W nawiązaniu do pojawiających się wpisów o braku placów
zabaw, miejsc rekreacyjnych, czy toalet...
przypominam, że:
1) Na terenie miasta i gminy place zabaw ogólnodostępne znajdują się na placu przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury, na osiedlu Jabłonki na zapleczu ul. Różanej, na „Starym
Osiedlu” na ul. Kopernika, przy Spółdzielni Mieszkaniowej M200 (Markit), przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” ul. Wąska, a także przy ul. Grudziądzkiej na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Brodnica”. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
skorzystania z placu zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mostowej.
2) Na terenie wiejskim place zabaw (ogródki jordanowskie) znajdują się w następujących
miejscowościach: Płowęż na terenie szkoły, Płowężek, Buk Pomorski - przy świetlicy,
Szczepanki przy świetlicy, Jabłonowo zamek przy świetlicy, Lembarg (jak wyżej),
Jaguszewice, kamień przy świetlicy, Mileszewy przy boisku, Konojady przy Ośrodku
Edukacji Ekologicznej i przy tak zwanym „prezydium”. Na terenie szkoły podstawowej w
Góralach jest również plac zabaw, w Buku Góralskim przy świetlicy oraz w Piecewie.
Do końca czerwca br. powstanie ogródek jordanowski w Gorzechówku, a do końca 2013
roku na terenie Parku Kolejowego przy ul. Kolejowej. Niezależnie od powyższego na
terenach położonych między ul. Kolejowa-Lipowa (na zapleczu „bloku kolejowego”)
pojawią się elementy placu zabaw, siłownia terenowa „fitness”.
3) Istnieje możliwość skorzystania ze stadionu z bieżnią syntetyczną, rozbiegami
(udostępniany po uzgodnieniach z gospodarzem obiektów sportowych (M-GOK), boisko
wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, które może być używane m.in. jako kort
tenisowy, boisko do piłki ręcznej- po uzgodnieniu z gospodarzem obiektów sportowych (MGOK). Jest również możliwość korzystania (nieodpłatne) z pełnowymiarowej hali sportowej
przy Gimnazjum - po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorką szkoły). Na miejscowym Rynku
oddany został do użytku skatepark. Przy ulicy Urzędowej istnieje możliwość skorzystania ze
„starego stadionu”. Oprócz tego istnieje sala gimnastyczna przy Zespole Szkół i przy Szkole
Podstawowej.
4) Toalety ogólnodostępne są w budynku Urzędu Miasta i Gminy ul. Główna - czynne w
godzinach pracy Urzędu, na terenie targowiska w dni „targowe”, a także na ul.
Grudziądzkiej za przystankiem PKS. Dwie toalety (toy-toy) ustawione są przy budynku MGOK, a jedna na parkingu przy budynku Urzędu…
…czy to mało?

Podinspektor Adam Orzech,
Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.,
25 kwietnia 2013r.
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