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Życzenia
Drodzy Uczniowie,
W rozpoczynającym się roku szkolnym 2013/2014
życzę Wam sukcesów, r adości z nauki, otwartych umysłów
or az zapału w rozwijaniu pasji i zainteresowań.
Szanowni Nauczyciele,
wykonujcie swój zawód z pasją i zaangażowaniem, star ajcie się rozbudzić
w młodych ludziach miłość do wiedzy.
Najlepsze życzenia składam również wszystkim pr acownikom
administr acji i obsługi.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Podziękowania
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji sekretarza gminy Jabłonna, pragnę podziękować za bardzo miłą
i konstruktywną współpracę Pani Oldze Muniak wójtowi gminy Jabłonna, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy
Jabłonna, Radnym Gminy Jabłonna obecnej i poprzedniej kadencji, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych
Gmi ny, policji, ochotniczej straży pożarnej w Jabłonnie i Chotomowie, kombatantom, przedstawicielom wszystkich
instytucji i stowarzyszeń zlokalizowanych na terenie gminy Jabłonna, ale przede wszystkim pragnę podziękować
mieszkańcom Gminy dla dobra i na rzecz którym miałam przyjemność pracować przez ponad 6 lat pełniąc funkcję
sekretarza Gminy.
Pragnę podziękować również za dobrą współpracę samorządowcom z sąsiednich gmin: Wieliszewa, Serocka,
Nieporętu, Miasta Legionowa oraz Starostwa Powiatu Legionowskiego.
Zapewniam Państwa, że gmina Jabłonna zawsze pozostanie w mojej wdzięcznej pamięci, a dobro, którego doznałam
pracując w Jabłonnie przekłada się na mój ogromny szacunek dla władz Gminy oraz jej mieszkańców.
Życzę Państwu samych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Elżbieta Radwan

Powstaje strefa obsługi interesanta
W dniu 29 sierpnia 2013 roku rozpoczęły się prace
remontowe na parterze budynku Urzędu Gminy
Jabłonna, związane z utworzeniem strefy obsługi
interesanta wraz z punktem informacji turystycznej.
Zadanie wykonywane jest w ramach projektu
„Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca jakość
usług kulturalnych, sportowych i turystycznych
oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ”
współfinansowanego ze środków 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy
rybackiej (LGR) oraz nabywania umiejętności i aktywizacji
lokalnych społeczności.
Prace remontowe potrwają do końca września br.
Przepraszamy za utrudnienia wszystkich odwiedzających
urząd.
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Apel do mieszkańców
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna informuje, że w ostatnim czasie bardzo
często zapycha się przewód tłoczny kanalizacji na ul. Listopadowej i Królewskiej w Jabłonnie.
Przyczyną są zanieczyszczenia mechaniczne, spowodowane wrzucaniem do kanalizacji między innymi takich przedmiotów jak:
puszki po napojach, denka od konserw, szmaty, folie, kawałki cegieł, grzebienie, długopisy itp. przedmioty. Apelujemy do Państwa
o nie wrzucanie do kanalizacji wymienionych przedmiotów.
Informujemy, że dodatkowe koszty jakie Gmina ponosi na czyszczenie i udrażnianie kanalizacji będą miały wpływ na wzrost
opłat za odprowadzanie ścieków w roku następnym.

Rewolucja śmieciowa – dwa miesiące za nami
To już trzeci miesiąc funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych (SOOK) na terenie
Gminy Jabłonna. Większość mieszkańców prawidłowo, w terminie złożyło Deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to najważniejszy dokument rozpoczynający uczestnictwo
w odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jeśli ktoś z Państwa nie złożył jeszcze
deklaracji to prosimy jak najszybciej dostarczyć ją do Urzędu Gminy. Deklaracja w wersji papierowej dostępna
jest w Urzędzie Gminy Jabłonna na I p. pokój nr 3, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.srodowisko.jablonna.pl w dziale do pobrania.
www.srodowisko.jablonna.pl to strona całkowicie poświęcona SOOK. Znajdziecie tam Państwo
najważniejsze informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych – harmonogramy odbiorów, mapy
rejonów, jak segregować odpady, na jakie konto wpłacać opłaty za śmieci itd. Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia tej strony, tym bardziej dlatego, że organizujemy konkurs dla naszych mieszkańców, w którym
nagrodą będzie estetyczna i funkcjonalna zgniatarka do butelek plastikowych i do puszek. Dwieście
zgniatarek już czeka na osoby, które w ramach konkursu prawidłowo rozwiążą krzyżówkę.
Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość jaką wykazali. Każde wdrażanie nowego systemu, tym bardziej tak rozbudowanego jak
SOOK – wymaga czasu, wypracowania niezawodnych procedur, skutecznych rozwiązań. Gmina przejęła od mieszkańców obowiązek
odbioru odpadów wraz z wymianą dotychczasowych pojemników w ramach jednej opłaty – nie każdy samorząd przyjął na siebie to
zadanie. Firma obsługująca gminę Jabłonna musiała zapoznać się z terenem, dopasować system odbioru do warunków panujących w
miejscowościach – wąskie uliczki czy nieoznakowane posesje. Z upływem czasu odbiór śmieci zmieszanych i segregowanych odbywa
się znacznie sprawniej – mieszkańcy zgłaszają pojedyncze reklamacje, co dowodzi skuteczności działań jakie podjęliśmy by ulepszyć
gminny SOOK. Referat Gospodarowania Odpadami pozostaje do dyspozycji mieszkańców, pracownicy chętnie udzielają odpowiedzi na
pytania i służą radą – warto skorzystać z ich pomocy (nr tel. 22 76 77 347).
Prosimy o terminowe regulowanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy
Jabłonna mieli obowiązek dokonać pierwszej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpłaca do 15 dnia następnego miesiąca (czyli za lipiec termin
opłaty przypada do dnia 15 sierpnia, za sierpień do 15 września i analogicznie).
Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem indywidualnych numerów kont dla właścicieli nieruchomości. Po ich zakończeniu,
otrzymacie Państwo informacje o indywidualnych numerach kont (e-mail lub pocztą tradycyjną).
Do czasu otrzymania informacji o indywidualnym numerze konta opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
prosimy wnosić na konto Urzędu Gminy Jabłonna: 88 8013 1016 2002 0009 7014 0034.
Hubert Macioch
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Zniżki dla DUŻYCH RODZIN już dostępne
Już ponad 300 osób złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. W Gminie Jabłonna ruszył program, dzięki któremu rodziny z trojgiem lub więcej dzieci zyskują szereg zniżek na wybrane usługi
świadczone przez gminę, jej jednostki oraz przez prywatnych przedsiębiorców działających na terenie gminy.
pod opieką prawną. Co ważne, dochód rodziny nie jest kryterium
otrzymania Karty.

Pierwsze karty zostaną przekazane już w połowie września.
Każdy z członków rodziny otrzyma swój dokument wielkości karty
kredytowej, który będzie upoważniał do korzystania ze zniżek.
Rodziny spełniające opisane w regulaminie KDR (dostępnym na
stronie internetowej www.jablonna.pl) warunki mogą w dowolnym
czasie złożyć wniosek o wydanie karty.
Duża Rodzina to….
Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna” to ukłon
w stronę rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Każda rodzina, która
otrzyma kartę będzie uprawniona do korzystania ze zniżek
w wysokości 50% obejmujących m. in. opłatę za śmieci czy bilety
na imprezy i zajęcia organizowane przez Gminę.
KDR obejmuje rodziny mieszkające i zameldowane w Gminie
Jabłonna, które mają troje i więcej dzieci (do 18 roku życia bądź
– 24 w sytuacji gdy dziecko uczy się w szkole wyższej) i rozliczają
się w legionowskim Urzędzie Skarbowym. Dziećmi w rozumieniu
Programu są dzieci własne, przysposobione, te co do których
toczy się postępowanie o przysposobienie i dzieci znajdujące się

Zniżki dla każdego członka dużej rodziny
Rodziny, które przystąpią do Programu będą uprawnione
do korzystania z ulg w opłatach za usługi realizowane przez Gminę
Jabłonna.
50% zniżką zostają objęte:
- opłaty za czynsz mieszkaniowy w lokalach należących
do zasobu gminy (dla osób bez zadłużeń z tego tytułu),
- opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami
komunalnymi (dla osób bez zadłużeń z tego tytułu),
- ceny biletów na imprezy kulturalne i sportowe oraz na zajęcia
organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu,
- opłaty za obiady w szkolnych stołówkach.
By korzystać z ulg posiadacz Karty powinien zgłosić się
do jednostki stosującej daną zniżkę i wypełnić wniosek.
Jak stać się beneficjentem Karty?
Koordynatorem jabłonowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. By przystąpić do programu
trzeba wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu
Gminy (bądź w GOPS) i złożyć go w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, który mieści się przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie.
W ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku każdy członek
Dużej Rodziny otrzyma swoją kartę.
Dołącz do nas
Zapraszamy przedsiębiorców i instytucje z terenu Gminy
Jabłonna do zostania partnerem naszego programu. Podmioty
działające w gminie mogą zgłaszać zakres i wysokość oferowanych
ulg i razem z samorządem wspierać i promować Duże Rodziny.
Red.

100 urodziny mieszkanki Skierd – Pani Elżbiety Łyczak
13 lipca 2013 r. odbył się Jubileusz 100-lecia Urodzin Elżbiety Łyczak mieszkanki
Skierd zorganizowany przez Jej dzieci w Zielonym Dworku w Skierdach.
W uroczystości uczestniczyło ponad 70 osób,
przybyła liczna rodzina z różnych stron Polski i zza
granicy – USA, Hiszpanii, Austrii, również oddani
przyjaciele ze świata medycyny i biznesu oraz
przedstawiciele miejscowych władz: Olga Muniak
– Wójt Gminy Jabłonna, Dorota Świątko i Teresa
Młynarek – Radne Rady Gminy Jabłonna.
Spotkanie poprzedziła msza święta w Sali
kominkowej Zielonego Dworku, celebrowana
przez miejscowego proboszcza Ks. Stanisława
Kanię wspólnie z przyjacielem rodziny
Ks. Tadeuszem Reszke proboszczem parafii
w Wejherowie.
Elżbieta Łyczak urodziła się 8 lipca 1913
r. w Krakowie. Po wojnie, po stracie majątku,
dorobku życia, w 1946 roku, zmuszeni z mężem
i trójką dzieci do emigracji na odzyskane ziemie
zachodnie, opuścili rodzinny Kraków i osiedli się
na Dolnym Śląsku w Ząbkowicach Śląskich. Tam
urodziła się jeszcze dwójka dzieci.
Piątka dzieci, które po ukończeniu szkoły
średniej rozjechały się po Polsce na studia, zawsze
wracała na święta do rodzinnego domu, gdzie
tradycja i miłość umacniała więzi rodzinne.

Po śmierci męża Elżbieta Łyczak od 1982
r. pomieszkiwała kolejno u dzieci: w Krakowie,
Gdańsku, w Juracie, przed Skierdami –
u najmłodszej córki w Warszawie. Stamtąd, w
1997 roku z rodziną córki zamieszkała w Skierdach
na Osiedlu „Jabłonie”. Ma tam doskonałe warunki
i opiekę.
Cała piątka dzieci partycypuje w kosztach
utrzymania mamy. Najstarszy syn zapewnia
medyczną opiekę. Najstarsza córka w 2010 roku
przeniosła się z Krakowa, zamieszkała w Nowym
Dworze Mazowieckim, by w razie potrzeby służyć
pomocą mamie i rodzinie, której motto brzmi:
„Dziś jak wędrowne ptaki,
Pędzimy z wielu stron
I z przeświadczeniem takim,
Rodzina, to nasz schron.”
O piękny wystrój uroczystości i świetne menu
zadbali właściciele Zielonego Dworku PP. Helena
i Bolesław Kordowscy.
Józefa Wójcik

Elżbieta Łyczak skończyła 100 lat!
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Edmund Kuklewski Honorowym
Obywatelem Gminy Jabłonna
Żołnierz „Szarych Szeregów”, Przewodniczący Rady Gminy, aktywista, edukator –
to tylko kilka słów opisujących Edmunda Kuflewskiego – Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna. Uroczyste wręczenie medalu oraz Aktu nadania tytułu miało miejsce podczas Święta Gminy Jabłonna.
Edmund Kuklewski to postać
dobrze znana mieszkańcom Jabłonny
i okolic. Działacz samorządowy,
człowiek dbający o pamięć historyczną,
inicjator nazwania Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie, budowniczy pomników
upamiętniających
bohaterów
wojennych. Kuklewski od 1942 r.
żołnierz „Szarych Szeregów” Armii
Krajowej oddziału VII Obwód „Obroża”
(powiat warszawski) Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon
„Brzozów” (Legionowo) - pluton 720
w stopniu strzelca. W latach 19391944 działał w konspiracji w funkcji
łącznika. Członek ZHP, przeszedł
szkolenie z zakresu małego sabotażu
dzięki czemu w latach 1942 – 1944 brał
udział w akcjach sabotażowych „Gaz”
i „Panama”. Później należał do „Bojowych
Szkół” (przedział wiekowy 15 – 18 lat)
podległych bezpośrednio Komendzie
Głównej „Szarych Szeregów” gdzie
brał udział w poważnych akcjach
z zakresu „WIS-u” [„Wywiad, Informacja,
Sabotaż”]. Uczestniczył min. w akcjach
odbijania, zawłaszczenia, zabrania,
porwania
samochodu,
karetki
przewożącej banknoty drukowane
w emisyjnym banku. Za udział w jednej
z akcji (do tej pory nieodtajnionej)
Edmund Kuklewski został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Między akcjami
prowadzonymi w Warszawie wracał do
Jabłonny gdzie mieszkała jego rodzina.
Był współorganizatorem drużyny
harcerskiej
„Szarych
Szeregów”
w Jabłonnie wchodzącej w skład hufca
legionowskiego, która od 1943 roku
nosiła imię podchorążych, którzy zginęli
przy transporcie broni. W przeddzień
wybuchu Powstania Warszawskiego
drużyna harcerska „Szarych Szeregów”
w Jabłonnie przeszła pod rozkazy
pułkownika Krzyżaka dowodzącego
1 Rejonem VII Obwodu okręgu
warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”.
Po upadku boju powstańczego
w Legionowie, z powodu zerwanej

Edmund Kuklewski

łączności, harcerska poczta polowa
musiała
przejąć
rolę
łączników
z meldunkami. Zadania polegały na
przeprawianiu się z meldunkami z lewej
strony Wisły na prawą i z powrotem.
W późniejszym czasie Kuklewski
przenosił wiadomości na terenie
Warszawy razem z tzw. „szczurami
kanałowymi”. Podczas jednej z akcji we
wrześniu ’44 został ogłuszony i ranny
odłamkami
(najprawdopodobniej)
granatnika.
Uczestniczył
również
w przeprawach przez Wisłę, podczas
których eskortował rannych i żołnierzy.
Edmund Kuklewski był radnym
Gminy Jabłonna II i III kadencji (1995
– 2002), ponadto w III kadencji był jej
Przewodniczącym.
Edmund Kuklewski aktywnie działa
na rzecz społeczności gminnej, jest
inicjatorem
i
współorganizatorem
wydarzeń o charakterze historycznym
oraz edukacyjnym.
Jest inicjatorem organizowanych
każdego roku w Jabłonnie obchodów
wybuchu Powstania Warszawskiego
oraz obchodów przypadającej 10
września – rocznicy śmierci 32 żołnierzy
AK którzy zginęli w 1939 r. pod Jabłonną.
Z zaangażowaniem działa w Środowisku
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej – jest jego założycielem oraz
prezesem.

Dzięki jego staraniom Szkoła
Podstawowa w Jabłonnie otrzymała
imię Armii Krajowej. Również z jego
inicjatywy na frontowej ścianie szkoły
podstawowej znalazła się odsłonięta
14 marca 2007 roku – tablica
pamiątkowa
poświęcona
pamięci
żołnierzy Armii Krajowej, uczestnikom
walk o niepodległą Polskę.
Koło Światowego Związku Żołnierzy
AK w Jabłonnie, którego prezesem jest
Edmund Kuklewski, wraz z Urzędem
Gminy Jabłonna ufundowało w 1991
roku pomnik upamiętniający walkę
żołnierzy VII Obwodu, I Rejonu,
II Batalionu, VII Kompanii AK „Obroża”
walczących na terenie Jabłonny
i Legionowa. Pomnik znajduje się
na skwerze AK przed Urzędem Gminy
Jabłonna.

Edmund Kuklewski
został odznaczony podczas Święta Gminy Jabłonna

W 1985 roku zainicjował nadanie
nazw jabłonowskiemu skwerowi i dwóm
ulicom: „Skwer Armii Krajowej” oraz
ul. Szarych Szeregów i ul. Gen. Leopolda
Okulickiego.
Kuklewski przez całe życie włącza
się aktywnie w rozwój naszej Gminy,
zarówno przez działalność samorządową
jak również współpracę ze środowiskiem
kościelnym
czy
kombatanckim
w znacznym stopniu przyczyniając się
do rozwoju świadomości historycznej
wśród
mieszkańców
Jabłonny
i pozostałych miejscowości Gminy.
Red.
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26 uchwał na sesji XXXIV Rady Gminy
Rada Gminy Jabłonna spotkała się 28 sierpnia 2013 r. na XXXIV sesji po dwumiesięcznej
wakacyjnej przerwie. Głosowaniu poddano 26 uchwał dotyczących między innymi budżetu
gminy, funduszy unijnych pozyskiwanych przez Urząd Gminy, gospodarowania odpadami
oraz kwestii geodezyjnych. Poniżej informacje o wybranych uchwałach.

XXXIV sesja Rady Gminy Jabłonna

Decyzje finansowe
Radni jednogłośnie uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Jabłonna oraz zmiany w budżecie gminy na
2013 rok. Prognozę na lata 2013 – 2022 należało zaktualizować,
ponieważ w budżecie na 2013 rok zmniejszono planowaną emisję
obligacji zwiększając jednocześnie wysokość pożyczki w WOŚiGW
na doprowadzenie wody oraz kanalizacji do powstającej szkoły
w Chotomowie. Planowane pożyczki są niskooprocentowane,
ponadto gmina będzie się starać o ich częściowe umorzenie. Jest
to wyjście bardziej korzystne dla finansów Jabłonny niż emisja
obligacji.
W
głosowaniu
nad
uchwałami
o
zaciągnięciu
długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW (stopa procentowa – nie
mniej niż 3,5 %) na „budowę przepompowni ścieków i przewodu
tłocznego odprowadzającego ścieki” (umarzalna w 15%) oraz na
„budowę przewodu wodociągowego doprowadzającego do CEKS”
(umorzenie – 25%) radni nie byli już jednomyślni – uchwałę podjęto
przy 12 głosach „za” i 2 wstrzymujących się.
Start na piątkę
Wszyscy radni opowiedzieli się za zatwierdzeniem projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego –
Start na piątkę. Dzięki udziałowi w projekcie klasy I – III w szkołach
podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie otrzymają pomoce
dydaktyczne za kwotę prawie 122 tys. zł. Środki EFS pokryją
zakup pomocy w 100%. W ramach projektu mającego na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych – wsparcie otrzyma 137
uczniów z klas I –III szkół podstawowych podlegających gminie
Jabłonna.
Droga do gminnego przedszkola w Jabłonnie otwarta
Rada Gminy Jabłonna upoważniła Wójta do podejmowania
czynności związanych z utworzeniem przedszkola gminnego
w Jabłonnie.
Od 1 września 2014 roku Niepubliczne Przedszkole przy
ul. Modlińskiej 103B zwolni wynajmowane gminne budynki –
w miejsce prywatnej placówki powstanie Przedszkole Gminne.

Była sekretarz ostatni raz na sesji Rady Gminy Jabłonna

Więcej koncesji
Czterech radnych zagłosowało przeciwko zwiększeniu liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży. Po wejściu w życie przegłosowanej uchwały
liczba punktów sprzedaży alkoholu, które mogą uzyskać koncesję
wzrośnie do 50.
Zwiększenie limitu punktów sprzedaży alkoholu umożliwi
sprostanie potrzebom szybko rozwijającego się rynku handlu
detalicznego. Przedsiębiorcy zyskają równy dostęp do koncesji
– obecnie limit 40 punktów sprzedaży został wykorzystany
przez istniejących przedsiębiorców przedłużających pozwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych – nowi sprzedawcy mieli
zamkniętą drogę do uzyskania pozwolenia.
Po wejściu w życie uchwały nowe sklepy uzyskają możliwość
sprzedaży alkoholu, co zwiększy jednocześnie wpływy
do budżetu gminy z opłat za zezwolenia. Warto przypomnieć,
że środki z opłat za tzw. koncesje alkoholowe są przeznaczone na
prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów
alkoholowych.
Nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie
Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jabłonna już obowiązuje. Radni jednogłośnie, choć nie
bez pytań, uchwalili jego treść. Wątpliwości związane z zapisami
jakie znalazły się w nowym regulaminie wyjaśniał Hubert Macioch
– Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jedną
z kwestii dyskusyjnych był problem „mycia jednorazowych naczyń”
i plastikowych pojemników przed ich wyrzuceniem – Naczelnik
wyjaśnił, że jest to zabieg zapobiegający przykrym zapachom jakie
mogą powstać podczas długotrwałego przetrzymywania resztek
pożywienia; pojemniki nie muszą być myte, ale oczyszczone
z resztek.
Uchwałą zmieniono również zasady jakie musi spełniać
przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na odbiorze
i transporcie nieczystości ciekłych – konieczność podjęcia uchwały
narzuciła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Dwie uchwały na później
Dwie z 26 uchwał – dotycząca osiedla Ekologicznego oraz
określająca ilość przystanków będących własnością lub w zarządzie
gminy Jabłonna, zostały skierowane do Komisji Rozwoju.
Pełne teksty podjętych uchwał oraz sprawozdanie z Sesji
znajdują się w BIP Urzędu Gminy Jabłonna.
Red.

Wójt Olga Muniak podziękował za owocną współpracę
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Goście z Ukrainy w gminie Jabłonna
Przez prawie dwa tygodnie lipca w naszej gminie przebywali goście z Ukrainy. Na
zaproszenie Wójt Olgi Muniak do Jabłonny przyjechała grupa 26 dzieci z Ukrainy
mających polskie korzenie.
Dzieci, które przez dwa tygodnie
przebywały w naszej gminie przyjechały
z miejscowości Worzele koło Kijowa na
Ukrainie. Grupie towarzyszyło czterech
wychowawców. Ze strony gminy
koordynatorami pobytu byli: Seweryn
Kosiorek, Elżbieta Frydrychowicz i Edyta
Czyżewska.
Organizatorzy zadbali o to, by grupa
z Ukrainy poznała Polskę, zwiedziła
kraj swoich przodków oraz świetnie
się bawiła. W programie pobytu nie
zabrakło wycieczek, spotkań z rówieśnikami w naszej gminie i zabaw na świeżym powietrzu. Goście z Ukrainy zwiedzili Warszawę,
Kraków, Poznań oraz Częstochowę. Byli między innymi w pałacu PAN, w parku linowym oraz w Aquaparku. Pobyt ukraińskich
dzieci zbiegł się z trwającą w lipcu Akcją Lato – odbywały się wspólne dyskoteki, zawody sportowe, zabawy plenerowe.
Dzieci z Ukrainy podczas jednego ze spotkań z Wójt Olgą Muniak

W przyszłym roku planowana jest rewizyta dzieci z naszej gminy na Ukrainie.

Red.

Klub PCK w Jabłonnie – przyłącz się!
Akcje krwiodawstwa i działania charytatywne to tylko część zadań jakie będą
realizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy
Jabłonna. Klub zainaugurował swoją działalność 12 sierpnia 2013 r. na spotkaniu
w GCKiS w Jabłonnie.
Klub honorowych krwiodawców założyła grupa prawie 20
osób by wspólnie propagować idee przyświecające Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi. Spośród nich wyłoniono zarząd Klubu
– prezesem została: Agnieszka Niezabitowska, Sekretarzem –
Małgorzata Frączkowska, Skarbnikiem – Jerzy Strzębała.
Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego
oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub
politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż
i Czerwony Półksiężyc podejmuje przede wszystkim takie
zadania jak:
• ochrona życia i zdrowia,
•
zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza
podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych
sytuacjach,
• praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy
społecznej,
•
aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość
do niesienia pomocy,
• budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi,
którzy potrzebują ochrony i pomocy.
Klub w Jabłonnie mimo niedługiego stażu, ma już na swoim
koncie udaną akcję. Pod hasłem „Wyprawka dla Żaka” członkowie
klubu zbierali pomoce szkolne takie jak: zeszyty, kredki, pisaki,
linijki, plecaki itp. dla uczniów z ubogich rodzin z terenu gminy.

Kolejnymi działaniami będą akcje krwiodawstwa:
21 września - Jabłonna godz. 9.30-13.00
28 września - Chotomów godz. 9.30-13.00
Wszystkich chętnych do włączenia się w akcje organizowane
przez jabłonowskie PCK, bądź wstąpić w struktury klubu
zapraszamy do kontaktu z:
Jerzym Strzębałą – tel. 607 107 143 – Jabłonna
Red.
Spotkanie założycielskie klubu PCK
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Zapraszamy do udziału
w dwóch konkursach
EKOLOGICZNYM

ż
o tym jak segregować śmieci

TURYSTYCZNYM

zaplanuj całodniową wycieczkę na
obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Zegrzyński

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Termin nadsyłania prac do 31 października 2013 r.
Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na www.jablonna.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem!”

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
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Suchocin reprezentował gminę
Przedstawiciele sołectwa Suchocin reprezentowali Gminę Jabłonna podczas
czwartego Festiwalu aktywności społecznej i kulturalnej sołectw. Impreza miała
miejsce 7 września 2013 r. w Skrzeszewie.

Festiwal aktywności społecznej
i kulturalnej sołectw to impreza
mająca
na
celu
pobudzenie
lokalnych
społeczności
poprzez
zaprezentowanie dorobku sołectw
z
obszaru
objętego
Lokalną
Strategią Rozwoju w poszczególnych

kategoriach
konkursowych.
Inicjatorem corocznych rywalizacji jest
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”. IV edycja
imprezy odbyła się w Skrzeszewie
(Gmina Wieliszew).
W konkursie sołectw wzięło udział
7 drużyn z gmin członkowskich
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo
Zalewu Zegrzyńskiego”. W rywalizacji
wzięli udział przedstawiciele sołectw
należących do gmin: Dąbrówka,
Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock,
Somianka oraz Wieliszew.
Jabłonnę
reprezentowało
sołectwo Suchocin pod wodzą
sołtysa – Zbigniewa Czecha, które
dzielnie walczyło o główną nagrodę

–
możliwość
zorganizowania
przyszłorocznego festiwalu w swojej
miejscowości.
Sołectwa na stoiskach prezentowały
swoją działalność oraz kuchnię
regionalną. Kategorią konkursową
były również występy sceniczne, gdzie
prezentowano legendę o sołectwie,
osiągnięcia miejscowości, jak również
uzdolnienia wokalne.
Gratulujemy Sołectwu Suchocin
udanych
występów,
wspaniałej
prezentacji sołectwa oraz stworzenia
niezapomnianej atmosfery. O wyniku
rywalizacji poinformujemy w kolejnym
numerze „Wieści”.
Red.

Współpraca w pozyskiwaniu funduszy
W pierwszej połowie sierpnia Wójt Olga Muniak wraz z przedstawicielami gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisała wielostronną deklarację współpracy w
ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki dokumentowi stolica i gminy
ościenne będą współpracować przy pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2014-2020.

Olga Muniak podpisała wielostronne porozumienie,
które ułatwi zintegrowany rozwój obszarów metropolii Warszawskiej

Deklarację, która ułatwi pozyskiwanie
środków unijnych w przyszłych latach,
podpisały 33 gminy należące do
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Koordynatorem ZIT została Warszawa,
która ma imponujące doświadczenie
w pozyskiwaniu funduszy. Deklaracja
podpisana 13 sierpnia 2013 r. jest
początkiem prac nad wspólną strategią.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych samorządy opracują pakiet
inwestycji we wspólnie wyznaczonych
obszarach.
Zdaniem
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego Gminy, które nie przystąpiły
do ZIT będą mogły mieć utrudniony
dostęp do innych trybów wsparcia RPO
w obszarach tematycznych, w których

przewidziano formułę ZIT. Projekty
powinny być zintegrowane nie tylko
obszarowo, ale również tematycznie
oraz funduszowo. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego zaproponowało zestaw
kierunków
działania
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych – priorytetami są:
sprawny transport, rewitalizacja, poprawa
stanu środowiska, wspieranie badań i
innowacji czy promowanie efektywności
energetycznej.
W
spotkaniu
inaugurującym
współpracę w ramach ZIT uczestniczyli:
Prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz,
Dyrektor
Biura
Funduszy
Europejskich i Rozwoju Regionalnego
– Maciej Fijałkowski, Przedstawiciel

Samorządowcy, którzy podpisali porozumienie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego – Leszek Król oraz
przedstawiciele 33 jednostek samorządu
terytorialnego,
którzy
podpisali
porozumienie.
Podczas spotkania inaugurującego
współpracę Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że dzięki
możliwościom jakie dają ZIT problemy
metropolii warszawskiej mogą być teraz
rozwiązywane w szerszej skali włączając
w rozwój Gminy wchodzące w skład
terytorium powiązanego funkcjonalnie, a
kierunki tego rozwoju będą wyznaczane
na bazie dialogu i kompromisów.
Dorota Staśkiewicz

9

10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Święto Gminy Jabłonna
W niedzielę 1 września na terenie zespołu parkowo pałacowego w Jabłonnie odbyła
się impreza z okazji Święta Gminy Jabłonna.
Na wszystkich którzy tego dnia odwiedzili gminę czekało
mnóstwo atrakcji. Już o 9 rano rozpoczęły się III Zawody
Regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy
Jabłonna, będące równocześnie XIV eliminacją Ligi Mazowsza
2013. W konkursie wystąpiło blisko 80 par – koni i zawodników.
Organizatorem zawodów był Marek Guz, a sędzią głównym
mieszkająca w naszej gminie Aneta Orlicka. Zawody mają
już swoją tradycję, odbywały się w Jabłonnie po raz trzeci i
zgromadziły rekordową jak do tej pory liczbę zawodników.
Punktualnie o 13.00 rozpoczął się piknik integracyjny „Zaprzyjaźnij
się z Zalewem!” będący częścią kampanii promocyjnej obszaru
Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Wójt Olga Muniak
i Przewodniczący Rady Włodzimierz Kowalik złożyli wszystkim
obecnym życzenia z okazji święta Gminy i życzyli dobrej
zabawy w trakcie pikniku. Na najmłodszych czekały konkursy z
nagrodami i gadżety. Była wystawa 40 fotografii promujących
obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński i bezpłatna
degustacja karpia. W tym czasie na scenie występowały zespoły
związane na co dzień w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz
Bad Hamsters, a o godzinie 18.00 na scenie pojawił się Maciej
Maleńczuk z zespołem Psychodancing. W trakcie blisko półtora
godzinnego występu nie zabrakło takich przebojów jak „Ostatnia
nocka” czy „Tango Libido”. Kampania promocyjna obszaru LGR

Olga Muniak, Edmund Kuklewski oraz Włodzimierz Kowalik

Puchar Wójta Gminy Jabłonna

ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem!” była współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego
inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.
Oprócz wspomnianych atrakcji na terenie zespołu parkowo
pałacowego można było wziąć udział w konkursie
sprawnościowym zorganizowanym przez OSP Jabłonna i obejrzeć
wozy strażackie. Dla dzieci przygotowany był cieszący się dużą
popularnością park zabaw a dla starszych stoiska promocyjne
instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i firm z
terenu gminy i powiatu. Można było również kupić żywność
ekologiczną i staropolską na zorganizowanym przez tygodnik To
i Owo Festiwalu Dobrego Smaku.
Ważnym momentem w trakcie tegorocznego Święta Gminy było
wręczenie Edmundowi Kuklewskiemu medalu dla honorowego
obywatela Gminy Jabłonna. W historii naszej gminy takie
odznaczenie zostało wręczone po raz drugi.
Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Jabłonna i Gminne
Centrum Kultury i Sportu.
Michał Smoliński

Zdobywczyni Pucharu
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Atrakcje przygotowane przez OSP Jablonna

Koncert gwiazdy wieczoru

Najmłodsi chętnie korzystali z przejażdzek na kucach

Dla mieszkańców gminy zagrał i zaśpiewał Maciej Maleńczuk

Dmuchane zamki bardzo popularne wśród dzieci

Zespół Bad Hamsters
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Pamięci walczących w Powstaniu Warszawskim
Uroczystości upamiętniające bohaterskie czyny walczących w Powstaniu
Warszawskim tradycyjnie miały miejsce 1 sierpnia pod pomnikiem na skwerze
ppor. „Alfy”i ppor. „Skiby”. W 69. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego prawie
80 osób wspólnie oddało cześć bohaterom AK.

Warta przy pomniku

W uroczystościach wzięło udział prawie 80 osób

Punktualnie w godzinę „W” rozbrzmiały
syreny alarmowe, później Mazurek
Dąbrowskiego – mieszkańcy gminy
Jabłonna oraz przedstawiciele środowisk
kombatanckich, samorządu, wojska,
policji, ochotniczych straży pożarnych
i partii politycznych oddali cześć
Powstańcom Warszawskim.
Pod pomnikiem na skwerze ppor. „Alfy”
i ppor. „Skiby” hołd pamięci uczestników
Powstania Warszawskiego oddała grupa
blisko 80 osób pragnących wspólnie
uczcić pamięć wydarzeń z 1 sierpnia 1944
r. Przed uroczystościami na „skwerze”
rozbrzmiewały dźwięki piosenek i pieśni
odtwarzane z nagrań archiwalnych.

Po minucie ciszy, w asyście warty
honorowej i pocztów sztandarowych
kpt. Edmund Kuklewski – zaangażowany
w działalność konspiracyjną w okresie
powstania – odczytał Apel Poległych.
A delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem poległych w latach 1939
– 1944.
Po
plenerowych
uroczystościach
w kościele w Jabłonnie miała miejsce
uroczysta Msza Święta w intencji
bohaterów Powstania Warszawskiego.
Red.

Wójt Olga Muniak z Edmundem Kuklewskim

Pierwszy Zasłużony dla Gminy Jabłonna
Honorowym tytułem, jako pierwszy, został wyróżniony Stanisław Sierawski –
obrońca Twierdzy Modlin, działacz konspiracyjny, mieszkaniec Chotomowa.
Podczas uroczystości w filii GCKiS w Chotomowie, 6 września, Wójt Olga Muniak
uroczyście odznaczyła pierwszego Zasłużonego dla Gminy Jabłonna.

Stanisław Sierawski

Stanisław Sierawski pełnił służbę wojskową
od 1937 roku. W ’39 został skierowany
do obrony Twierdzy Modlin gdzie przez
dwa tygodnie odpierał ataki hitlerowców
na garnizon. Służył w 32. Pułku Piechoty
pod dowództwem pułkownika Stefana
Zająca. Mimo, że wola walki nie opuszczała
obrońców Modlina, zostali zmuszeni do
kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, pułkownik
Zając odznaczył Sierawskiego i innych

walczących Krzyżami Walecznych.
Po zdaniu broni, obrońcy Modlina
– wśród nich Stanisław Sierawski –
trafili do niewoli w Mławie. Po trzech
tygodniach przetrzymywania w nieludzkich
warunkach, Pan Sierawski wrócił do domu –
do Chotomowa.
Chęć walki za ojczyznę była jednak
silniejsza od radości płynącej z przebywania
w domowym zaciszu. Stanisław Sierawski
niedługo po powrocie z Mławy wstąpił
do konspiracji. Jedną z akcji, w których
brał udział była interwencja w Olszewnicy
polegająca na odebraniu broni niemieckim
żołnierzom.
Po zakończeniu II wojny światowej Stanisław
Sierawski prowadził w Chotomowie własną
działalność – zakład szewski. Ze względu na
uczestnictwo w działaniach wojennych, był
obserwowany przez Urząd Bezpieczeństwa
co nie ułatwiało pracy zawodowej.

W późniejszym czasie Pan Sierawski pracował
jako mechanik w firmie budowlanej. Obecnie
mieszka w Chotomowie razem z rodziną.
Stanisław Sierawski walczył za wolność
ojczyzny w czasie II wojny światowej. Swoją
postawą świadczył o odwadze i miłości
do kraju, jaką darzył i nadal darzy Polskę.
W dowód uznania zasług i podziwu
dla
Obrońcy
Modlina,
działacza
konspiracyjnego, kombatanta – Stanisława
Sierawskiego, Kapituła w składzie: Wójt
Gminy Jabłonna, Przewodniczący Rady
Gminy i Przewodniczący Komisji Rozwoju
przyznali – jako pierwszemu w historii, Tytuł
Zasłużonego dla Gminy Jabłonna. Również
6 września – podczas uroczystości, Stanisław
Sierawski został awansowany do stopnia
majora.
Red
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JABàONNA, ul. ModliĔska 105
XVII Festiwal Nauki w
Domu Zjazdów i Konferencji PANw Jabáonnie
w dniach 21 i 22 wrzeĞnia 2013r.
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PATRONAT HONOROWY:
Marszaãek
Województwa
Mazowieckiego

Patronat:
Prezes Polskiej Akademii Nauk,
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego, Starosta Powiatu Legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna, Prezydent m. Legionowo
Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio dla Ciebie, LTV

sobota 21 września
Instytut Psychologii PAN
1. Gdzie i po co się uśmiechać? – K. Kryś – g. 11 W. Wa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
1. Zachorować… w Księstwie Warszawskim” – M. Turos, 10-16
2. „Z raportem do księcia ministra” – M. Turos – g. 11
3. Szpital Pluszowego Misia – EMSA – g. 10-16
Grupa Rekonstrukcyjna
1. Bitwa pod Lipskiem – g. 14:30
Instytut Agrozyki PAN z Lublina
1. Oddziaływania w materiałach sypkich – J. Wiącek, D. Wiącek, – g. 10-16 P.
2. Jak rozmnożyć glony? – I. Krzemińska, A. Palcowska, E. Kwietniewska, – g. 10-16 P.
3. Życie zaczyna się od korzeni – A. Kot, K. Kondracka – g. 10-16 P.
4. Naszyjnik z DNA J. Lalak, M. Oleszek – g. 10-16 P.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego
1. Co było pierwsze jajko czy kura? – M.K. Zielińska – g. 10-16 P. Wa
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1. Elektrohydrodynamiczny ltr powietrza – g. 10-16, P. Wa
2. Plazma mikrofalowa do celów medycznych – g. 10-16, P. Wa
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
1. Prezentacja busa edukacyjnego – Zakład Ruchu Drogowego – g. 10-16
2. Technika Kryminalistyczna – Zakład Szkoleń Specjalnych – g. 10-16
Archiwum PAN w Warszawie
1. Porady cioci Bogusi czyli jak ratować dokumenty po nieprzewidzialnych „domowych katastrofach” – warsztaty – g. 10-16
2. Gdzie jest młodzież z tamtych lat? – „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego, – g. 10-16
3. Ułan Księcia Józefa –lm – g. 12
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego z Legionowa
1. Szkoła liderów – B. Narel – g. 10-14
2. Król Jan III Sobieski i jego epoka – E. Witecka g.10-14
3. Kaligraa – sztuka pięknego pisania – M. Czerniewicz – g. 10-14
4. Z zyką na ty – M. Chałubek – g. 10-14
Muzeum Historyczne w Legionowie
1. Prezentacja wybranych eksponatów, – g. 10-16
2. Prezentacja wybranego wydawnictwa muzealnego – J. Szczepański, – g. 15.00
Wydawnictwo AJAKS, EGROS
1. Prezentacja publikacji historyczno-naukowych, – g. 10-16
Koło Naukowe Studentów PW, SKAP
1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16, P, Wys.
2. Przejazd samochodem elektrycznym pac-car – g. 10-16, P.
Legionowskie Koło Robotyki LEGROBOT, Stowarzyszenie Obywatele mają
prawa
1. LEGROBOT prezentacja robotów – R. Szymański, J. Kita – g. 10-16, P, Wa.
2. Szkoła lutowania – g. 10-16
3. Krótki kurs drukowania w 3D – g. 10-16
Narodowy Bank Polski
1. Bank banków – g. 10-16
Poznaj nowy projekt NBP – Centrum Pieniądza NBP, Prezentacja nowej serii monet
okolicznościowych NBP Historia monety polskie, Szybki kurs rozpoznawania autentyczności polskich banknotów oraz darmowa aplikacja na urządzenia Android i Apple
Ios, Konkurs wiedzy ekonomicznej z nagrodami książkowymi, Publikacje i materiały
audiowizualne NBP o charakterze edukacyjnym, Ekran multitouch z aplikacją Stwórz
własną kartę kredytową, Poznaj zalety oszczędzania na lokatach bankowych, Wybijanie żetonu okolicznościowego, Zrób sobie zdjęcie z wizerunkami banknotów NBP.
PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
1. Szczepienie roślin. Wegetatywny sposób rozmnażania roślin – g. 10-16
2. Kwiaty – życie i śmierć. Mechanizmy rozmnażania u roślin. – g.10-16
3. Zwierzęta i rośliny – skomplikowane związki. Interakcje pomiędzy roślinami i zwierzętami. – g.10-16
4. Życie w mikroskali, czyli co nas otacza. Życie mikroorganizmów – g. 10-16

Akademia Pedagogiki Specjalnej
1. W świecie niewidomych - g. 10-16 P, W.
2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P, W.
3. Mówiące komputery – g. 10-16 P, W.
Poltransplant
1. Transplantacja ratuje życie A. Marcinowska - g. 10-16, P, Wa,
Państwowe Muzeum Archeologiczne
1. Ceramiczne puzzle – A. Bart, – g. 10-16, Wa
Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, KN ONYKS
1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P, W.
2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P, Wys.
3. Platforma latająca – g. 10-16 P, Wa.
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
1. Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna – E. Grzywacz, – g. 10-16, P, Wa.
Akademia Wychowania Fizycznego
1. Czy powinienem schudnąć? – g. 10-16
2. Czy mogę ćwiczyć? – g. 10-16
3. Jak ćwiczyć? – g. 10-16
4. Survival blisko domu. – g. 10-16
Instytut Chemii Organicznej PAN
1. Chemia dla każdego, – g. 10-13
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej PW, WAKANS
1. Nadprzewodnikowa kolejka magnetyczna, aerodynamiczny model materii, stop
pamięcią kształtu, spienione aluminium – Ł. Jońca – g. 10-16 P, W
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie
1. Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową – K. Zarzyńska – g. 10-16.
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
1. Angel dog – pies terapeuta – prezentacja, – g. 10-16
2. Mondo Cane – Pieski Świat – wystawa, – g. 10-16
3. Białołeka Prison – Art. – Sztuka zza krat – galeria, – g. 10-16
4. Więzienie stracony czas – lm, – g. 10-16
5. Ujarzmić przestępcę – prezentacja – g. 10-16
6. Napraw swój błąd u boku bliskich – prezentacja – g. 10-16
7. Białołęka – Internowani 1981-1982 – wystawa, – g. 10-16
8. Lekcja historii – Henryk Wujec – spotkanie – g. 12
Muzeum im J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
1. Książę Józef Poniatowski i jego czasy – G. Dębski, – g. 10-16
2. Piotruś, Faraon – gry karciane dla najmłodszych – G. Dębski, – g. 10-16
Muzeum Wojska Polskiego
1. Broń skałkowa – historia, budowa, strzelanie – A. Bukowska, – g. 10-16
2. Książę Poniatowski – konkurs – A. Bukowska, – g. 10-16
Wydział Elektryczny Politechnika Śląska
1. Zawody robotów klasy HEXOR – T. Stenzel, – g. 10-16, P, K, Wa
BioCentrum Edukacji Naukowej
1. Wokół DNA: Czy kiwi ma DNA?, Czy człowiek ma DNA? – g. 10-16, Wa
Instytut Sztuki PAN
1. Angielscy dżentelmeni i greckie boginie – o modzie w czasach księcia Józefa
Poniatowskiego – A. Straszewska – g. 10-14 P, Wyk
Stowarzyszenie Historya z Wołomina
1. Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa Poniatowskiego – E. Litwiniak,
– g. 10-14 P
GPE Psychotronics
1. Psychotronics – g. 10-16, P, Wa.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Niepubliczne Europejskie
Gimnazjum Językowe w Legionowie
1. Nauki ścisłe także dla humanistów – g. 10-16
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
1. 60 lat badań Instytutu – g. 10-16, Wys, P.
2. Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki – Z. Kubiatowski, – g. 10-16, Wys, P.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
1. Nowości techniczne w pojazdach wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej – g. 10-16, P, Wys.
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Wydział Elektryczny PW, Koło Naukowe FAZA
1. Iskra elektryczna – g. 10-16, P, Wa.
Stowarzyszenie KERAMOS
1. Sztuka ceramiki – g. 10-16, Wa
Fundacja ART
1. Strzeż się sroki… – g. 11-13, – g. 14-16 Wa
2. Historia Kawalera Orderu Virtuti Militari – g. 10-12, Wa
Pasieka Szymański
1. Ule, pszczoły, miody… ., – g. 10-16
Klub Ponyland
1. Hipoterapia – g. 10-16
2. Konik historyczny – g. 10-16
Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, Zespół Tańca Historycznego
CHOREA ANTIQUA
1. Pokaz tańców: polonez, menuet, kontredanse – g. 12.30
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
1. Interaktywne prezentacje graczne – P. Welk – g. 10-16, P
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Książę Pepi znany i nieznany – konkurs, ogłoszenie wyników – J. Załęczny – g. 11.30
Impreza towarzysząca:
Napoleon Bonaparte Dzieciom – g. 10-16

niedziela 22 września
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
1. Adolphe Sax i jego wynalazek – P. Gusnar, – g. 13, koncert
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie –
1. Wystawa – Na przekór grawitacji – Piotr Welk – g. 14 Wys.
2. Interaktywne prezentacje graczne – P. Welk – g. 10-16, P
Centrum Badań Kosmicznych PAN
1. Planetoidy i komety – zagrożenie z kosmosu – R. Gabryszewski – g. 11 W.
2. Kosmiczny Teleskop Herschel – co nowego dowiedzieliśmy się o wodzie i kometach – g. 12 W.
3. Badania geodynamiczne Ziemi – podziemne laboratorium – instrumenty pomiarowe
– obserwacje zjawisk geodynamicznych – zagrożenia dla cywilizacji – M. Kaczorowski
– g. 14, 10-16 P., W., Wa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
1. Zachorować… w Księstwie Warszawskim” – M. Turos, 10-16
2. Książę Józef Poniatowski jako administrator wojskowej służby zdrowia – M. Turos
– g. 10.30 W.
3. Szpital Pluszowego Misia – EMSA – g. 10-16.
Koło Naukowe Studentów PW, SKAP
1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16, P, Wys.
2. Przejazd samochodem elektrycznym pac-car – g. 10-16, P.
Narodowy Bank Polski
1. Bank banków – g. 10-16
Poznaj nowy projekt NBP – Centrum Pieniądza NBP, Prezentacja nowej serii monet
okolicznościowych NBP Historia monety polskiej, Szybki kurs rozpoznawania autentyczności polskich banknotów oraz darmowa aplikacja na urządzenia Android i Apple
Ios, Konkurs wiedzy ekonomicznej z nagrodami książkowymi, Publikacje i materiały
audiowizualne NBP o charakterze edukacyjnym, Ekran multitouch z aplikacją Stwórz
własną kartę kredytową, Poznaj zalety oszczędzania na lokatach bankowych, Wybijanie żetonu okolicznościowego, Zrób sobie zdjęcie z wizerunkami banknotów NBP.
PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
w Powsinie
1. Przepływ energii przez ekosystemy – g. 10-16
2. Rośliny źródłem energii odnawialnej a ekologia, energia odnawialna z biomasy
roślin – g.10-16
3. Energia promienista słońca wśród roślin, fotosynteza i przystosowania roślin do
środowiska – g.10-16
Legionowskie Koło Robotyki LEGROBOT, Stowarzyszenie Obywatele mają prawa
1. LEGROBOT prezentacja robotów – R. Szymański, J. Kita – g. 10-16, P, Wa.
2. Szkoła lutowania – g. 10-16
3. Zawody pokazowe robotów Line Follower – g. 11
4. Zawody pokazowe robotów klasy MiniSumo – g. 12
5. Pokaz mechanicznej telewizji – telewizja z lat 20 ubiegłego wieku.
6. Rozgrywki piłki nożnej Jabłonna- 2013 zdalnie sterowanymi robotami – g. 13
Akademia Pedagogiki Specjalnej
1. W świecie niewidomych - g. 10-16 P, W.
2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P, W.
3. Mówiące komputery – g. 10-16 P, W.
Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, KN ONYKS
1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P, W.
2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P, Wys.
3. Platforma latająca – g. 10-16 P, Wa.

Instytut Chemii Organicznej PAN
1. Zabawy z chemią, – g. 10-14
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1. Elektrohydrodynamiczny ltr powietrza – g. 10-16, P. Wa
2. Plazma mikrofalowa do celów medycznych – g. 10-16, P. Wa
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
1. Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna – E. Grzywacz, – g. 10-16, P, Wa.
Akademia Wychowania Fizycznego
1. Czy powinienem schudnąć? – g. 10-16
2. Czy mogę ćwiczyć? – g. 10-16
3. Jak ćwiczyć? – g. 10-16
4. Survival blisko domu. – g. 10-16
Instytut Sztuki PAN
1. Angielscy dżentelmeni i greckie boginie – o modzie w czasach księcia Józefa
Poniatowskiego – A. Straszewska – g. 10-14 P, Wyk
Stowarzyszenie Historya z Wołomina
1. Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa Poniatowskiego
– E. Litwiniak, – g. 10-14 P
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej PW, WAKANS
1. Nadprzewodnikowa kolejka magnetyczna, aerodynamiczny model materii, stop
pamięcią kształtu, spienione aluminium – Ł. Jońca – g. 10-16 P, W
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie
1. Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową – K. Zarzyńska – g. 10-16.
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
1. Angel dog – pies terapeuta – prezentacja, – g. 10-16
2. Mondo Cane – Pieski Świat – wystawa, – g. 10-16
3. Białołeka Prison – Art. – Sztuka zza krat – galeria, – g. 10-16
4. Oddział otwarty – koncert, – g. 10-16
5. Napraw swój błąd u boku bliskich – prezentacja – g. 10-16
6. Białołęka – Internowani 1981-1982 – wystawa, – g. 10-16
7. Internowani a skazani – spotkanie – Wiktor Mikusiński, – g. 11.
Wydział Elektryczny Politechnika Śląska
2. Zawody robotów klasy HEXOR – T. Stenzel, – g. 10-16, P, K, Wa
GPE Psychotronics
1. Psychotronics – g. 10-16, P, Wa.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Niepubliczne Europejskie
Gimnazjum Językowe w Legionowie
1. Nauki ścisłe także dla humanistów – g. 10-16
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
1. 60 lat badań Instytutu – g. 10-16, Wys, P.
2. Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki – Z. Kubiatowski, – g. 10-16, Wys, P.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
1. Nowości techniczne w pojazdach wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej – g. 10-16, P, Wys.
Wydział Elektryczny PW, Koło Naukowe FAZA
1. Iskra elektryczna – g. 10-16, P, Wa.
Stowarzyszenie KERAMOS
1. Sztuka ceramiki – g. 10-16, Wa
Fundacja ART
1. Historia Kawalera Orderu Virtuti Militari – g. 10-12, Wa
2. Jak władać białą bronią – g. 12-16, Wa
3. Pokaz i warsztaty tańców epoki i tańców narodowych – g. 12, – g. 15
4. Książę Józef pod Raszynem – happening – g. 14
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
1. Książę Józef Poniatowski i jego kobiety – M. Jasiński, – g. 14 Wyk
Archiwum PAN w Warszawie
1. Porady cioci Bogusi czyli jak ratować dokumenty po nieprzewidzialnych „domowych katastrofach” – warsztaty – g. 10-16
2. Gdzie jest młodzież z tamtych lat? – „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego, – g. 10-16
Pasieka Szymański
1. Ule, pszczoły, miody… ., – g. 10-16
2. Czy to prawda, że pszczoły w Polsce giną? – Z. Szymański, – g. 15, P
Klub Ponyland
1. Hipoterapia – g. 10-16
2. Konik historyczny – g. 10-16
Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, Zespół Tańca Historycznego
CHOREA ANTIQUA
1. Pokaz tańców: polonez, menuet, kontredanse – g. 11
Mazowieckie To i Owo, Stowarzyszenie Obywatele mają Prawa
1. III Mazowiecki Konkurs Nalewek „NALEWKA KSIĘCIA PEPI” - R. Szymański,
J. Kita Jabłonna 2013 – g. 10-16, ogłoszenie wyników – g. 15
Impreza towarzysząca:
Napoleon Bonaparte Dzieciom g. 10-16

Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo, Radio dla Ciebie, LTV
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Świętowanie w Chotomowie
Tradycyjnie 15 sierpnia na terenie przy kościele w Chotomowie odbył się odpust
parafialny połączony ze Świętem Chotomowa. Jak każdego roku na mieszkańców
i gości czekało wiele atrakcji.
Pogram artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję spełnił oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie na jarmarku handlowym, a karuzele i „dmuchańce” kusiły najmłodszych. Jedną z atrakcji,
która na stałe weszła do programu Święta Chotomowa, była pyszna grochówka przygotowana przez Radę Sołecką
wsi Chotomów.
Red.

Stoiska handlowe przyciągały
uczestników plenerowej imprezy

Święto Chotomowa tradycyjnie
połączono z odpustem parafialnym

Szmaciankowy Dom cieszył się
dużym zainteresowaniem najmłodszych

Występy sceniczne sprzyjały dobrej zabawie
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Oświetlenie chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej 630
Drugi etap budowy oświetlenia chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 630 ma się ku
końcowi. Od 6 sierpnia wykonawca zajmuje się pracami, dzięki którym na odcinku 1300 m
rozbłyśnie 38 nowych lamp.
Dzięki temu wzdłuż drogi do Nowego Dworu
Mazowieckiego w miejscowościach Rajszew,
Skierdy, Suchocin, Boża Wolna chodnik będzie
oświetlało łącznie 167 lamp. Przy drodze
wojewódzkiej 630 stanie 38 czterometrowych
lamp z oprawami sodowymi NANO o mocy
50W. Oświetlenie zostanie wykonane łącznie
na odcinku 1300 metrów. Inwestycja ma na
celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Jabłonna.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo
Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki
Spółka Jawna z Łomży. Koszt budowy
oświetlenia to 110 tysięcy zł.
Red.

Prawie wszystkie z 38 latarni są już zamontowane

W oku kamery
W lipcu do gminnego systemu monitoringu wizyjnego zostało włączonych sześć
nowych kamer, które umożliwiają obserwację okolicy wiaduktu w Chotomowie oraz
rejestrację obrazu. Nowy sprzęt ma na swoim koncie pierwszy sukces.

Cztery kamery obserwują windy przy wiadukcie

System
monitoringu
wizyjnego
w Chotomowie służy do obserwacji
dwóch wind wybudowanych przy
wiadukcie nad torami kolejowym,
przystanku autobusowego oraz ronda
wraz z częścią ul. Partyzantów. Windy
są monitorowane przez 4 kamery
z oświetlaczem podczerwieni – po dwie
na każdą z wind. Sygnał z kamer jest
transmitowany radiolinią do systemu
zamontowanego w OSP w Chotomowie.
Jednym ze zdarzeń zarejestrowanych
przez nowy sprzęt była dewastacja
wind przy chotomowskim wiadukcie
(18 sierpnia). Dwóch mężczyzn zniszczyło
szyby w platformach windowych.
Nagranie niezwłocznie trafiło w ręce
Policji. Jak poinformował komendant
Komisariatu w Jabłonnie – Bogdan
Jachowicz,
nagrania
monitoringu
znacznie ułatwiły zatrzymanie sprawców.
System monitoringu w Chotomowie jest
przystosowany do obsługi 16 kamer.
Są do niego włączone także kamery, które
znajdują się na dachu OSP. Całodobowo

„obserwują” przystanek autobusowy
i rondo.
Koszt inwestycji, której realizacja
trwała niespełna miesiąc (21.06 –
15.07) to prawie 50 tys. zł (49 200 zł).
Budowa I etapu systemu monitoringu
w Chotomowie obejmowała zakup
i montaż 6 kamer zewnętrznych, kupno
i montaż tras kablowych, radiolinii, sprzętu
oraz
urządzeń
przeznaczonych
do budowy Centrum Monitoringu.
Prace
wykonało
Przedsiębiorstwo
Wdrożeniowo - Handlowe Brabork
Laboratorium Sp. z o.o.
Wszelkie modernizacje monitoringu
zmierzają do ujednolicenia istniejącego
od kilku lat systemu kamer na terenie
gminy. Już niebawem obraz pochodzący
ze wszystkich rejestratorów będzie
widoczny na ekranach znajdujących się
w komisariacie Policji w Jabłonnie
– najpierw w starym budynku, później
w nowym.
Red.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Budowa szkoły podstawowej – postępy widać gołym okiem
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjno-Sportowego, pierwszy etap – szkoła
podstawowa w Chotomowie idzie pełną parą. Infrastruktura podziemna jest już
w całości wykonana, przyłącze gazowe również. W ostatnim tygodniu sierpnia
rozpoczął się montaż dachu. Na teren budowy szkoły w Chotomowie zostali
wprowadzeni podwykonawcy, którzy zajmują się wykonaniem parkingów i dróg
wewnętrznych, ich zadaniem będą również realizacja zleceń na place zabaw oraz
tereny zielone.

Budowa dachu szybko postępuje

Ważnym etapem w budowie szkoły jest wyłonienie
wykonawcy budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej
ścieki ze szkoły. Bezpośrednio po podpisaniu umowy,
firma SANTRO rozpoczęła prace polegające na budowie
przewodu wodociągowego rozdzielczego i kanalizacji
sanitarnej (przewód tłoczny i tłocznia ścieków) w ul.
Parkowej w Legionowie oraz w ulicach Legionowskiej,

Chodnik jest już prawie gotowy

Malborskiej, Stefana Kisielewskiego i Chotomowskiej
wraz z budową linii energetycznej zasilającej tłocznię
ścieków i przebudową kanalizacji teletechnicznej
kolidującej z tymi sieciami.
Red.

Podwykonawca rozpoczyna budowę dachu

Szkoła w dużej mierze
będzie oświetlona światłem słonecznym

Wnętrze sali gimnastycznej
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Komisariat rośnie z dnia na dzień
Budowa komisariatu Policji w Jabłonnie najprawdopodobniej zakończy się już w tym roku.
Prace przyspieszyły, a zmiany w wyglądzie jeszcze niedawno gołych ścian budynku, można
obserwować każdego dnia. Realizacja policyjnej inwestycji ma się ku końcowi.
Prace w komisariacie są wykonywane
zgodnie z harmonogramem robót. Obecnie
jest wykonywane wykończenie wewnątrz
budynku. W najbliższym czasie rozpoczną
się prace polegające na budowie: parkingu,
chodników oraz oświetlenia terenu przy
komisariacie.
Red.

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego wizytuje budowę

Budowa postępuje w bardzo szybkim tempie

Nowe siłownie pod chmurką
Nowe miejsca do ćwiczeń pod chmurką znalazły się w dwóch lokalizacjach. W Skierdach na terenie
filii domu kultury stanęło 6 przyrządów do ćwiczeń. Taka sama ilość sprzętu jest już w Jabłonnie przy
powstającym budynku komendy Policji, gdzie dodatkowo wybudowana będzie wiata z miejscem do
grillowania.
Siłownie pod chmurką to wspaniały sposób na
spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Korzystanie
ze sprzętu na terenie siłowni jest bezpłatne, a
ćwiczyć może każdy – niezależnie od wieku i
kondycji fizycznej.
Gmina Jabłonna realizuje operacje przy wsparciu
finansowym środków UE, w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. 70% kosztów inwestycji

pokrywa UE. Siłownia w Jabłonnie kosztowała 25
420 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych
wyniosło 14 114 zł. Koszt siłowni w Skierdach to 25
033 zł – ze środków unijnych: 12 542 zł.
Inwestycję zrealizowało ZPU Romex sp z o.o.,
które w postępowaniu przetargowym złożyło
najkorzystniejszą ofertę.
Red.

Sześć nowych urządzeń w pobliżu
powstającego komisariatu Policji

„Kółka Olimpijskie” dla naszego żeglarza
Żeglarze klasy L’Equipe z naszego Jeziora Zegrzyńskiego Michał Jagielski – sternik
(gm . Jabłonna) i Maciek Król (gm. Serock) zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych rozgrywanych w ramach XIX Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży Sportów Letnich 2013 w Dobrzyniu nad Wisłą (14-18/08/2013r.).
Była to najważniejsza impreza krajowa – pod Patronatem Ministerstwa Sportu, po której medalistom wręcza się odznaczenie „Kółka Olimpijskie”. Jest to wyróżnienie
wskazujące jasno cel rozwoju sportowego zawodników. Udział w olimpiadzie poprzedziły regaty kwalifikacyjne rozgrywane w Gdyni, Pucku i Olsztynie. W finale
Olimpiady wystąpiło 13 najlepszych załóg z Polski.
Regaty rozegrano na nietypowym akwenie Zalew Włocławski na Wiśle. Charakterystyka tego miejsca odbiega znacznie od warunków morskich, czy typowych dla
dużych jezior, za to są pewne podobieństwa do naszego Jeziora Zegrzyńskiego. Nasi zawodnicy świetnie się na nim odnajdywali i wykorzystali wszystkie atuty
zdobywając pierwsze ważne w swojej karierze sportowej trofea.
Wcześniej Michał i Maciek uczestniczyli w Mistrzostwach Europy żeglarskiej klasy L’Equipe 2013 w Gdańsku
(27/07-02/08/2013r.). Do bazy Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich zjechało 40 załóg
z Europy, z oczywiście najliczniej reprezentowaną ekipą z Polski (14 załóg). Akwen w tym roku był wymagający.
W przeciwieństwie do poprzednich mistrzostw, zawody rozgrywano nie na jeziorze, ale na Zatoce Gdańskiej
w odległości ok. 2 km od brzegu. Dlatego, wysokie miejsca zdobyli zawodnicy wprawieni w ściganiu się
na dużej fali, czyli goście znad Morza Śródziemnego. W pierwszej szóstce znalazły się trzy załogi z Włoch
i po jednej z Francji, Hiszpanii, a także z Polski, z Olsztyna (1. miejsce zajęła osada z Włoch, 2. z Francji,
3. z Polski). W pierwszej „20” znalazło się sześć załóg z Polski. Nasi reprezentanci z wysokiego na początku
8. miejsca, ostatecznie zsunęli się na 16. Niestety opóźniona wiosna nie pozwoliła rozpocząć treningów jak
planowano już w kwietniu, a kryzys i wycofanie się sponsorów uniemożliwił naszej załodze przeprowadzenie
treningów zimowych na M. Śródziemnym, co razem spowodowało brak opływania w warunkach morskich
i dobre choć nieodzwierciedlające aspiracji młodych sportowców miejsce. Cóż, taki jest sport – niespodzianki
są czasem możliwe, ale podstawą zawsze musi być ilość i jakość spędzonego czasu na treningach. Udział
Michał Jagielski i Maciek Król
w Mistrzostwach Europy pozwolił jednak zdobyć naszym reprezentantom doświadczenia, które
zaprocentowały na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Dobrzyniu.
Andrzej Jagielski

FILIA GCKIS SKIERDY
ul. Nadwiślańska 1, tel. 693 693 039
OFERUJE:
- Akademia Malucha
- siłownia
- aerobik

FILIA GCKIS CHOTOMÓW
ul. Partyzantów 27, tel. 22 772 62 38
OFERUJE:
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- zajęcia taneczne – taniec nowoczesny, jazzowy
- zajęcia ceramiczne
- akademia sztuki cyrkowej
- modelarstwo
- zajęcia tkactwa artystycznego
- robotyka
- studio piosenki
- nauka gry na instrumentach (gitara, perkusja, klawisze)
- pilates
- breakdance
- warsztaty z rękodzieła artystycznego
- Zumba – fuzja tańca z aerobikiem
- Akademia Malucha
-CHOTOMOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
(ChUTW)
Zapraszamy na wykłady w trzeci poniedziałek miesiąca na
godz. 16.00. W ramach UTW oferowane są zajęcia:
• kursy języków obcych
• kurs obsługi komputera
• kurs obsługi internetu
• zajęcia taneczne/ruchowe
• malarstwo
• Nordic Walking
• warsztaty specjalistyczne

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez instruktorów
i wychowawców
GCKIS JABŁONNA
ul. Modlińska 102, tel. 22 782 47 37
OFERUJE:
- Akademia Malucha
- zajęcia plastyczne
- teoria sztuki i malarstwo
- warsztaty z rękodzieła artystycznego
- zajęcia teatralne
- studio piosenki
- nauka gry na instrumentach (gitara, perkusja, klawisze)
- zajęcia komputerowe dla dzieci
- zajęcia taneczne – taniec nowoczesny, taniec towarzyski
- Zumba – fuzja tańca z aerobikiem
- breakdance
- aerobik
- pilates z ćwiczeniami wzmacniającymi
- Nordic Walking
- siłownia
- sekcja rowerowa „PROLOG JABŁONNA”
- Gminne Centrum Informacji
- masaż relaksacyjny i zdrowotny
- JABŁONOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (JUTW)
Zapraszamy na wykłady w drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca na godz. 15.00. W ramach UTW oferowane są zajęcia:
• kursy języków obcych
• kurs obsługi komputera
• kurs obsługi internetu
• zajęcia taneczne/ruchowe
• malarstwo
• Nordic Walking
• warsztaty specjalistyczne
• Scrabble
• Brydż
40 zł

15 zł

W wakacje boiska otwarte dla wszystkich chętnych
w godz. 9.00 - 20.00, godz. 20.00 - 22.00 grupy zorganizowane
Zapraszamy chłopców z roczników 2002-2006 do sekcji
piłkarskiej. Informacje u instruktorów „Orlika”

ORLIK – zespół boisk wielofunkcyjnych
(piłka nożna, koszykówka, siatkówka)
GODZINY PRACY ORLIKA:
- zajęcia WF dla uczniów szkół:
pon. – pt.
8.00 - 16.00
- boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
(WYMAGANE ZAPISY U INSTRUKTORA)
pon. – pt.
1
 6.00 – 20.00 dla wszystkich chętnych,
16.00 – 20.00 grupy zorganizowane
sobota i niedziela 1
 2.00 - 22.00 dla wszystkich chętnych,
17.00-22.00 grupy zorganizowane

Aqua aerobik:
- za 45 minut w wodzie
Wynajęcie toru /45 min/:
- jeden tor

PŁYWALNIA
ul. Modlińska 102, tel. 22 782 47 80
Ceny biletów za 45 minut pływania:
- Dorośli
10 zł
- Dzieci i młodzież szkolna
8 zł
- Emeryci i renciści
5 zł
Ceny karnetów na 10 wejść:
- Dorośli
90 zł
- Dzieci i młodzież szkolna
72 zł
Nauka pływania:
- 10 lekcji po 45min
300 zł

Informator Gminnego centrum kultury i sportu
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, tel. 22 782 48 91
Godziny otwarcia:
Pn.
10.30 - 18.3
Wt./Śr./Czw.
9.0 0- 17.00
Pt.
8.00 - 16.00
Filia Gminnej Biblioteki w Chotomowie
ul. Strażacka 8
Godziny otwarcia:
Pn.
12.00 - 18.00
Wt.-Pt.
10.00 - 18.00

UWAGA ZNIŻKI!!!
SEKCJA TANECZNA
- DLA RODZEŃSTWA
- taniec nowoczesny/towarzyski		
60zł/mc
- ZA KOLEJNE ZAJĘCIA
- zumba
cena do ustalenia z instr.
- NA KARTĘ RODZINY
SEKCJA SPORTOWA
- aerobik 		
80zł/mc
DANE TELEADRESOWE:
- Nordic Walking		
60zł/mc
Gminne Centrum Kultury i Sportu
- siłownia Jabłonna		
30zł/mc
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
- siłownia, fitness Skierdy		
30zł/mc
Tel. 22 782 47 37 / Fax. 22 782 47 13
• wejście jednorazowe		
7zł
www.gckis.pl, e-mail:gckis@jablonna.pl
- pilates		
60zł/mc
- sekcja rowerowa		
30zł/mc			
				 Konto bankowe: BS Legionowo O/Jabłonna
40 8013 1016 2002 0006 2226 0001
INNE
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW QRSANT
NIP:536-175-90-80
- Akademia Malucha Jabłonna
(KATEGORIE A, B)
Grupa Psotki/9.00-14.00/		
220zł/mc
TEL. 513 763 763
Pływalnia przy GCKiS Jabłonna
Grupa Skrzaty/8.00-12.00/		
200zł/mc
Tel. 22 782 47 80 (od godz. 16.00)
Grupa Szkraby/12.15-16.15/		
200zł/mc
- Akademia Malucha Chotomów/9.00-13.00/
200zł/mc
CENNIK ZAJĘĆ w GCKiS Jabłonna wraz z filiami
Filia GCKiS Chotomów
- Akademia Malucha Skierdy/9.00-13.00/
180zł/mc
05-123 Chotomów, Ul. Partyzantów 27
- zajęcia komputerowe		
60zł/mc
SEKCJA ARTYSTYCZNA
Tel. 22 772 62 38
- Robotyka
cena do ustalenia z instr.
- zajęcia plastyczne		
60zł/mc
- Masaż relaksacyjny i leczniczy		
30zł/30min.
- teoria sztuki i malarstwo		
60zł/mc
Filia GCKiS Skierdy
- warsztaty z rękodzieła artystycznego
100zł/mc
05-101 Skierdy, Ul. Nadwiślańska 1
CENNIK ZAJĘĆ DLA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
- zajęcia ceramiczne		
80zł/mc
Tel. 693 693 039
- modelarstwo		
60zł/mc
- Czesne JUTW/ChUTW		
10zł/mc, 5zł/mc
- zajęcia tkactwa artystycznego		
60zł/mc
- kurs języka obcego UTW		
48zł/mc
- zajęcia teatralne		
60zł/mc
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
- kurs obsługi komputera UTW		
48zł/mc
- teatr ruchu-sztuka cyrkowa		
60zł/mc
wynikających ze zmian planów lekcji. Gminne Centrum
- kurs obsługi internetu UTW		
48zł/mc
		
Kultury i Sportu prowadzi zapisy na zajęcia przez cały
- zajęcia taneczne/ruchowe UTW		
48zł/mc
SEKCJA MUZYCZNA
wrzesień. Zapraszamy!!!
- Teatr UTW		
48zł/mc
- studio piosenki		
60zł/mc
- malarstwo UTW		
48zł/mc
- nauka gry na instrumentach (gitara, perkusja, klawisze)
- Nordic Walking UTW		
48zł/mc
• zajęcia indywidualne(60min. raz w tygodniu) 180zł/mc
- warsztaty specjalistyczne UTW		
48zł/mc
• zajęcia indywidualne(30min. raz w tygodniu) 90zł/mc
- Scrabble 		
zajęciabezpłatne
• zajęcia grupowe(60min. raz w tygodniu)
100zł/mc
-Brydż 		
zajęciabezpłatne
• zajęcia grupowe(30min. raz w tygodniu)
50zł/mc
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