźcą

Pod Twoją Obronę
Rocznicowe uroczystości odbyły się
w Chotomowie i Jabłonnie. Poprzedziły je Msze święte w intencji Ojczyzny,
odprawione w paraﬁalnych kościołach,
w których uczestniczyły władze gminy oraz
mieszkańcy. Po mszach odbyły się koncerty. W Jabłonnie wystąpił Warszawski Chór
Międzyuczelniany oraz Anna Woźniak
– sopran solo i Elżbieta Siczek – dyrygent.
Koncert był próbą muzycznej prezentacji fenomenu zawierzania losów narodu
polskiego Maryi - Królowej Polski. Był
wyrazem zaufania i wiary w nieustającą
opiekę Matki Bożej nad losami Polski.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

W chotomowskim kościele było równie
podniośnie. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Małgorzaty Masalskiej
– Gudejko wprowadził publiczności w patriotyczny nastrój i przypomniał utwory,
które na stałe zapisały się w historii naszego narodu.
Po koncercie przy dźwiękach Orkiestry Strażackiej uczestnicy przeszli pod
pomnik Chwały Bohaterów Walk z hitlerowskim najeźdźcą w Chotomowie, gdzie
odbył się apel pamięci i złożenie kwiatów.
Red.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

Specjalnie z myślą o mieszkańcach Gminy Jabłonna zorganizowane zostały
bezpłatne porady prawne. Każdy może
skorzystać z porad, które odbywają się
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury
i Sportu przy ul. Modlińskiej 102
w Jabłonnie.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Jabłonna a Kancelarią prawną Wojciński & Korzybski
Doradztwo Prawne, mieszkańcy gminy
mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez prawników
w ramach projektu „Prawnik Pierwszego
Kontaktu”, które odbywają się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie. Porady odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-12.00. Mieszkańcy proszeni są jedynie
o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
nr telefonu 660 42 68 68 w celu umówienia dokładnej godziny spotkania.

Wyślij odczyt wodomierza
Szanowni Mieszkańcy, informujemy że
za pośrednictwem strony internetowej
www.jablonna.pl, możecie Państwo bezpośrednio wysłać odczyt wskazań wodomierza. Po przyjęciu prawidłowego zgłoszenia
przesłana zostanie do Państwa faktura VAT
na wskazany adres w umowie.
Ponadto na stronie znajdują się aktualne wyniki badania wody, telefony alarmowe oraz informacje
o planowanych wyłączeniach prądu.
Zapraszamy na ww. stronę do zakładki „Referat Gospodarki Komunalnej”,
lub w celu bliższych informacji o kontakt
z referatem: Jabłonna, ul. Przylesie 3a
tel. 22 774 37 33, fax. 22 767 33 85
e-mail: infrastruktura@jablonna.pl

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Michał Jagielski
Mistrzem Polski Południowej!
Koniec sezonu dla Michała Jagielskiego zawodnika z naszej gminy jest
niezwykle szczęśliwy. Trzy zwycięstwa
w kolejnych regatach: Mistrzostwa
Warszawy – Nieporęt 10-11/09/2011,
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego – Zegrze 25-26/09/2011
oraz Mistrzostwa Polski Południowej/
Puchar Gór Świętokrzyskich – Cedzyna
01-02/10/2011 to niespodziewane, ale
zasłużone sukcesy.
O ile zawody na Zalewie Zegrzyńskim pozwalały mieć nadzieję na dobre
pozycje końcowe, to wyjazd na „gościnne występy” na nieznanym akwenie
i walka z „miejscowymi” jest zawsze
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wielką niewiadomą. Tym bardziej, że
zbiornik wodny w Cedzynie pod Kielcami to mały, sztuczny zalew, na którym wiatry schodzące z gór kręcą się we
wszystkie strony. Trzeba, albo je znać tak
jak zawodnicy z lokalnych klubów, albo
posiadać doświadczenie – „żeglarskiego
nosa”, by wyłapywać wszelkie „odkrętki”
i szkwały. Michał miał już tego doświadczenia na tyle, że w dwóch z czterech
rozegranych wyścigów był pierwszy,
a w jednym był drugi. To pozwoliło mu
jednym punktem wygrać z zawodnikiem
z Kielc i zdobyć wspaniały tytuł Mistrza
Polski Południowej. Może w przyszłym
roku uda się zdobyć mistrzostwo Polski
Północnej ? To już będzie zdecydowanie
trudniejsze do wykonania, ale wcale nie
niemożliwe. Życzmy powodzenia w kolejnych startach!
Red.

OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA W REJONIE UL. MODLIŃSKIEJ
I SKRZYŻOWAŃ S1 I S2 OBWODNICY JABŁONNA WE WSI JABŁONNA
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
oPaństwowejInspekcjiSanitarnejorazustawyoochroniezabytkówiopiecenadzabytkami(Dz.U.Nr130poz.871)orazart.39ust.1ustawyz
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LIV/480/2006 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i
S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działek
i nr ew. 1449/165, 14852/25, 1051/4, od południowego-zachodu – północno-wschodnia granica działek o nr ew. 898/5 i 898/2 - ul.
Modlińska, od południa – granica administracyjna gminy Jabłonna, od wschodu – wschodnia granica Obwodnicy Jabłonna i drogi
serwisowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.10.2011r. do 22.11.2011r. w Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, w godz. 12.00 - 16.00 (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2011r. w
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102 o godz. 17:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2011r. do godz. 16:00.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na
środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2011r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA NIERUCHOMOŚCI II
POŁOŻONYCH POMIĘDZY ULICAMI MODLIŃSKĄ I ZŁOTEJ RENETY WE WSI JABŁONNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VI/48/2011 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna nieruchomości II położonych pomiędzy ulicami Modlińską i Złotej Renety we wsi Jabłonna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości II położonych pomiędzy ulicami Modlińską
i Złotej Renety we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy granica działek nr: 1-1491/15 i 1-1491/14, od wschodu –
granica działki nr:1- 2423, od południa granica działki nr: 1-898/5, od zachodu granica działek nr: 1-660 i 1-1491/13, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 19.10.2011r. do 14.11.2011 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152,
05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2011r. do godz. 16:00.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2011r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna - Olga Muniak

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH POMIĘDZY ULICAMI POLNA I MAZOWIECKĄ WE WSI RAJSZEW
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LI/550/2010 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Polna i Mazowiecką we wsi Rajszew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Polna i Mazowiecką we
wsi Rajszew, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy granica działki nr: 8-112/1, od wschodu granica działek nr: 8-31/3,
8-31/4, od południa granica działki nr: 8-115, od zachodu granica działek nr: 8-29/11, 8-29/10, 8-29/9, 8-29/7, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 19.10.2011r. do 14.11.2011r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152,
05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2011r. do godz. 16:00.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2011r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna - Olga Muniak
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DANE TELEADRESOWE GMINA JABŁONNA
URZĄD GMINY JABŁONNA
Ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
tel. 22 – 767 73 00/01
fax 22 – 767 73 24
e-mail: urzad@jablonna.pl
GODZINY PRACY
pon. w godz. 8.00 - 18.00
wt. - czw. w godz. 8.00 - 16.00
pt. w godz. 8.00 - 14.00
Kancelaria Urzędu Gminy
– Biuro Obsługi Interesanta
tel. 22 76 77 300, 22 76 77 301
e-mail:boi@jablonna.pl
Sekretariat Wójta
tel. 22 76 77 325
e-mail: urzad@jablonna.pl
Sekretarz
tel. 22 76 77 303
e-mail:sekretarz@jablonna.pl
Skarbnik
tel. 22 76 77 304
e-mail:skarbnik@jablonna.pl

Wydział Obsługi Urzędu
tel. 22 76 77 322
e-mail:mojesprawy@jablonna.pl
Stanowisko ds. Rady Gminy
tel. 22 76 77 319
e-mail:rada@jablonna.pl
Księgowość Podatkowa
tel. 22 76 77 307, 22 76 77 308
Księgowość Budżetowa
tel. 22 76 77 305, 22 76 77 309
Referat Ładu Przestrzennego
tel. 22 76 77 314, 22 76 77 342, 22 76 77 343
e-mail:ladp@jablonna.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 76 77 311, 22 76 77 316, 22 76 77 333
e-mail:geodezja@jablonna.pl
Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 76 77 323, 22 76 77 327
e-mail:inwestycje@jablonna.pl
Obsługa Komunalna
tel. 22 774 37 33

Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych
tel. 22 76 77 346
e-mail:i_spoleczna@jablonna.pl

Działalność Gospodarcza
tel. 22 76 77 313
e-mail:edg@jablonna.pl

Stanowisko ds. Infrastruktury Społecznej
tel 22 76 77 336
e-mail: i_spoleczna@jablonna.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 76 77 334
e-mail:usc@jablonna.pl

URZĘDY, INSTYTUCJE, PARAFIE

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie
05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 23
tel. 22 772-62-84
e-mail: sp.chotomow@neostrada.pl
www.spchotomow.republika.pl

Urząd Pocztowy w Chotomowie
ul. Partyzantów 27,
05-123 Chotomów
tel.: (22) 772 62 20
Urząd Pocztowy w Jabłonnie
ul. Modlińska 102,
05-110 Jabłonna
tel. (22) 782-43-11
Paraﬁa Rzymsko-Katolicka
p.w. M.B. Królowej Polski
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
tel. 22 782 42 96
proboszcz: ks. Tadeusz Wasiluk
Msze święte:
Niedziela 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Dni powszednie 7.00, 18.00

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie
05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 2
tel. 22 782 50 11, 22 782 58 53, 22 782 51 44
e-mail: gimnazjum@jablonna.neostrada.pl
www.gimjablonna.edupage.org
Przedszkole Gminne
05-123 Chotomów, ul. Żeligowskiego 27
tel.: 22 772-20-02
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
tel. 22 782-47-37; Fax 782-47-13
www.gckis.pl

Paraﬁa Rzymsko-Katolicka
p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
ul. Partyzantów 8, 05-123 Chotomów
tel: 22 772 62 86
proboszcz: ks. prałat Leszek Kołoniecki
Msze święte:
Niedziela 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Dni powszednie 8.00, 18.00

Gminne Centrum Kultury i Sportu,
ﬁlia w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1
Tel. 22 782-47-22

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 2
tel./fax 22 782-46-43/ 782-58-48
e-mail: sp.jablonna@neostrada.pl
www.sp-jablonna.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
tel. 22 782 48 91
e-mail: bibliotekajablonna@neostrada.pl
www.bibliotekajablonna.bloog.pl

Filia Chotomów
05-123 Chotomów, ul. Strażacka 8
tel. /Fax 22 772-62-38

Stanowisko ds. Obywatelskich
tel. 22 76 77 321, 22 76 77 344
Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Europejskich
tel. 22 76 77 331
e-mail:fundusze@jablonna.pl
Zespół Radców Prawnych, Informacja Publiczna
tel. 22 76 77 318
e-mail:prawnicy@jablonna.pl
Referat Ochrony Środowiska
tel. 22 76 77 339, 22 76 77 340, 22 76 77 329
e-mail:srodowisko@jablonna.pl
Zamówienia Publiczne
tel. 22 76 77 332
Biuro Promocji Gminy
tel. 22 76 77 330
22 767 73 33
e-mail:promocja@jablonna.pl
redakcja_wiesci@jablonna.pl
Stanowisko ds. bezpieczeństwa
tel. 22 76 77 328
Informatyk Gminny
tel. 22 76 77 312
Kierownik Administracyjno - Gospodarczy
tel. 22 76 77 317
e-mail: p. karolak@jablonna.pl

Ośrodek Zdrowia Chotomów
ul. Partyzantów 10A,
05-123 Chotomów
tel. 22 772-62-95
Jabłonna
ul. Parkowa 21,
05-110 Jabłonna
tel. 22 782-43-35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
tel. 22 782 46 51, 782 46 20
www.gops.jablonna.pl
Komisariat Policji w Jabłonnie
ul. Modlińska 130
tel. 22 604-82-32, 774 43 44
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów
tel. 22 772 60 80
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie
ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna
tel. 22 782 44 44
Pałac w Jabłonnie
ul. Modlińska 105
05-110 Jabłonna
tel. 22 782 54 89
Fax: 7824433, 7744862
www.palacjablonna.pl
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PONIEDZIAŁEK
KLUB MALUCHA
9.00 – 13.00

WTOREK
KLUB MALUCHA
9.00 – 13.00

RODA

STUDIO PIOSENKI
14.00-19.00

KLUB MALUCHA
9.00 – 13.00

CZWARTEK

KOREKTYWA
13.00-14.00

KLUB MALUCHA
9.00 – 13.00

PITEK

SEKCJA ROWEROWA
10.00

SOBOTA

ZAJCIA STAŁE W GCKIS W JABŁONNIE; ROK 2011/2012

KLUB MALUCHA
9.00 – 13.00

KOREKTYWA
13.00-14.00

GITARA
11.00-19.00

GITARA
11.00 -19.00

SEKCJA ROWEROWA
16.00

TEATR
16.30-17.30

TANIEC NOWOCZESNY
Reflex 1
17.30-18.30
Reflex 2
18.30-19.25

PILATES
17.00-17.50

TEORIA SZTUKI I
MALARSTWO
10.00 – 12.15
DECOUPAGE&
FILCOWANIE
(w trzeci sobot miesica)
10.00

SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

PODSTAWY KOMPUTERA
gr.I 18.00-18.50
gr.II 19.00-19.50

BREAKDANCE
18.00-19.00

WARSZTATY Z WITRAU I
MALOWANIE NA JEDWABIU
16.00/17.00/18.00

AQUA AEROBIK
19.45-20.30
20.30 – 21.15

AEROBIK
19.30 – 20.15

PLASTYKA
Gr. III 13.00 - 14.30
Gr. IV 14.30 – 16.00

TANIEC NOWOCZESNY
Mini Reflex
16.30-17.30
Reflexik
17.30-18.30
Reflex 2
18.30-19.25

SEKCJA ROWEROWA
17.00

PLASTYKA
Gr. I 13.00 - 14.30
Gr. II 14.30 – 16.00
SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

KLAWISZE
14.00-20.00

PODSTAWY KOMPUTERA
gr.I 18.00-18.50
gr.II 19.00-19.50

SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

ZAJCIA TERAPEUTYCZNE
zajcia grupowe
18.00-19.30

SPOTKANIA GR. AA
S.14
19.00 – 21.00

KLAWISZE
18.00-19.30

SEKCJA ROWEROWA
16.00

AEROBIK
19.30 – 20.15
Sala lustrzana

PERKUSJA
14.00-18.00

AQUA AEROBIK
19.45-20.30
20.30 – 21.15

ZUMBA
20.30 - 21.30

*Gminne Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo zmian w rozkładzie zaj na rok szkolny 2011/2012

