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Ich wyśnione ferie

Rozdanie nagród odbyło się w poniedziałek 19 marca

Uczestnicy konkursu, wychowawczynie i wójt Olga Muniak

29 lutego zakończył się konkurs literacki „Moje wyśnione ferie”, zorganizowany przez
Referat Promocji Urzędu Gminy Jabłonna. Na konkurs wpłynęło 12 prac.

W

szystkie prace zostały nadesłane przez uczniów Szkoły
Podstawowej im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie. Prace nadesłali uczniowie z klas: III a, III c, III d.
Warto podkreślić, że dzieci wykazały się
nie tylko dużą wyobraźnią, ale i talentem
plastycznym. Opis niektórych wymarzonych ferii okraszony został bowiem
pięknymi rysunkami i wycinankami.
Nadesłane teksty pełne były marzeń,
opowieści o przyjaźni i rodzinie. Dzieci
pisały o podróżach odbytych i tych pozostających w sferze marzeń. Pisały także
o feriach w domu, które wcale nie muszą
być nudne, jeśli ma się przy sobie kolegów
i koleżanki.
Dziękujemy dzieciom za udział
w konkursie, a nauczycielkom:
Ewie Bandera, Barbarze Taniewicz
i Marzenie Kuliś za zachęcenie
uczniów do udziału w nim i pomoc
w tworzeniu prac.
Wśród nadesłanych opowiadań,
Komisję Konkursową najbardziej
urzekła praca Małgorzaty Marciniak
z kl. III c i do Niej z rąk Wójt Olgi Muniak powędrowała nagroda główna.
Pozostali uczestnicy również zostali
nagrodzeni i otrzymali pamiątkowe
dyplomy.

Zwyciężczyni konkursu i wójt Olga Muniak

Wszystkie prace można obejrzeć
i przeczytać na: www.jablonna.pl
Aneta Ostaszewska – Tańska
Zwycięska praca
„Moje wyśnione ferie”
Gdyby moje ferie miały być naprawdę
wymarzone, to pewnie wyjechałabym

na nie razem z całą rodziną w góry,
gdzie byłoby mnóstwo śniegu. Mieszkalibyśmy w fajnym pensjonacie i co
wieczór byśmy siedzieli przy kominku
opowiadając sobie ciekawe historie.
Za dnia jeździlibyśmy na nartach i sankach. Ale ponieważ mam malutkiego
brata, to zostaliśmy w domu.
Pierwszego dnia ferii nareszcie się
porządnie wyspałam. Po wyjściu z łóżka
ubrana w pidżamę i szlafrok do drugiej
w nocy oglądałam np. „Kotopsa”. Na
szczęście na ferie został w domu Jarek,
mój najlepszy kolega. Przyszedł do mnie
i tak było do końca ferii: raz Jarek był
u mnie, raz ja u niego. Graliśmy na
komputerze, biegaliśmy na podwórku, albo graliśmy w gry planszowe.
Nasze mamy gotowały nam obiady.
Moja mama pomidorową ze świderkami (mniam), a mama Jarka jarzynową. Jarek u mnie zjadał wszystko, ale
u swojej mamy wybrzydzał. Może to
było dlatego, że moja mama za ładnie
zjedzony obiad dawała nagrodę.
Bardzo miło wspominam ferie
z Jarkiem. Niestety skończyły się i pora
do szkoły. Uciekam, bo pierwszy dzwonek po feriach.
Małgorzata Marciniak
Kl. III c
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Nocny pożar

w Skierdach

W sobotę 10 marca około
godziny 3:50 do Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży
Pożarnej w Legionowie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Skierdach przy ulicy
Skowronkowej 41.

N

a miejsce zdarzenia dyspozytor natychmiast wysłał dwa
samochody ratowniczo – gaśnicze z PSP w Legionowie, a chwilę potem
kolejne dwa z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie. Po dojechaniu na miejsce
zdarzenia dowodzący akcją stwierdził, że
pożarem objęte są dwa spośród czterech
segmentów
budynku mieszkalnego
w zabudowie szeregowej, a pożar zagraża
bezpośrednio dwóm pozostałym. Najbardziej intensywnie pożar trawił poddasza i dachy budynków, a płomienie sięgały
kilku metrów wysokości. Po upewnieniu
się, że wszyscy mieszkańcy bezpiecznie
opuścili płonący budynek strażacy przystąpili do gaszenia pożaru używając do
tego celu hektolitrów środków gaśniczych.
Konieczne było także prowadzenie prac
rozbiórkowych zarówno od strony dachu
jak i wewnątrz budynku tak aby dostać się
do źródła pożaru. W trakcie akcji wewnątrz
pomieszczeń mieszkalnych zniszczeniu
uległa znaczna część stropów co dodatkowo komplikowało prowadzenie działań
gaśniczych. Dopiero po około godzinie
udało się opanować sytuację i przystąpić
do żmudnego dogaszania pożaru.
Podczas całej akcji zużyto kilka tysięcy litrów wody, którą trzeba było dowozić
aż z Jabłonny. Zdaniem strażaków brak
ujęć wody do celów gaśniczych na terenie tzw. „wsi za lasem” to bardzo poważny
dylemat i należy zrobić wszystko aby jak
najprędzej uruchomić punkt poboru wody
na bazie wykonanego odwiertu studni głębinowej w Suchocinie, co choć częściowo
pozwoli złagodzić ten niezmiernie ważny
z punktu widzenia mieszańców i samych

strażaków problem.
W wyniku sobotniego pożaru
całkowitemu zniszczeniu uległy
dwa segmenty budynku, a ich
mieszkańcy utracili praktycznie
cały dorobek życia. Dwa kolejne
segmenty zostały tylko częściowo uszkodzone, choć i tu straty są
dość poważne. Wójt Olga Muniak,
osobiście udała się na miejsce nocnego pożaru i po zapoznaniu się
z sytuacją natychmiast podjęła
decyzję o przydzieleniu lokali
zastępczych dla najbardziej poszkodowanych rodzin – jednego w Skierdach,
drugiego w budynku przy ul. Piaskowej
w Jabłonnie. Zaoferowała także inną niezbędną pomoc pogorzelcom o ile o taką
będą wnioskować.
W ocenie strażaków budynek, a przynajmniej znaczna jego część nadaje się
tylko do wyburzenia. Ale najbardziej pocieszający w całej tej smutnej historii jest fakt,
że żadnemu z mieszkańców, poza przeżytym stresem, nic się nie stało.
Co do przyczyny pożaru, to wszystko wskazuje na to, że powstał on
w wyniku wadliwie wykonanej instalacji kominkowej. Niestety to już kolejny
taki przypadek na terenie naszej Gminy jak i całego powiatu. Tak popularne
w ostatnich latach kominki stanowią
jak się okazuje duże zagrożenie dla ich

użytkowników. A wszystko to za sprawą wadliwie
wykonanych
instalacji
spalinowych. Najczęściej
używane do ich montażu
rury stalowe nagrzewają
się do temperatury niekiedy kilkuset stopni, zaś
powszechne ich prowadzenie w bezpośrednim
sąsiedztwie materiałów
palnych, szczególnie na
strychach i poddaszach,
może doprowadzić do
tragedii.

Dlatego też apeluję do państwa aby przy podejmowaniu
decyzji o montażu kominka powierzać to zadanie wyspecjalizowanym firmom gwarantującym
profesjonalne, a przede wszystkim bezpieczne dla przyszłego
użytkownika wykonanie tego
zlecenia.
Komendant Gminny OSP w Jabłonnie
Krzysztof Goślicki
Zdjęcia: Piotr Tarkowski OSP Jabłonna
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Pozbądź się azbestu!
O tym, że azbest jest niebezpieczny dla zdrowia przekonywać nikogo nie trzeba.
Dlatego też Gmina Jabłonna w 2012 r. kontynuuje program bezpłatnego usuwania
azbestu. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji!

P

rosimy wszystkich
mieszkańców zainteresowanych
uczestnictwem w programie o wstępną deklarację uczestnictwa
w akcji. W tym celu wystarczy zgłosić się do

Referatu Ochrony Środowiska
(I p. pok. nr 6) w Urzędzie Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152. Zgłaszać można się
osobiście lub telefonicznie
pod nr telefonu 22 767 73 29.
Pracownicy Referatu udzielą szczegółowych informacji

Masz azbest?
Pozbądź się go!

dotyczących programu. W związku
z przedłużeniem terminu czekamy na
wstępne deklaracje wszystkich osób
zainteresowanych bezpłatnym usunięciem azbestu.
Referat Ochrony Środowiska

Recykling za darmo i sprzed furtki!
Wraz z nowym rokiem z terenu gminy usunięto pojemniki na recykling. Poniżej
wyjaśniamy dlaczego tak się stało i przypominamy, że można segregować odpady
we własnym domu, a gmina odbierze worki za darmo!

G

łówną przyczyną likwidacji zestawów recyklingowych było
nieprawidłowe ich użytkowanie i podrzucanie coraz większej ilości innych odpadów. Pomimo wielokrotnych
informacji, próśb i ostrzeżeń sytuacja nie
uległa poprawie. W związku z tym generowało to coraz większe koszty porządkowania i usuwania dzikich wysypisk śmieci.
Warto jednak przypomnieć, że piąty rok
kontynuujemy program selektywnej
zbiórki u źródła w którym obecnie uczestniczy już ponad 1300 właścicieli posesji.
Program dotyczy odpadów zbieranych
selektywnie (szkło, papier, plastik i metale),
w tym odpadów opakowaniowych. Koszty projektu pokrywa w pełni Urząd Gminy
Jabłonna. Warunkiem przystąpienia do

projektu jest chęć segregowania odpadów, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie do Urzędu Gminy Jabłonna
tzw. deklaracji uczestnictwa. W przypadku
wypełniania niniejszej deklaracji w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jabłonna (I piętro, pokój 6) każdy
kto przystąpi do programu otrzyma
komplet worków na poszczególne
rodzaje odpadów. Program selektywnej zbiórki „u źródła” skierowany jest
do właścicieli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie Gminy
Jabłonna.
Uwaga!
Liczba
worków w programie
„selektywna zbiórka u źródła”

może być dostosowana do potrzeb
danej nieruchomości. Zapraszamy do
kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jabłonna,
kontakt telefoniczny: 22 767 73 39,
e-mail: srodowisko@jablonna.pl

Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą korzystać
z bezpłatnej zbiórki odpadów segregowanych

wielki test języka angielskiego
Szkoła Językowa Homeschool z Białegostoku i Szkoła Językowa GRADIAM w Jabłonnie
zapraszają mieszkańców gminy do udziału w wielkim teście języka angielskiego. Test
odbędzie się 17 czerwca 2012 r. w Gimnazjum im. Orła Białego na ul. Szkolnej 2.

J

ednego dnia, w jednym miejscu mieszkańcy Gminy Jabłonna napiszą test wielokrotnego
wyboru, który określi ich poziom języka angielskiego.
Celem imprezy jest m.in.:
• sprawdzenie kompetencji języka
angielskiego mieszkańców gminy,
• promocja nauki języka angielskiego,

•

promocja gminy – do tej pory
nie było w Polsce imprezy tego
typu.
Każda miejscowość ma szansę pochwalić się całej Polsce na jakim poziomie znamy język angielski.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Należy jedynie zarejestrować się.
Więcej informacji na:
www.gradiam.eu
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Podziel się sobą z innymi

J

uż od kilku lat możemy przekazywać 1 % naszego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zasady są bardziej przyjazne dla darczyńców. Wystarczy jedynie w rocznym rozliczeniu
podatku podać nazwę organizacji oraz
numer rejestrowy z Krajowego Reje-

stru Sądowego (KRS) i kwotę, którą
chcemy przekazać. Wszelkich formalności dokona za nas Urząd Skarbowy.
Choć jednorazowa kwota wydawać by
się mogła niewielka, wpływy z podatku dla organizacji mogą być znaczące.
W związku z tym szczególnie ważne
wydaje się wsparcie dla organizacji

zarejestrowanych oraz działających na
terenie i na rzecz mieszkańców gminy
Jabłonna.
Przypominamy również, że 1 % podatku może być także przekazywany
na rzecz osób potrzebujących zarejestrowanych w fundacjach.

Przekaż podatki do swojej gminy

Z

achęcamy wszystkich którzy mieszkają w naszej gminie do meldowania się lub
wskazywania w NIP’ie 3
- Gminy Jabłonna jako miejsca swojego zamieszkania.
Znaczącą część budżetu gminy
tworzą bowiem podatki od osób
fizycznych. Rozliczając się z podatku

w miejscu zamieszkania przyczyniamy się do rozwoju
gminy, zwiększając tym samym środki przeznaczane
na nowe inwestycje.
Przypominamy
również, że dla wszystkich nowo
meldujących się mieszkańców czeka pakiet w skład którego
wchodzi folder będący jednocześnie

przewodnikiem po gminie i płyta CD
z interaktywną mapą gminy. Projekt
„Powitalnik” skierowany jest do 1000
mieszkańców którzy zameldują się
w Gminie Jabłonna i realizowany jest
w latach 2011 – 2012. Sfinansowany
został ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Powstał Klub Mam
13 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyło się pierwsze spotkanie Klubu
Mam. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest Katarzyna Lulis – Rzeszut z Jabłonny.

K

lub Mam to przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń,
zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. To jednocześnie miejsce, w którym można porozmawiać o sprawach dla mam najważniejszych, wymienić się informacjami, dać i otrzymać wsparcie. Klub
mam ma zachęcić do wyjścia z domu
i cieszenia się macierzyństwem.
To także przestrzeń spotkań małych
dzieci, które towarzysząc mamom poznają nowe, podobne do nich istoty,
nawiązują pierwsze znajomości, mają
okazję zobaczyć, że oprócz nich na
świecie są inne dzieci.
Organizatorzy zapraszają na spotkanie
wszystkie mamy, ojców, babcie i dziadków wraz ze swoimi pociechami do

Pierwsze spotkanie Klubu Mam

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 102.

Spotkania będą się odbywały w każdy
wtorek w godz. 10.00 – 12.00.
Red.

Punkt Konsultacyjny
dla przedsiębiorczych
Chcesz założyć działalność gospodarczą? Szukasz informacji na temat prowadzenia
i finansowania działalności gospodarczej? Potrzebujesz doradztwa w założeniu lub
prowadzeniu firmy? Skorzystaj z usług punktu konsultacyjnego w Jabłonnie.

P

unkt Konsultacyjny działający
przy Fundacji Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości
działa w ramach sieci Krajowego Systemu Usług i świadczy usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców
i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Punkt świadczy także bezpłatne
usługi informacyjne z zakresu szeroko
rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia
dla przedsiębiorców.
Zakres usługi informacyjnej :
• informacje o możliwości uzyskania
wsparcia na realizację projektów
w latach 2007‐2013 ze środków
publicznych;

•

•

pakiet
usług
informacyjnych
w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej;
informacje nt. możliwości i zasad
uzyskania usług specjalistycznych.

Umów się
na spotkanie
tel. 022 745 19 19
Gminne Centrum Kultury i Sportu,
ul. Modlińska 102, Jabłonna, (konsultacje w Jabłonnie odbywają się w każdą
trzecią środę miesiąca)

Punkt Konsultacyjny działa w ramach projektu systemowego Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one‐
stop‐shops.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Red.
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Wywiad
Z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jabłonnie Krzysztofem Goślickim
rozmawiała
Aneta Ostaszewska – Tańska
Od ilu lat
związany jest
Pan ze strażą
pożarną? Skąd wybór takiej ścieżki zawodowej?
Utarło się takie powiedzenie, że w życiu
każdego małego chłopca jest taki moment
kiedy marzy by zostać strażakiem. I coś
w tym zapewne jest z tą tylko różnicą, że
marzenie to realizują tylko nieliczni a ja właśnie należę do ich grona.
Nie uwierzy Pani, ale ja swoje pierwsze
spotkanie ze strażą pożarną pamiętam tak
dokładnie, jakby to było dziś. Był 1976 r. a ja
miałem wówczas 12 lat. Początkowo było
to jakieś zauroczenie strażackim mundurem czy czerwonymi samochodami z donośnymi sygnałami. Ale w miarę upływu
czasu dokładnie wiedziałem, że niesienie
pomocy potrzebującym będzie moim sposobem na życie. Stąd też działalność w szeregach OSP a od 1984 r. również służba jako
funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej
na różnych stanowiskach.
Krzysztof Goślicki

Moment lub zdarzenie związane ze służbą, które najmocniej utkwiło w Pana pamięci?
Myślę, że takich zdarzeń było co najmniej kilka. Ale najbardziej zapadły mi
w pamięci chwile w których osoby, którym
udało się skutecznie pomóc wypowiadały
proste słowo „dziękuję”. Takie momenty
utwierdzały mnie w przekonaniu, że życiowa droga którą wybrałem, jest ze wszech
miar właściwa
Służba w straży to powołanie, czy zawód? Jakie cechy powinien mieć strażak
idealny?
Jestem głęboko przekonany, że osoba
która trafia do zawodowej służby pożarniczej traktując ją jako zwykłą pracę czy
sposób na zarabianie pieniędzy, nigdy nie
będzie dobrym strażakiem. Tu potrzebne
jest autentyczne powołanie, autentyczna
pasja. Często kuźnią takich pasjonatów są
Ochotnicze Straże Pożarne tak właśnie było
i w moim przypadku. A strażak idealny? No
cóż, życie pokazuje, że o takich raczej trudno. Jak każdy człowiek także i strażak ma
swoje plusy i minusy. Chodzi o to aby tych
drugich było jak najmniej.

Ilu strażaków służy w OSP Jabłonna?
W chwili obecnej w szeregach jabłonowskiej straży działa aktywnie 34 członków w tym 5 kobiet. Trzy osoby posiadają
godność Członka Honorowego. Przy OSP
działa także Drużyna Młodzieżowa. Muszę
jednak z przykrością stwierdzić, że w obecnych czasach coraz trudniej jest przekonać
kogoś do tej bezinteresownej działalności. Odnoszę wrażenie, iż kończą się czasy społeczników. Społeczeństwo, w tym
także i młodzież, podchodzi do wszystkiego coraz bardziej materialnie. Żałuję też, że
nowi mieszkańcy naszej miejscowości nie
przejawiają zainteresowania działalnością
w naszej organizacji.
Często oglądacie ludzkie dramaty, to
chyba bardzo trudne…
Niestety takie widoki wkalkulowane
są w ten rodzaj działalności. Strażak musi
cechować się ogromną odpornością psychiczną inaczej nie poradzi sobie z takimi
traumatycznymi sytuacjami. Podczas akcji
nie ma czasu na rozczulanie się. Cóż wart
byłby ratownik, którego paraliżowałby
strach. Nad emocjami trzeba się nauczyć
panować. Nie znaczy to wcale, że później
na chłodno, nie przychodzą jakieś smutne
refleksje. Sam często wracam myślami do
akcji w których były ofiary a szczególnie
do tych kiedy tymi ofiarami były dzieci.
To boli najbardziej.
Do jakich zdarzeń jabłonowska straż jest
wzywana najczęściej? Czy są to również
akcje poza naszą gminą?
Najwięcej zdarzeń do jakich wyjeżdżamy związana jest z pożarami traw i lasów.
Dużo zdarzeń dotyczy także likwidowania
skutków gwałtownych opadów deszczu
czy huraganowych wiatrów. Nie brak też
wyjazdów do pożarów budynków mieszkalnych czy produkcyjnych. Jako jednostka
włączona w struktury Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego, dysponowani
jesteśmy do zdarzeń zarówno na terenie
Gminy jak i powiatu czy województwa.
Ale zdarzają się też wyjazdy poza teren
Mazowsza jak chociażby ten z 1992r. kiedy przez tydzień gasiliśmy największy
w Polsce pożar lasów na Śląsku w okolicach
Kuźni Raciborskiej.

A co ze sprzętem? W ubiegłym roku jednostka wzbogaciła się o nowy wóz bojowy, jak usprawnił on Waszą pracę? Czego
OSP jeszcze potrzebuje?
Z dumą i nieskrywaną satysfakcją
muszę stwierdzić, że wyposażenie
naszej jednostki, i tu ukłon w stronę władz
samorządowych, jest na bardzo wysokim
poziomie. Posiadamy w zasadzie każdy
rodzaj sprzętu niezbędny w działaniach
ratowniczych poczynając od podstawowego węża strażackiego a na najnowocześniejszym samochodzie kończąc. To właśnie ten
pojazd – ciężki samochód ratowniczo
– gaśniczy na podwoziu SCANI P 400
z napędem 4 x 4 trafił do naszej jednostki
w ubiegłym roku. A czy usprawnił on naszą
pracę? Obrazowo można by powiedzieć, że
to tak, jakby przesiąść się z syrenki do mercedesa z wszystkimi pozytywnymi konsekwencjami. Co zaś dotyczy potrzeb to będą
one zawsze. Marzy nam się np. nowoczesny
zestaw narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych
bo ten którym dysponujemy pochodzi
z początku lat 90 ubiegłego wieku i nijak
ma się do dzisiejszych wymogów w tym
zakresie.
Na zakończenie proszę przybliżyć majowe obchody 100. lecia OSP Jabłonna? Na
jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy?
Tak, to szczególny rok dla naszej jednostki. Wszak żadna z organizacji działających na naszym terenie nie może się
poszczycić 100 letnią historią. Obchody
rocznicowe odbędą się w dniu 27 maja
a rozpocznie je o godz. 12:00 uroczysta
Msza św. w miejscowym kościele parafialnym celebrowana przez biskupa seniora
diecezji warszawsko – praskiej Kazimierza Romaniuka. Po niej nastąpi przemarsz
strażackich pododdziałów na plac na terenie zespołu pałacowo - parkowego PAN,
gdzie będzie miała miejsce oficjalna część
uroczystości z udziałem szeregu oficjalnych gości. A potem oczywiście defilada
przy dźwiękach strażackiej orkiestry. Nie
zabraknie również części artystycznej, którą
wypełnią aktorzy w biesiadnym programie
kabaretowym no i na zakończenie koncert
gwiazdy którą tego wieczoru będzie zespół
BOYS. Będzie także szereg dodatkowych
atrakcji. Wystawa samochodów pożarniczych, pokazy ratownictwa drogowego,
plac zabaw dla dzieci, stoiska handlowe
i gastronomiczne itp. Dlatego zapraszam
państwa tego dnia bardzo serdecznie na
wspólne świętowanie.
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1912-2012

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jabłonnie

Jedno z najstarszych zdjęć OSP Jabłonna
na którym widac pierwszy sztandar jednostki

Szanowni Mieszkańcy
W tym roku przypada 100 rocznica powstania jabłonowskiej jednostki OSP. Uroczyste
obchody rocznicowe zaplanowano na dzień 27 maja 2012 roku i zostaną one połączone
z Powiatowym Dniem Strażaka. Zachęcamy do udziału w imprezie oraz do lektury
poniższego tekstu, w którym przedstawiamy krótką historię OSP Jabłonna (cz. I ).
Z inicjatywy mieszkańców
Początki historii jabłonowskiej straży sięgają kwietnia 1912 roku, kiedy to
z inicjatywy mieszkańców Jabłonny:
Pana Łabudzińskiego, Pana Ślubowicza, Pana Jasińskiego, Pana Ignacego Kwiatkowskiego i Pana Wojciecha
Wodzyńskiego, odbyło się zebranie
wiejskie na którym podjęto decyzję
o powołaniu do życia
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jabłonnie. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty
mówiące o tym jak ukonstytuował się
Zarząd jednostki, wiadomo jednak, że
za cel nadrzędny przyjęto ochronę wsi
i jej mieszkańców przed pożarami, a także
edukację mieszkańców.
Dzięki staraniom Zarządu, jednostkę wyposażono w: ręczną pompę strażacką, węże,
drabiny, bosaki, wiadra i sprzęt burzący
– siekiery, topory itp. Sprzęt ten przechowywano w drewnianej szopie przy budynku, gdzie obecnie mieści się Urząd Gminy.
Ponadto w kilku miejscach gromady zamocowano stalowe szyny w które uderzano na
wypadek pożaru. Powołano też obowiązkowe dyżury nocnych stróżów, których zadaniem było oprócz ochrony przed złodziejami, wypatrywanie pożarów i alarmowanie
o nich ludności.

Stan osobowy
jednostki wynosił
początkowo
ok. 20 osób, ale
szybko wzrósł do
40 członków.
W międzyczasie udało się pozyskać dla
jednostki nową ręczną sikawkę wraz
z wężami i podstawowe strażackie
umundurowanie. W takim stanie jednostka funkcjonowała do czasu zakończenia I wojny światowej i w jej tracie
Remiza nie tylko dla strażaków
Po
odzyskaniu
niepodległości
i po ciężkich, wieloletnich zmaganiach
mieszkańców Jabłonny ze skutkami wojny, Zarząd OSP, wychodząc naprzeciw
potrzebom kulturalnym mieszkańców
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inicjuje
powstanie orkiestry dętej
oraz teatru amatorskiego działających w latach
1923 – 1928. Nawiązano też bardzo
ścisłą współpracę
z prężnie działają- Henryk Wodzyński „Dąb”
cą wówczas Polską Komendant Placówki PN
Macierzą Szkolną. Jednocześnie przystąpiono do budowy wieży strażackiej
służącej zarówno do ćwiczeń, suszenia
węży jak i do wypatrywania pożarów
w całej okolicy.
Po roku 1928 przystąpiono do budowy nowej murowanej remizy wraz
z pomieszczeniami świetlicowymi w których miały funkcjonować organizacje
społeczne.
Czas okupacji - czas walki.
Nadeszły ciężkie lata II Wojny Światowej. Członkowie OSP brali czynny
udział w walce z niemieckim okupantem. Stan liczebny jednostki wzrósł
w tym czasie do ok. 80 osób. Było
to
też
spowodowane
między
innymi faktem, iż przynależność
do straży dawała szansę uniknięcia
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przymusowych wywózek na roboty do III Rzeszy. Strażacy mogli też
swobodnie poruszać się po okolicy
w dzień i w nocy do czego uprawniała
ich specjalna przepustka.
Jedną z ważnych postaci tego okresu
był Henryk Wodzyński ps. „Dąb” długoletni komendant jabłonowskiego OSP.
Od grudnia 1939 roku pełnił funkcję
dowódcy organizacji „Polska Niepodległa” w Jabłonnie. W Armii Krajowej
był dowódczą 720 plutonu 7. kompanii
II batalionu.

O wolną Polskę
walczyli wszyscy
strażacy.
Wielu tych, którym los pozwolił ocalić
życie zrzeszyło się po wojnie w organizacji Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację ZBOWiD.
Nowy Zarząd i remiza
Jeszcze przed zakończeniem działań
wojennych, 4 marca 1945 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie
Członków Straży. Obecnych na nim
62 mieszkańców Jabłonny, wybrało
ze swojego grona pierwszy powojenny
Zarząd jednostki zatwierdzony następnie
przez Warszawskie Starostwo Powiatowe.
W skład Zarządu weszli:
•
Prezes – Kamiński Władysław
•
Naczelnik Straży i I Wiceprezes
– Kraszewski Tomasz
•
II Wiceprezes – Jasiński Roman
•
Gospodarz – Piekutowski Henryk
•
Sekretarz – Bienias Henryk
•
Skarbnik – Kałęd Stefan
•
Zastępca Naczelnika
– Gruczek Antoni
Zatwierdzono również skład Komisji
Rewizyjnej w osobach
•
Przewodniczący
– Paszkiewicz Piotr
•
Członkowie
– Baranowski Kacper, Jasiński Antoni,
Drewnik Piotr, Jędraszko Józef.

Artykuł prasowy na temat aktorów
z OSP Jabłonna

Pierwszą inicjatywą nowego Zarządu było
wystąpienie do władz powiatowych z prośbąopomocwzakupiesprzętuzniszczonego
przez działania wojenne. Udział w jego za-
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Członkowie OSP Jabłonna

kupie zadeklarowali też mieszkańcy wsi.
W tym czasie został tez zorganizowany
pierwszy pluton strażacki, którego dowódcą został Józef Gryziak. Pluton składa
się z trzech sekcji po 9 strażaków. Na ich
czele stanęli: dh. Rososiński, dh. Kobiałka
i dh. Mikołaj Jasiński.
W niespełna rok po zakończeniu wojny
OSP dysponuje już pierwszą motopompą spalinową, a starą sikawkę ręczną
przekazano do pobliskiego Michałowa.

Ćwiczenia OSP

Na początku 1946 r. zarząd OSP wystąpił do władz gminy z prośbą o wytyczenie placu pod budowę nowej remizy
i wiejskiej świetlicy. Dzięki przychylności
władz wiosną 1948 r. rozpoczyna się budowa strażnicy.
Nowe władze. Nowy rozdział
W 1950 r. wybrano nowe władze jednostki w osobach:
•
Prezes – Głuchowski Jan,
•
Naczelnik – Szpalerski Leon,
•
Członkowie – Zieliński Ryszard,
Jędraszko Józef, Bziuk Zygmunt,
Forysiak Teofil, Woliński Stefan.
Dwa lata później nastąpiła narzucona
odgórnie przez ówczesne władze reorganizacja działalności statutowej OSP.
Przyjęto nowy statut i wybrano nowe
władze w osobach:
•
Komendant wyznaczony z urzędu
- Szpalerski Leon,
•
Z-ca Komendanta ds. kulturalno
– oświatowych – Głuchowski Jan,
•
Z-ca Komendanta ds. technicznych
– Świstek Tadeusz,
•
Sekretarz – Woliński Stefan,
•
Członkowie - Więckowski,
Piekutowski Henryk,
Korzeniowski Jan

Defilada strażacka ulicami Jabłonny

i Kotnowski Bolesław – przedstawiciel PGRN.
Powołano także Społeczny Komitet
budowy garażu i zakupu tzw. samochodu rekwizytowego w drodze składek od
mieszkańców Jabłonny. Zamysł powiódł
się i na będącej w posiadaniu OSP działce
powstała remiza o powierzchni ok. 200
m 2, a w garażu staje pierwszy samochód
strażacki marki OPEL BLITZ.
Rok 1954 dał początek pierwszej
w Jabłonnie Młodzieżowej Sekcji Pożarniczej, która stanowiła przysłowiowe oczko
w głowie Zarządu jednostki, a szczególnie
jej komendanta dh. Leona Szpalerskiego

Rok 1954 dał
początek pierwszej
w Jabłonnie
Młodzieżowej
Sekcji Pożarniczej
i instruktora dh. Rogowskiego. Doskonale wyszkoleni młodzi adepci pożarnictwa brali udział w wielu imprezach
i zawodach pożarniczych, a ich najwięk-
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Kierownictwo jednostki

szym sukcesem było zajęcie I miejsca
w wojewódzkich zawodach drużyn
młodzieżowych w Warszawie w 1957 r.
W skład drużyny wchodzili m.in.
10.letni wówczas Jacek Szczawiński
i Grzegorz Bziuk oraz 13 letni Antoni Bziuk
i Andrzej Bienias. Także ich starsi koledzy,
a było ich wtedy ok. 30, zajmowali
I miejsca na zawodach strażackich.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Teatrze Amatorskim, który po
wielu latach przerwy reaktywowano
w 1954 r. Bardzo prężnie działający
zespół w którego skład wchodzili m.in.
Józef Marchlewski, Jan Głuchowski,
Stanisław Kostecki, Jadwiga Bienias
oraz malutka wtedy Ania Kubalska. Swoje przedstawienia wystawiali nie tylko
w Jabłonnie ale i w wielu okolicznych
miejscowościach m.in. w Legionowie,
Serocku, Nowym Dworze Mazowieckim czy Tarchominie. Prawdziwy aplauz
publiczności wywoływało np. przedstawienie komedii Moliera pt. „Chory
z urojenia”, którą wystawiano m.in.
w salach Komendy Głównej Straży
w Warszawie.

Pierwszy wóz bojowy OSP

c.d.n.
Dziękujemy OSP Jabłonna oraz Mieszkańcom
za udostępnione materiały.

Redakcja

Legitymacja uprawniająca do poruszania się
po Obwodzie Warszawa w czasie II Wojny Światowej
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Sprawozdania z działalności
Komisji Merytorycznych Rady Gminy Jabłonna
Informacja przewodniczącego Rady Gminy
o pracy Rady za rok 2011

Z

godnie z art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 24 Statutu
Gminy Jabłonna, zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie
pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Działania w tym właśnie zakresie były głównym elementem pracy, ale nie jedynym, o czym mogliście się Państwo przekonać podczas sesji, na
których przekazywano na bieżąco informacje
o pracy w okresach między sesjami.
Aby przybliżyć całokształt działań Rady a tym
samym Przewodniczącego Rady, przytoczę
kilka znaczących faktów z prowadzonej działalności.
Minął 1 rok pracy Rady VI kadencji, której mam
zaszczyt i przyjemność przewodniczyć, w którym:
• ustalono składy osobowe 6 stałych komisji
merytorycznych Rady,
• powołano składy osobowe komisji doraźnych:
»» Komisji Statutowej, w celu dokonania zmian
w Statucie Gminy Jabłonna,
»» Komisji ds. uzgodnienia z PKP rozwiązań komunikacyjnych towarzyszących budowie
wiaduktu w Chotomowie,
• powołano również Radę Społeczną SZPZOZ
Jabłonna,
W minionym okresie sprawozdawczym odbyło
się 16 sesji zwyczajnych, w tym:
• 3 – w roku 2010
• 13 – w roku 2011
Nie było konieczności zwoływania Sesji nadzwyczajnych.
Podjęto łącznie 156 (19 - 2010 i 137- 2011) uchwał
decydujących o funkcjonowaniu gminy,
a w/g klasyfikacji statystycznej GUS:
• 52 - dotyczyło spraw finansowych
• 11 - dotyczyło spraw kadrowych
• 30 - dotyczyło spraw geodezyjnych / m.in.:
nazewnictwo ulic itd./
• 11 - dotyczyło spraw planowania przestrzennego
• 52 - dotyczyło spraw pozostałych w tym:
• 5 - to stanowiska Rady odnośnie zarzutów
dotyczących działalności Wójta Gminy, podnoszonych w skargach kierowanych do Rady
Gminy.
We wszystkich 5 przypadkach Rada nie znalazła
podstaw prawnych do uznania ich zasadności.
W stosunku do 3 uchwał zostały wszczęte postępowania nadzorcze ze strony Wojewody

Mazowieckiego, lub Kolegium Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
w konsekwencji których stwierdzono:
• nieważność uchwały w sprawie wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy
Jabłonna,
• podjęcie z naruszeniem prawa uchwały
dotyczącej uchwalenia m.p.z.p. części wsi
SKIERDY w rejonie ulicy Nadwiślańskiej
i Mazowieckiej, (które nie skutkuje stwierdzeniem jej nieważności)
• podjęcie z naruszeniem prawa uchwały
dotyczącej uchwalenia m.p.z.p. części wsi
Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej
i cmentarza, (które nie skutkuje stwierdzeniem jej nieważności)
Z realizowanych działań na szczególną uwagę
zasługują m.in:
1. Sukcesywnie realizowano budżet gminy
w roku 2011 wraz z Wieloletnią Prognozą
Finansową (WPF) Gminy na lata 2011-2024,
wprowadzając w miarę potrzeb stosowne
zmiany. Przyjęto sprawozdanie z realizacji
budżetu za rok 2010 oraz WPF Gminy, udzielając Wójtowi absolutorium.
2. Dokonano nazewnictwa ulic:
»» Na terenie wsi Chotomów:
ul. Parkowa, Wrzosowa,
»» Na terenie wsi Trzciany
ul. Rubinowa,
»» Na terenie wsi Jabłonna
ul. Grunwaldzka, Malborska,
»» Na terenie wsi Janówek Drugi
ul. Sosnowa,
3. W zakresie planowania przestrzennego:
I. Uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny:
»» część wsi Jabłonna – rejon ul. Listopadowej
i ul. Królewskiej,
»» w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do
179/6 i 179/16 do 179/60 oraz od 1046/12 do
1046/12
»» w Chotomowie,
»» części wsi Skierdy w rej ul. Nadwiślańskiej
i Mazowieckiej,
»» części wsi Jabłonna rejon ul. Chotomowskiej
i cmentarza,
Podjęto uchwały dotyczące:
II. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, obejmującego tereny:

- wsi Jabłonna – rejon ul. Modlińskiej i Złotej
Renety
- we wsi Jabłonna – rejon ul. Zegrzyńskiej
i Złotej Renety,
- w rejonie ulic Lipowej i Wierzbowej we wsi
Dąbrowa Chotomowska,
- nieruchomości II położonych pomiędzy
ulicami Modlińską i Złotej Renety,
- rejon ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew,
- rejon ul. Kisielewskiego we wsi Jabłonna,
III. Odstąpienia od sporządzenia m.p.z.p.
gm. Jabłonna
- rejon ulicy Listopadowej i Królewskiej w zakresie dz. o nr ew. 482/10, położonej w miejscowości Legionowo,
4. Uchwalono:
I. Roczny Program i zasady współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011 i 2012;
II. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011 i 2011;
III. Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Jabłonna na rok 2011 i 2012,
IV. Programu Profilaktyki i leczenia próchnicy
w SP w Jabłonnie i Chotomowie na rok 2011,
V. Program profilaktyki leczenia chorób ginekologicznych oraz ciąż niepowikłanych na
rok 2011
VI. Program Wad Postawy na rok 2011,
VII. Program profilaktyki grypy na sezon
2011/2012,
VIII. Wieloletni Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jabłonna
na lata 2011- 2015,
5. Dokonano zmian:
I. w Statucie Gminy Jabłonna,
II. w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jabłonnie,
III. Dokonano zmiany zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna,
Zatwierdzono również:
I. Zmiany Porozumienia Międzygminnego
z dnia 27 kwietnia 2006r.(w zakresie transportu lokalnego)
II. Zmiany Porozumienia Międzygminnego
z dnia 31 grudnia 2008r. (w zakresie transportu kolejowego)
III. Wysokość stawek opłat za zajęcia pasa
drogowego dróg gminnych, dla których
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zarządcą jest Wójt Gminy,
IV. Wysokość stawek oraz zasady naliczania
diet dla radnych i sołtysów VI kadencji Rady,
V. Wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy,
VI. Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna,
6. Rada wyraziła zgodę na:
- emisję obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu oraz zmianę przyjętych zasad, w trakcie roku w uzasadnionych przypadkach,
7. Analogicznie jak w latach ubiegłych uchwalono:
I. wysokość stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na rok 2011 i 2012,
II. stawek opłaty targowej na rok 2011 i 2012;
III. wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011 i 2012;
IV. wykaz i plan finansowy wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego,
W związku ze zmianą przepisów określono również:
-- wzory formularzy informacji i deklaracji w/s
podatku od nieruchomości, podatku transportowego oraz podatku rolnego,
-- wzory formularzy informacji i deklaracji w/s
podatku transportowego,
-- wzory formularzy informacji i deklaracji w/s
podatku rolnego,
8. W zakresie oświaty i wychowania Rada podjęła uchwały w sprawie:
I. Określenia wysokości opłaty za wpis do
„Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
II. Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Jabłonna,
III. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
9. W związku z zakończeniem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich
I. Ustalono terminy Zebrań Wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
w konsekwencji których dokonano wyborów do w/w gremiów na koleją kadencję,
z wyjątkiem Dąbrowy Chotomowskiej, w
której z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów, nie dokonano wyboru Rady Sołeckiej.
II. Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie
środków w 2012 roku stanowiących fundusz sołecki na poszczególne sołectwa,
10. Rada dokonała wyboru ławników na kolejną
kadencję 2012/2015:
I. do Sądu Okręgowego Warszawa- Praga
w Warszawie,
II. do Sądu Rejonowego w Legionowie,
Na całokształt pracy Rady składa się praca
komisji merytorycznych, której efekty przedstawią przewodniczący poszczególnych komisji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisji Rozwoju
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Rewizyjnej
Komisji Budżetowej

Posiedzenia komisji odbywały się cyklicznie raz
w miesiącu, lub częściej w miarę uzasadnionych
potrzeb.
Na ręce przewodniczącego Rady składane
były protokóły pokontrolne z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli,
które zgodnie z ustaleniami wynikającymi
ze Statutu Gminy przedstawiano na bież co
do wiadomości Rady w ramach informacji
z pracy Rady w okresie między sesjami.
Złożono:
-- 11 interpelacji, oraz 2 wnioski, które zgodnie
z § 52 ust. 4 Statutu Gminy Jabłonna były przekazywane do Wójta Gminy, wg właściwości,
a uzyskane odpowiedzi zainteresowanym
oraz do wiadomości wszystkim uczestnikom podczas każdej sesji, w ramach punktu
– interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
-- Podczas sesji zgłaszano również szereg
zapytań, na które odpowiedzi udzielano
w ramach sesji lub w formie pisemnej, zgodnie
z wolą zainteresowanych.
W każdy poniedziałek, oraz wtorek miały miejsce dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, podczas których w ramach
przyjęcia interesantów, zainteresowani zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. Odnotowano
11 interwencji, wszystkie możliwe do wyjaśnienia rozpatrywano z korzyścią dla zainteresowanych, a sprawom bardziej skomplikowanym
nadano bieg zmierzając do ich rozpatrzenia.
Reasumując:
Pragnę podziękować wszystkim za współpracę,
jeśli wolno mi ocenić, to była ona pozytywna.
To, że mamy różne spojrzenie, różne zdanie na
dany temat, świadczy o trosce i woli wypracowania najlepszych rozwiązań danego problemu dla dobra całej społeczności naszej Gminy.
Dziękuję koleżankom i kolegom Radnym, dziękuję Pani Wójt i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a w szczególności pracownikom Biura Rady. Dziękuję kierownikom jednostek tym
zawodowym i społecznym. Dziękuję Paniom
i Panom Sołtysom, przedstawicielom mediów
i Mieszkańcom, biorącym udział w Sesjach Rady
Gminy.
Pozwólcie Państwo, że zakończę myślą:
„ niezbędne jest wspólne działanie, wzajemne
wspieranie, zrozumienie i zgoda międzyludzka,
aby sprostać wspólnym zagrożeniom i osiągnąć
wytyczone cele”

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji
Bezpieczeństwa
Publicznego
Przy Radzie Gminy
Jabłonna w 2011 roku

K

omisja Bezpieczeństwa Publicznego
jako komisja stała Rady Gminy Jabłonna
w 2011 roku pracowała w następującym
składzie:
Dorota Świątko – przewodnicząca komisji
Marek Zieliński – wiceprzewodniczący komisji
Tomasz Wodzyński – członek komisji
Agata Lindner – członek komisji
Teresa Gałecka – członek komisji
W lutym 2011 r. rezygnację z pracy w komisji
złożyła radna Agata Lindner, w związku z tym
w wyborach w miesiącu marcu 2011 r. w skład
Rady Gminy Jabłonna wybrany został radny
Zbigniew Garbaczewski, który uzupełnił brakujący wakat.
W roku 2011 odbyło się 12 posiedzeń komisji.
Obradowano według przyjętego przez Radę
Gminy Jabłonna rocznego planu pracy komisji.
Najważniejszym tematem jaki przewijał się
w toku prac komisji było zaawansowanie prac
nad budową Komisariatu Policji w Jabłonnie.
Cieszy fakt, że mimo kryzysu i wstrzymania
wszelkich nowych inwestycji kontynuowano
budowę komisariatu w Jabłonnie.
Komisja przez cały rok utrzymywała stały kontakt z lokalną policją poprzez systematyczne wizyty Komendanta Komisariatu Policji
w Jabłonnie lub jego zastępcy. W ten sposób
członkowie komisji byli na bieżąco informowani
o formach i skali zagrożeń jakie występowały na terenie naszej gminy w minionym roku.
Regularnie otrzymywaliśmy także informacje
o przebiegu służb ponadnormatywnych, które
dofinansowuje samorząd, patrole ponadnormatywne sprawdziły się, a funkcjonariusze pełniący w nich służbę odnotowali liczne sukcesy.
Szczegółowe sprawozdania przekazane przez
policję naszej komisji znajdują się w Biurze Rady.
Członkowie komisji współpracowali z kierownictwem WZMiUW p. Tadeuszem Kiliś w sprawie planowanych prac dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, a pod koniec
roku uczestniczyli w spotkaniu międzygminnym w Nowym Dworze Mazowieckim poświęconym tematyce oceny stanu zagrożenia po-
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wodziowego na terenie powiatu nowodworskiego i legionowskiego w okresie najbliższej
zimy i wiosny.
Problemem jakim zajmowała się komisja były
także sprawy utrzymania porządku i czystości
w gminie. Komisja stoi na stanowisku, że stopniowo należy odchodzić od zbiorowych pojemników (kontenerów) ustawionych w miejscach
publicznych. Gro środków i energii należy natomiast skierować na propagowanie selektywnej
zbiórki odpadów u źródła w tzw. kolorowe worki. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, obecnie
w 100% finansowane przez gminę.
Komisja analizowała pod kątem bezpieczeństwa przebieg akcji wypoczynkowych – feryjnej i wakacyjnej, oraz obchody święta gminy.
Zapoznaliśmy się także z funkcjonowaniem
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
gminy i organizacją święta strażaka. W miesiącu październiku OSP Jabłonna zakupiła nowy
samochód wyposażony w niezbędny sprzęt
do gaszenia różnego rodzaju pożarów dzięki
finansowemu wparciu władz gminy i Programowi Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych
w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ważnym punktem obrad komisji w drugiej połowie roku było porządkowanie nazewnictwa
i numeracji posesji znajdujących się na terenie
gminy.
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego na
posiedzeniu komisji, w którym uczestniczyli
dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych
z terenu naszej gminy omówione zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkołach
i przedszkolu gminnym. Tuż przed końcem roku
omówione zostały sprawy dotyczące przygotowania gminy do zimowego utrzymania dróg.
Pod koniec listopada Komisja opiniowała projekt budżetu na rok 2012 w zakresie działania
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodnicząca
Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego
Dorota Świątko

Sprawozdanie
z działalności Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
za rok 2011

K

omisja Oświaty Kultury i Sportu jako
komisja stała Rady Gminy Jabłonna
w 2011 roku pracowała w następującym
składzie:

Bogumiła Majewska – przewodnicząca komisji
Edyta Czyżewska – wiceprzewodnicząca komisji
Teresa Gałecka – członek komisji
Tomasz Wodzyński – członek komisji
Mariusz Grzybek – członek komisji
W roku 2011 odbyło się 12 posiedzeń komisji.
Obradowano według przyjętego przez Radę
Gminy Jabłonna rocznego planu pracy komisji.
Najważniejszym tematem jaki przewijał się
w toku prac komisji była inwestycja oświatowa.
Dzięki skutecznym działaniom i determinacji gminy i rady udało się w miesiącu listopadzie 2011 roku ogłosić przetarg na budowę
Centrum Edukacyjno – Kulturalno- Sportowego
w Chotomowie etap IA.
Budowa nowoczesnej szkoły, a docelowo Centrum Edukacyjno- Kulturalno- Sportowego na
pograniczu dwóch największych miejscowości
gminy Jabłonny i Chotomowa, będzie rozwiązaniem racjonalnym i ekonomicznym służącym
całej gminy. Jak najszybsze rozpoczęcie budowy szkoły rozwiąże narastający problem zwiększającej się liczby dzieci w wieku szkolnym
w naszej gminie w związku z dynamicznym
przyrostem liczby mieszkańców.
Komisja opiniowała program imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych opracowanych
i organizowanych z GCKiS oraz Urząd Gminy
w roku 2011, w tym także Akcji Zima i Akcji Lato
dla dzieci i młodzieży.
Gmina ma obecnie dobrze rozwiniętą bazę
kulturalną i sportową. GCKiS dysponuje salami
do prowadzenia zajęć oraz pływalnią i pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim oraz zespołem boisk „Orlik 2012”. W skład Orlika wchodzą
boiska do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej
i piłki nożnej. Z zajęć w GCKiS korzystać mogą
dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mieszkańcy
całej gminy.
Już piąty rok funkcjonuje Uniwersytet III Wieku
w Jabłonnie i drugi w Chotomowie. W ramach
jego realizowane są wykłady a także kursy
i zajęcia: języka angielskiego, malarstwa, obsługi komputera, Internetu, fotografii, aerobiku,
pływania rekreacyjnego, Nordic Walking.
W budynku GCKiS funkcjonuje też Gminna
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie wraz z filią w Chotomowie
(w budynku przy ul. Strażackiej 8 w Chotomowie).
Komisja dokonała wizytacji szkół, przedszkoli,
świetlic pozytywnie oceniając ich pracę. Zapoznano się z działalnością uczniowskich klubów
sportowych, kół zainteresowań, stanem placówek oświatowych, bieżącym prowadzeniem
planowanych remontów.
Komisja pozytywnie ocenia istniejące i powstałe place zabaw dla dzieci w całej gminie i nowo
powstały plac zabaw przy Szkole Podstawowej
w Jabłonnie realizowany z programu „Radosna
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szkoła”.
Zapoznano się z działalnością klubów sportowych LOTOS z sekcjami Taekwondo, tenis
stołowy, szachy, siatkówka, kolarstwo; oraz
WISŁAJabłonnazsekcjamipiłkinożnej(seniorów,
juniorów i orlików).
Komisja zajmowała się tematem odzyskania
mieszkania w Szkole Podstawowej w Jabłonnie
z przeznaczeniem na cele oświatowe.
Pod koniec listopada Komisja opiniowała projekt budżetu na rok 2012 w zakresie działania
Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Bogumiła Majewska

SPRAWOZDANIE
z pracy Komisji Rozwoju
przy Radzie Gminy
Jabłonna w 2011 roku

W

2011r. Komisja Rozwoju VI Kadencji
Rady pracowała w składzie:

Dariusz Kubalski – przewodniczący komisji
Zbigniew Garbaczewski – wiceprzewodniczący
komisji
Bogumiła Majewska – członek komisji
Halina Zwierzchlewska – członek komisji
Dorota Świątko - członek komisji
Agata Lindner – członek komisji
Marek Zieliński- członek komisji
Edyta Czyżewska- członek komisji
realizując zatwierdzony przez Radę Gminy plan
pracy. Zgodnie ze Statutem Gminy Jabłonna
Komisja Rozwoju jest właściwa w sprawach
rolnictwa, urbanistyki, budownictwa, ochrony środowiska oraz rozwoju infrastruktury,
promocji.
Odbyło się 15 posiedzeń, które cyklicznie miały
miejsce w trzecie wtorki miesiąca i dodatkowo
w miarę istniejących potrzeb. W większości posiedzenia były poprzedzone wizją w terenie,
w celu weryfikacji spraw sygnalizowanych we
wnioskach kierowanych pod rozwagę Komisji.
W styczniu 2011 r. odbyło się dodatkowo wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Kultury
i Sportu, którego celem było zapoznanie się
z projektem budowy pierwszego etapu
Centrum Edukacyjno- Kulturalno- Sportowego.
Komisja Rozwoju zaopiniowała szereg projektów uchwał będących w jej gestii działania
dotyczących m.in.:
• przystąpienia do sporządzenia miejscowych
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planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych rejonów gminy i uchwalenia
gotowych już opracowań,
• wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, ich dzierżawy i użyczenia,
• nazewnictwa ulic.
Dużo czasu poświęcono zagadnieniom dotyczącym:
• budowy wiaduktu w Chotomowie, w wyniku
czego doprowadzono do zmian ułatwiających komunikację mieszkańcom,
• bezprzetargowej sprzedaży lokali wraz
z gruntem dotychczasowym użytkownikom
na ul. Parkowej w Jabłonnie,
• działaniom podejmowanym przez Urząd
w zakresie pozyskiwania środków z UE
i innych źródeł zewnętrznych umożliwiających rozwój gminy.
Na bieżąco pilotowano stan realizacji inwestycji
przewidzianych do wykonania w 2011r. w szczególności przygotowania do realizacji ul. Jaśminowej w Rajszewie.
Komisja wspierała wszelkie inicjatywy mieszkańców dotyczące scaleń gruntów uważając, że
są one ważnym czynnikiem do tworzenia ładu
przestrzennego w naszej Gminie.
Monitorowaliśmy działania Urzędu polegające
na kontroli w zakresie realizacji obowiązku podatkowego i realizacji umów na wywóz nieczystości.
Wspieraliśmy czynnie mieszkańców naszej gminy bezprawnie zalewanymi wodami opadowymi z Legionowa w wyniku czego zaprzestano
tego procederu.
Odbyło się spotkanie na temat sposobu realizacji infrastruktury wokół pola golfowego.
Dokonano analizy projektu budżetu na rok
2012 w zakresie działania Komisji.
Wystosowano szereg wniosków w sprawach
stanowiących przedmiot działania Komisji,
z których nie wszystko zrealizowano są to m.in.:
• rezygnacja z dużych pojemników do recyklingu w związku z prowadzonym i dobrze
rozwijającym się programem „Zbiórka selektywna u źródła”,
• naliczania opłat adiacenckich osobom, które
przy podziale nie przekazują nowo wydzielonych dróg gminnych,
• udrożnienie i skanalizowanie ul. Dereniowej
w Jabłonnie,
• uporządkowanie stanu prawnego ul. Mazowieckiej w Rajszewie (p. Późnieccy),
• uporządkowania komunikacji na ul. Leśnej
w Jabłonnie.
Wymienione sprawy będą kontynuowane
w 2012r.
Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Dariusz Kubalski

Sprawozdanie
z działalności Komisji
Spraw Społecznych
przy Radzie Gminy
Jabłonna w 2011 roku

K

•
•

omisja Spraw społecznych w składzie:

Teresa Gałecka - przewodnicząca komisji
Iwona Gontarska – wiceprzewodnicząca komisji
Danuta Saks- członek komisji
Edyta Czyżewska – członek komisji
Bogusława Majewska – członek komisji
Do właściwości Komisji Spraw społecznych
należy:
- pomoc społeczna
- ochrona zdrowia
- mieszkalnictwo.
W roku 2011 odbyło się 12 posiedzeń komisji.
Obradowano wg. przyjętego przez Radę Gminy
Jabłonna rocznego planu pracy komisji.
Komisja Spraw Społecznych opiniowała uchwały, programy przedłożone Radzie Gminy przez
organ wykonawczy.
W zakresie pomocy społecznej komisja inicjowała działania mające na celu pomoc i ochronę mieszkańców którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej. Współpracowała z GOPS, dla
którego podstawowym aktem prawnym jest
Ustawa o pomocy społecznej.
Dla polepszenia jakości i przejrzystości świadczonych usług dla mieszkańców komisja współtworzyła, opiniowała akty prawa miejscowego
oraz programy do wykorzystania przez potrzebujących i realizacji przez organ wykonawczy
takie jak:
• Gminny program profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną 2009-2013,
• Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
• Gminny program przeciwdziałania narkomanii,
• Program
„Przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie 2011-2014,”
• uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Jabłonna na lata 2011- 2015,
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2009-2014,
• Program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
• Realizowane były programy profilaktyki uzależnień we wszystkich trzech publicznych
szkołach,
• Realizacja programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” pozwala wierzyć, że

•

•

•

•
•
•
•
•
•

na terenie Gminy nie ma głodnych- zwłaszcza dzieci.
Wprowadzeniu programu profilaktyki grypy
na sezon 2011/2012 dla osób starszych.
Pod patronatem Komisji kontynuowano
dobre tradycje z poprzedniej kadencji samorządu, realizowano następujące programy
zdrowotne:
Program profilaktyki i leczenia próchnicy
u dzieci w Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie,
Program profilaktyki i leczenia chorób
ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych,
Samorządowy Program Promocji Zdrowia
w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych,
Samorządowy program badań mammograficznych, cytologicznych i ostoporozy,
Organizowano dla społeczności lokalnej Kurs
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla bezpieczeństwa uczniów przeszkolono
nauczycieli z publicznych szkół.
Umożliwiono mieszańcom oddawanie
honorowe krwi podczas imprez gminnych.
Umożliwia się naukę pływania i oswajania
z wodą dla dzieci.
Realizacja programu „Profilaktyka wad
postawy” u dzieci w szkołach.
Przewodnicząca
Komisji
Spraw Społecznych
Teresa Gałecka

Sprawozdanie
z działalności Komisji
Rewizyjnej
za rok 2011

K

omisja Rewizyjna Rady Gminy VI kadencji powołana została uchwałą
nr II/8/2010 z dnia 8.12.2010r. W wyniku ukonstytuowania się, przewodniczącym
Komisji został wybrany p. Tomasz Wodzyński,
a wiceprzewodniczącą p. Bogumiła Majewska.
Zgodnie z § 73 Statutu Gminy Jabłonna :
-- Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady
powołaną w celu kontroli Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. pod
względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze
stanem faktycznym.
-- Celem działań kontrolnych jest dostarczenie
Radzie informacji niezbędnych dla oceny
działalności Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, zapobieganie niekorzyst-
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nym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych
zjawisk.
W roku 2011 Komisja Rewizyjna pracowała
w składzie :
Tomasz Wodzyński – przewodniczący komisji
Bogumiła Majewska – wiceprzewodnicząca
komisji
Dariusz Kubalski – członek komisji
Agata Lindner – członek komisji
Dorota Świątko – członek komisji
W oparciu o
zatwierdzony przez Radę
Gminy plan pracy, w roku 2011 odbyło się
12 posiedzeń, które cyklicznie odbywały
się w II poniedziałki miesiąca oraz spotkań
roboczych zespołu skargowego, podczas
których analizowano materiały dotyczące skarg
kierowanych pod rozwagę Rady.
Przeprowadzono łącznie 9 kontroli problemowych , w zakresie:
1. Kontroli kosztów związanych z wydaniem
biuletynu informacyjnego – „Wieści z Naszej
Gminy” poniesionych w roku 2010,
2. Planów i zamierzeń dotyczących organizacji Święta Gminy Jabłonna w roku 2011,
w zakresie środków zabezpieczonych
w budżecie roku 2011,
3. Analizy nagród przyznanych pracownikom
Urzędu Gminy w roku 2010,
4. Analizy realizacji oświetlenia ulicznego
w roku 2010 na wybranych przykładach,
5. Rozliczenia zadania „Akcja zima w sezonie
2010/2011,
6. Analizy wydatków na administrację Urzędu
Gminy, w tym kontroli umów zleceń,
7. Zarządzania i administrowania budynkami
będącymi w zasobach komunalnych Gminy
w roku 2010, (sfinalizowana w roku 2012)
8. Analizy wydatków związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie w roku szkolnym 2010/2011, (sfinalizowana w roku 2012)
9. Analizy zwolnień z tytułu zaległości wynikających z umów cywilno-prawnych w roku
2010, której ze względu na ograniczenia
wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
nie zakończono konkretnymi wnioskami.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego decyzją zespołu kontrolującego przełożono do
czasu przeszkolenia Komisji Rewizyjnej
w przedmiocie kontroli oraz rozpatrywania
skarg z uwagi na ograniczenia wynikające
z przepisów o ochronie danych osobowych
oraz tajemnicy skarbowej.
Protokoły pokontrolne wraz z zaleceniami,
przekazano do wiadomości i służbowego
wykorzystania Przewodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi Gminy oraz kierownikom kontro-

lowanych jednostek organizacyjnych Gminy.
Zgodnie z ustaleniami statutowymi protokoły
były również każdorazowo przedstawiane
do wiadomości Rady podczas sesji w ramach
informacji o pracy Rady w okresie między sesjami.
Jednym z kolejnych zadań Komisji Rewizyjnej jest przygotowywanie materiałów
niezbędnych do rozpatrzenia przez Radę skarg
dotyczących zadań lub działalności Wójta
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach nie należących do zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
W tym celu zgodnie z ustaleniami statutowymi, został wyłoniony zespół skargowy
w skład, którego wchodzą wszyscy członkowie
Komisji. Funkcję kierownika zespołu skargowego powierzono radnej p. Dorocie Świątko.
Łącznie w minionej kadencji przygotowano
i przeanalizowano materiały niezbędne do
rozpatrzenia przez Radę 9 skarg, przedmiotem
których były zarzuty dotyczące :
-- Działania Wójta Gminy Jabłonna,(x5)
-- Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w związku z podjęciem uchwał RG, (x1)
-- Funkcjonowania Urzędu Gminy,(x2)
-- Braku odpowiedzi na złożone pismo przez
Przewodniczącego Rady Gminy,(x1)
Stanowiska zespołu skargowego Komisji
odnośnie analizowanych skarg, przedkładano
Przewodniczącemu Rady do wiadomości i służbowego wykorzystania, efektem których:
-- w 5 przypadkach było podjęcie przez Radę
Gminy stosownych uchwał,
-- w 1 przypadku wnoszono o przekazanie skargi do Wójta Gminy, zgodnie z kompetencją,
-- w 1 przypadku skargę przekazano do Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z właściwością.
-- w 2 przypadkach, sfinalizowanie sprawy
nastąpi w roku 2012
W wyniku analizy zgromadzonych materiałów
dotyczących podnoszonych w skargach zarzutów, we wszystkich (7) przypadkach komisja
wnosiła o uznanie wnoszonych zarzutów jako
bezzasadnych.
Współpraca Komisji z władzami Gminy jak również Zespołem Prawnym Urzędu w roku 2011,
układała się dobrze za co przy tej sposobności
Komisja składa podziękowania, ze szczególnym
uwzględnieniem p. Elżbiety Radwan – sekretarza Gminy oraz p. Alicji Gawrońskiej – radcy
prawnego.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Tomasz Wodzyński
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Sprawozdanie
z działalności Komisji
Budżetowej
za rok 2011

K

omisja Budżetowa Rady Gminy
VI kadencji została powołana uchwałą
nr II/9/2010 z dnia 8.12.2010r. Zgodnie
z § 58 Statutu Gminy Jabłonna w skład Komisji
wchodzą: jako przewodniczący Komisji – przewodniczący/a Rady Gminy i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący merytorycznych
komisji stałych Rady.
Komisja Budżetowa właściwa w sprawach
budżetu gminy, zgodnie z § 56 ust. 2 pkt.
5 Statutu Gminy Jabłonna, funkcjonowała
w składzie:
Włodzimierz Kowalik – przewodniczący
komisji
Danuta Saks – wiceprzewodnicząca komisji
Halina Zwierzchlewska – wiceprzewodnicząca
komisji
Dorota Świątko – członek komisji
Bogumiła Majewska – członek komisji
Teresa Gałecka – członek komisji
Dariusz Kubalski – członek komisji
Tomasz Wodzyński – członek komisji
W roku 2011 odbyło się 15 posiedzeń poprzedzających sesje Rady Gminy, podczas których
opiniowane były przedkładane pod rozwagę
rady projekty uchwał dotyczące zmian
w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowe.
Łącznie zaopiniowano 52 projekty uchwał
dotyczących spraw finansowych.
Ponadto przedmiotem prac komisji było:
• Rozpatrzenie opinii komisji merytorycznych
dotyczących projektu budżetu gminy oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok
2011 i 2012,
• Analiza sprawozdania z realizacji budżetu
gminy za rok 2010 oraz informacji z realizacji
budżetu za I półrocze 2011 r.
• Składanie wniosków dotyczących gospodarki finansowej Gminy – szczegóły w protokołach z posiedzeń komisji).

Komisja współpracowała ze Skarbnikiem
Gminy p. Beatą Stolarską, Wójtem Gminy
p. Olgą Muniak, Zastępcą Wójta – p. Tadeuszem
Rokickim oraz Sekretarzem Gminy
p. Elżbietą Radwan.
Przewodniczący
Komisji Budżetowej
mgr Włodzimierz Kowalik
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Konwent w Jabłonnie
We wtorek 31 stycznia w Gminie Jabłonna odbył
się Konwent Wójtów, Burmistrza, Prezydenta
i Starosty Powiatu Legionowskiego.

W

spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z Gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Zakroczym, Prezydent Legionowa,
przedstawiciele Starostwa Powiatu Legionowskiego a także przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.
W pierwszej części spotkania Henryk
Ruszczyk Burmistrz Gminy Zakroczym
przedstawił najważniejsze założenia programu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W związku
ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy
sposób zmieni się model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r.,
a nowy system gospodarki odpadami powinien zacząć działać nie później niż 18
miesięcy od tej daty czyli od 1 lipca 2013
r. Zmiana będzie polegała na tym, że za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie odpowiadała gmina lub związki międzygminne. Zgodnie z ustawą, na
potrzeby prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, terytorium Polski podzielono na tzw. regiony. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi będzie
obszar liczący co najmniej 150.000 ludzi,
choć dopuszczalne będzie także wska-

Stawki za
wodę i ścieki
Konwent odbył się
w siedzibie GCKiS w Jabłonnie
przy ul. Modlińskiej 102

zanie, jako regionu jednej gminy liczącej
powyżej 500.000 mieszkańców. Podział
kraju zostanie formalnie przeprowadzony w ramach wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W ramach regionów
gospodarki odpadami komunalnymi mają
funkcjonować regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Będą
to zakłady zagospodarowania odpadów
o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkałego co najmniej
przez 120.000 mieszkańców spełniające
wymagania najlepszych dostępnych technik lub technologii.
W trakcie spotkania poruszone zostały także tematy związane z funkcjonowaniem komunikacji na terenie powiatu
legionowskiego i bieżącą współpracą
z ZTM. Samorządowcy wysłuchali również
opinii dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w związku ze zmianą
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Michał Smoliński

22 lutego 2012 w Domu
Ogrodnika w Jabłonnie,
odbyła się XVIII sesja
Rady Gminy Jabłonna VI
kadencji. W jej trakcie
Rada zatwierdziła następujące wysokości taryf
za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Jabłonna:
1. Za dostawę wody z urządzeń wodociągowych gminy oraz urządzeń wodociągowych PWK Legionowo w wys. 3,25 zł/
m3 + VAT oraz opłata abonamentowa
płatna co m-c w wys. 1,98 zł + VAT.
2. Za odbiór ścieków odprowadzanych do
gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
a następnie do przewodu tłocznego
PWK Legionowo - 5,90 zł/m3 + VAT
3. Za odbiór ścieków komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi
do punktu zlewnego 20,00 zł/m3 + VAT
Przypominamy, że Referat Gospodarki Komunalnej znajduje się na
ul. Przylesie 3a w Jabłonnie.
tel. 22 774 37 33, fax. 22 767 33 85
e-mail: infrastruktura@jablonna.pl

Seniorzy mają głos
19-20 marca w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki odbył się uroczysty Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele naszego
uniwersytetu, z dyrektorem Grzegorzem Przybyłowiczem na czele.

D

wudniowe spotkanie było inauguracją centralnych obchodów Roku UTW. Patronat nad
wydarzeniem objęła Pierwsza Dama
Anna Komorowska. Do udziału w kongresie zaproszeni zostali słuchacze polskich
i kilkunastu zagranicznych UTW, przedstawiciele władz centralnych, organów
samorządu terytorialnego, organizacji
społecznych, pracownicy naukowi zainteresowani tematyką ludzi starszych
i sympatycy UTW i wolontariusze pracujący na rzecz UTW.

Celami kongresu było opracowanie strategii dla uniwersytetów i przedstawienie
naszych postulatów władzom centralnym. Ważnym celem była również dyskusja nad głównymi zadaniami Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wspólne stworzenie lokalnych programów obchodów
ukierunkowanych na ich realizację.
Jabłonowski Uniwersytet III Wieku
działa od 2007 roku. Na jego fundamentach powstała również chotomowska uczelnia dla seniorów.

Uniwersytet edukuje i aktywizuje.
Oferuje wykłady tematyczne i zajęcia
praktyczne. Seniorzy mają możliwość
udziału w wycieczkach i zajęciach ruchowych.
W Polsce działa już ponad 360 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a liczba ich członków przekracza 100 tysięcy. Cieszy zatem
fakt, że potrzeby seniorów i ich aktywność stały się tematem dyskusji.
Red.
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Nowa wystawa w Ogrodzie
1 marca w Galerii Ogród w Jabłonnie odbyła się wystawa prac Andrzeja Korca. Wystawie towarzyszył pokaz
pocztówek ze zbiorów Andrzeja Hołogi.

W

ernisaż „Świat kolorem
malowany” oraz wystawę
towarzyszącą „Świat daleki
i bliski” otworzył dyrektor jabłonowskiego
ośrodka kultury - Grzegorz Przybyłowicz.
Niestety na wystawie nie było osobiście
Andrzeja Korca, zatem rolę gospodarza
pełnił kustosz galerii Jacek Schmidt. Oprócz
podziwiania prac malarza oraz pocztówek z różnych zakątków świata z kolekcji

Andrzeja Hołogi, goście wernisażu mieli
także okazję posłuchać utworów muAndrzej Hołoga
zycznych w wykonaniu Ryszarda Imbora.
Wystawę w Galerii Ogród w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu można oglądać do końca kwietnia 2012 r. Wystawione prace można także kupić.
AOT

Muzyczny kalejdoskop
przedsiębiorców

W piątek 23 marca w Domu Ogrodnika w Jabłonnie
odbył się koncert Cezarego Makiewicza, twórcy przeboju „Bo wszystkie drogi prowadza do Mrągowa”.

K

nie tylko jury ale również
oncert rozpoczął
festiwalowej publiczności
cykl muzyczi szybko stała się hymnych
sponem Pikniku Country
tkań pod nazwą
w Mrągowie.
„ Muzyczny KalejJego kompozycje to
doskop – piosenki
propozycja innego
z tekstem”. Sponspojrzenia na piosensorem cyklu jest
ki drogi. Nowoczesne
firma
„Compas”
Cezary Makiewicz
aranżacje
piosenek
z Jabłonny. Gwiazdą
lider i założyciel zespołu KOLTERSI
fot.www.cezarymakiewicz.pl
i świadome włączanie
pierwszego koncertu
elementów muzyki folk,
był Cezary Makiewicz
rock i pop, tworzą nową
lider i założyciel zespołu
jakość na polskim muzycznym
KOLTERSI. Zdobywca I nagrody
w ogólnopolskim konkursie na piosen- rynku.
kę inspirowaną muzyką country w 1997r.
AOT
za utwór „ Wszystkie drogi prowadzą
do Mrągowa”. Piosenka spodobała się

Bezpłatne porady prawne w Jabłonnie
Zapraszamy mieszkańców gminy do korzystania z bezpłatnych
porad prawnych odbywających się
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 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 ośrodku kultury
w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 102,
w każdy poniedziałek w godzinach
9.00-12.00.
Kontakt telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania pod
nr telefonu 660 42 68 68.
Serdecznie zapraszamy!
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Porozmawiaj z radnym
Chcesz się spotkać ze swoim przedstawicielem w powiecie?
Zapraszamy na dyżury radnych.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w Urzędzie Gminy Jabłonna przy
ul. Modlińskiej 152 będą na zmianę dyżurowali radni: Mirosław Kado, Igor Krajnow
i Grażyna Trzaskoma.
Dyżury będą się odbywały w sali konferencyjnej (parter) w godzinach 16.30 – 18.00.
W 2012 r. radni powiatowi będą czekali na
mieszkańców w następujących miesiącach:
•
Mirosław Kado - luty, maj, sierpień,
listopad
•
Igor Krajnow - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
•
Grażyna Trzaskoma - kwiecień, lipiec,
październik, styczeń 2013

Biblioteka w Jabłonnie
zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym

do legend Marty Berowskiej
"Moja ulubiona legenda"

do udziału w konkursie
zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku od 5 lat wzwyż
Szczegóły w Regulaminie konkursu na stronie
www.bibliotekajablonna.bloog.pl
www.jablonna.pl

