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Absolutorium dla Wójt
W środę 20 czerwca w trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna radni udzielili absolutorium
Wójt Oldze Muniak za wykonanie budżetu w roku 2011.

P

orządek XXII sesji Rady Gminy
Jabłonna przewidywał przedstawienie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Jabłonna przez Skarbnik
Gminy, odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniu
i odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniem oraz głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium.
W pierwszej części obrad Skarbnik Beata
Stolarska przedstawiła sprawozdanie
z wykonania budżetu w 2011 r. Zgodnie
z nim dochody gminy w 2011 r. wyniosły
ponad 43 mln zł, co stanowi 99,75 % wykonania, a wydatki 40,8 mln zł, co stanowiło
95,10 % wykonania. Z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów zadłużenie gminy
na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 22,6 %
przy dopuszczalnym 60 % progu zadłużenia gminy. Następnie przedstawiona
została pozytywna opinia Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie. W kolejnym punkcie
obrad Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Tomasz Wodzyński
przedstawił pozytywną opinię
Radni Gminy Jabłonna
podczas sesji 20 czerwca
komisji z wykonania budżetu.
Radni w wyniku głosowania
(11 głosów „za”, 3 „wstrzymujące”) przyjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia spraWójt Olga Muniak odbiera gratulacje
wozdania finansowego za rok
od przewodniczącego rady
2011.
Włodzimierza Kowalika
Uczestnicy sesji
W dalszej części sesji Rady
Gminy Radni wysłuchali opinii
Po przyjęciu absolutorium Olga Muniak
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podziękowała radnym za udzielenie absooraz opinii Regionalnej Izby Obrachunko- lutorium, a swoim najbliższym współprawej o udzielenie absolutorium Wójt za rok cownikom za wsparcie działań.
2011. Po dyskusji Radni przystąpili do gło- Szczegółowe sprawozdanie z XXII sesji
sowania w wyniku którego udzielili Wójt Rady Gminy Jabłonna będzie dostępne
Oldze Muniak absolutorium za rok 2011 na stronie internetowej www.jablonna.pl
(10 głosów „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymu- w zakładce Rada Gminy.
jący”).
M.S.

Kryształowe serce sołtysa
Zaangażowanie i praca na rzecz lokalnego społeczeństwa, to główne cechy osób które
są wyróżniane „Kryształowym sercem”.

P

Sołtys Zbigniew Czech

ierwszymi laureatami zostali
wójt Olga Muniak i dyr. GCKiS
Grzegorz Przybyłowicz. W tym
roku wyróżnienie otrzymał sołtys wsi
Suchocin Zbigniew Czech. Statuetkę wręczył Waldemar Oman z ośrodka kultury, a uroczystość odbyła się
w trakcie Sesji Rady Gminy Jabłonna
23 maja.
Sołtys Czech jest znany ze swojego
zaangażowania w sprawy lokalne.
Wspólnie z Radą Sołecką i mieszkańcami działa na rzecz wsi i jej rozwoju.
W Suchocinie powstało boisko, plac
zabaw, organizowane są imprezy ple-
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MPZP Buchnik Las

Zgodnie z wolą mieszkańców
Od 18 kwietnia do 15 maja br. do publicznego
wglądu wyłożony był „Projekt Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) w rejonie ulicy Parkowej, Piaskowej,
Buchnik Las we wsi Jabłonna”.

L

iczne uwagi mieszkańców
dotyczące zlikwidowania planowanych dróg dojazdowych,
zostały pozytywnie rozpatrzone przez
Wójt Olgę Muniak.
Teren opracowania obejmował obszar
południowo - wschodniej części Jabłonny, a termin składania uwag do wyłożonego projektu planu minął 31 maja.
Wpłynęło 40 uwag mieszkańców,
które Wójt rozpatrywała 5 czerwca br.
Uwagi osób zamieszkałych na terenie
objętym MPZP, dotyczyły likwidacji
projektowanych dróg wewnętrznych
i ciągów pieszo - jezdnych, zaprojektowanych do obsługi nieruchomości - które są częściowo zabudowane
(od strony ul. Modlińskiej ), a ich długość

sięga ok. 300 m w kierunku lasu.
Po wnikliwej analizie
tych uwag, Olga Muniak
uznała racje mieszkańców za słuszne
i zgodnie z ich wolą
planowane drogi zostały usunięte z rysunku
projektu planu. Problemy dojazdu do odległych
części działek właściciele będą rozwiązywać
we własnym zakresie.
UGJ/RŁP

Mapa MPZP

Razem można więcej

Po raz kolejny mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o czystość.
Tym razem akcje „Sprzątania Świata” przygotowali mieszkańcy os. Słoneczna
Polana w Jabłonnie oraz mieszkańcy wsi Rajszew i Skierdy.

P

Sprzątanie lasu
na Os. Słoneczna Polana

Uczestnicy akcji
w Skierdach i Rajszewie

ełni zapału mieszkańcy Słonecznej
Polany, wśród których znalazło się
trzynaścioro przedstawicieli najmłodszego pokolenia, przeprowadzili akcję
w sobotę 26 maja. Uczestnicy oczyścili okolicę ze śmieci i innych przedmiotów, pozostawiając ją czystą i zadbaną.
Z kolei w sobotę 16 czerwca w akcji „Sprzątanie Świata” wzięło udział ponad 50 mieszkańców Skierd i Rajszewa. W akcji zorganizowanej przez Inicjatywę Lokalną Koło
Gospodyń, Sołtys Skierd Teresę Młynarek,
Sołtys Rajszewa Hannę Grzelak i Radną
Dorotę Świątko wzięło udział 18 dzieci
i młodzieży i ponad 30 osób dorosłych.
Zebrano w sumie ponad 60 worków śmieci.
Organizatorzy szczególne podziękowania
za udział kierują do dzieci i młodzieży!
isko.
Dbanie o środowisko w którym żyjemy
i szacunek dla natury, to jeden z podsta-

Ochotnicy
ze Skierd i Rajszewa

wowych obowiązków każdego człowieka. Na uznanie zasługuje zatem fakt,
że w naszej gminie mieszkają osoby,
które włączają się w tak szczytne akcje,
promują ekologię i pozytywne nawyki.
Organizatorom i uczestnikom akcji
sprzątania składamy podziękowania i zachęcamy innych mieszkańców
do dbania o środowisko.
Red.
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Dzieci w roli głównej
Przypadający 1 czerwca Dzień Dziecka świętowano
w naszej gminie na imprezach plenerowych i zawodach
sportowych, które przyciągnęły prawdziwe tłumy.

Ś

więto najmłodszych tradycyjnie pokaz sprzętu strażackiego, pokaz umiew gminie Jabłonna obchodzone jętności zawodników z LKS Lotos Jabłonjest niemalże w każdej miejsco- na i wiele, wiele innych atrakcji.
wości. 27 maja dzieci bawiły się na placu Gminne obchody zakończył festyn
przy jabłonowskim pałacu, a w weekend w Bożej Woli zorganizowany 9 czerwca
2-3 czerwca na imprezach w Chotomo- przez Sołtysa, Radę Sołecką oraz stowawie i Skierdach. W sobotę 2 czerwca przy rzyszenie Viribus Unitis.
filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Skierdach odbyła się impreza „Dzień
Red.
Dziecka – Dniem Sportu”. W jej trakcie
dzieci i młodzież ze Skierd i Rajszewa
brały udział w: konkurencjach sprawnościowych, konkursie na najciekawszy wierszyk, konkursie na najładniejszy plakat i IV Biegu o Puchar Skierd.
Na uczestników czekały słodycze,
napoje, balony i dyplomy.
Dzień sportu
Również w sobotę dzień dziecka święw Skierdach
towano w Gminnym Przedszkolu
w Chotomowie, gdzie rodzice i Rada
Rodziców przygotowali poczęstunek, konkursy i quiz
o przedszkolu, kiermasz
książek, czekoladową
fontannę dla łasuchów
i licytację na rzecz placówki. Na dzieci czekały też inne atrakDzień dziecka
w przedszkolu gminnym
cje, a wśród nich
m.in.
trampolina
i jazda na kucyku.
Tego samego dnia
Dzień dziecka w Jabłonnie
Rada Osiedla Przylesie
Konkurs Skarby Jabłonny
zorganizowała mały piknik
z okazji Dnia Dziecka. Impreza
miała klimat sąsiedzko – rodzinny. Dzieci
bawiły się, tworzyły zwierzęta z baloników, grały i „konkursowały” przy muzyce
dziecięcej, a niektóre utwory nucili nawet
rodzice. Na dzieci czekały liczne nagrody, własnej roboty ciasta i pyszna wata
cukrowa.
Niedziela 3 czerwca okazała się równie
Dzień dziecka w przedszkolu
świąteczna. Na placu przy kościele parauświetnił występ dzieci
fialnym w Chotomowie odbyła się impreza plenerowa. W roli głównej były oczywiście dzieci, z kolei w roli atrakcji dla
nich przygotowanych: kramiki, występy
zespołów z ośrodka kultury, teatrzyk,

Parafialny dzień dziecka
w Chotomowie

Dzień dziecka
na osiedlu Przylesie

Parafialny dzień dziecka jak zawsze
cieszył się dużym zainteresowaniem
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Jubileusz spotkań z muzyką
W niedzielę 17 czerwca w Pałacu PAN w Jabłonnie odbył się setny koncert
w ramach projektu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Jubileusz był okazją do wspomnień i podziękowań dla tych, którzy wspierają cykl.

Chór dziecięcy ZPSM nr 4

K

oncert tradycyjnie rozpoczęła
dyrektor Magdalena Grzelecka.
Następnie przy fortepianie zasiadła Joanna Głuska, która wykonała
utwory Bacha, Moszkowskiego i Chopina.
Zaraz po niej zagrała Zuzanna Moskwik,
której występ podobnie jak Joanny, został
nagrodzony gromkimi brawami. Pianistki
zagrały również kilka utworów wspólnie.
W drugiej części koncertu wystąpił chór

oraz dyrektor Magdalenie Grzeleckiej za organizację i kierownictwo
artystyczne nad koncertami i wystawami. Z kolei kierownictwo artystyczne koncertów podziękowało
wójt za wsparcie organizacji cyklu
oraz propagowanie kultury i muzyki.
Program „Pałacowe spotkania
z muzyką” jest współfinansowany z budżetu Gminy Jabłonna.
Wójt Olga Muniak wręcza
W ramach programu w Pałapodziękowania profesorowi Zielińskiemu
cu w Jabłonnie rocznie odbywa
się dziesięć koncertów i pięć wystaw.
dziecięcy pod batutą Anny Perzanowskiej Kierownictwo artystyczne nad koncer– Tarasiuk, ze szkoły muzycznej im. Karola tami sprawuje profesor Andrzej Zieliński
Szymanowskiego w Warszawie. Meloma- z Uniwersytetu Muzycznego im. Frydeni mogli usłyszeć energetyczne utwory ryka Chopina, a nad wystawami profesor
w wyjątkowym wykonaniu, bo chórzyści Stanisław Wieczorek z Akademii Sztuk
dali prawdziwy popis swoich wokalnych Pięknych. Program koncertów można znaleźć między innymi na www.jablonna.pl.
umiejętności.
Niedzielne spotkanie zakończyły podzię- Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
kowania. Wójt Olga Muniak podziękowaRed.
ła profesorowi Andrzejowi Zielińskiemu

Rzecznik urzędu najlepszy na Mazowszu!
Michał Smoliński – rzecznik prasowy Urzędu Gminy Jabłonna i kierownik Referatu
Promocji Gminy, zajął pierwsze miejsce w kategorii „Rzecznik Prasowy Roku 2011
na Mazowszu” w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Plebiscyt
zorganizowała Warszawska Grupa Doradców PR.

P

lebiscyt został skierowany
do dziennikarzy pracujących
w lokalnych mediach obywatelskich. Przedstawiciele mediów poddali
ocenie to, jak współpracowało im się przez ostatni
rok z rzecznikami prasowymi urzędów oraz miejscowymi władzami. W połowie lutego sporządzone
zostały ankiety, w których
dziennikarze zostali poproszeni o wymienienie
najbardziej
medialnych
osobowości
mazowieckich urzędów. Plebiscyt
przeprowadzono w sześciu kategoriach, w tym
w kategorii „Rzecznik Pra-

sowy Roku 2011 na Mazowszu”.
Miło nam poinformować, że właśnie
w tej kategorii najlepszy okazał się być
Michał Smoliński z naszego Urzędu
Gminy, który przyznane
wyróżnienie skomentował słowami - Z pewnością w każdym urzędzie
potrzebna jest osoba odpowiedzialna za kontakty
z mediami. Najlepiej gdy
jest nim rzetelny i mający
szeroką wiedzę rzecznik
prasowy. Jednak w mniejszych gminach najczęściej rzecznicy prasowi
jednocześnie odpowiaMichał Smoliński nagrodzony
w plebiscycie Urząd Przyjazny
dają za promocję gminy.
Mediom i Społeczeństwu
W ciągu ostatnich kilku-

nastu lat polityka mazowieckich urzędów
pod względem promocji bardzo się zmieniła. Mimo to warto cały czas korzystać
z dobrych praktyk w Polsce i na świecie
z zakresu marketingu miejsc. Pomimo wielu pozytywnych zmian są jeszcze urzędy
w których potrzebna jest zmiana myślenia
dotycząca tego czym jest promocja –
W tym samym plebiscycie Wójt Wieliszewa Paweł Kownacki zdobył
nagrodę główną w kategorii „Wójt
Roku 2011 na Mazowszu”, a Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski II miejsce w kategorii Prezydent
Roku 2011 na Mazowszu.
Serdecznie gratulujemy!
Redakcja
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Ratownictwo medyczne
w Jabłonnie
Od początku lipca w Jabłonnie będzie stacjonował
Zespół Ratownictwa Medycznego.

4

kwietnia pomiędzy Zespołem
Opieki Zdrowotnej „Legionowo” a Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie została
podpisana umowa, na mocy której
zespoły karetki pogotowia ratunkowego będą stacjonowały przez 24
godziny na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
przy ul. Modlińskiej 102.
Stacjonowanie karetki na terenie
gminy znacznie skróci czas dotarcia
do mieszkańców wymagających inter-

wencji medycznej. Dzięki temu maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa
do poszkodowanych w wielu sytuacjach
wyniesie tylko kilku minut.
- W naszej gminie mieszka około 17 tysięcy
mieszkańców. Zabiegałam o to by karetka zespołu ratownictwa medycznego
stacjonowała na ternie tak dużej gminy. Jestem przekonana, że dzięki temu
w nagłych przypadkach, karetka szybciej dojedzie do mieszkańców wymagających pilnej interwencji medycznej.
Podpisanie umowy to kolejny krok,

który podniesie poziom bezpieczeństwa
mieszkańców – powiedziała Wójt Olga
Muniak po podpisaniu umowy.
Zespoły ratownictwa medycznego są jednostkami wchodzącymi
w skład systemu PRM (Państwowego Ratownictwa Medycznego).
Podejmują medyczne czynności
ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych i muszą spełniać wymagania określone w ustawie o PRM.

Biletomaty Pary na medal!
już wkrótce! 25 czerwca w jabłonowskim ośrodku kultury wręczono

D

zięki staraniom Urzędu Gminy Jabłonna została podjęta
decyzja o zainstalowaniu
trzech biletomatów na terenie gminy
Jabłonna. Według wstępnych założeń pierwszy zostanie zainstalowany
w Chotomowie przy przystanku
kolejowym, drugi na os. Przylesie
w Jabłonnie a trzeci na przystanku
Pałac w Jabłonnie (przy kwiaciarniach).

medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

P

onad 50 – letnim stażem małżeńskim mogli się pochwalić:
Janusz i Halina Stawasz, Władysław i Regina Sobiepanek, Edmund
i Marianna Jędrzejewscy, Jerzy i Aniela
Rostkowscy. Medal odebrał także Mieczysław Kuczyński.
50 lat to wiele, ale jak spojrzy się
w przeszłość, to widać że minęły
bardzo szybko. Wypełniła je miłość,

a także troska o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w troska o dobre
wychowanie dzieci i ich przyszły los,
troska o siebie nawzajem. Nie każdemu jest dane, by po 50 latach wspólnego pożycia mógł myślami wrócić
do młodzieńczych lat i obchodzić Złote Gody. Tym bardziej zatem gratulujemy Jubilatom, życzymy im wiele zdrowia, pogody ducha i miłości.

Udogodnienia
dla niesłyszących

O

soby niesłyszące przy
załatwianiu spraw administracyjnych w Urzędzie
Gminy Jabłonna będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka
migowego. Wystarczy zgłosić chęć
skorzystania z tej usługi 3 dni przed
planowaną wizytą w urzędzie.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter, p. 04) lub korzystając

z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc
pod numer tel.:
22 767 73 00, 22 767 73 01,
a także wysyłając fax pod nr:
22 767 73 24 lub maila na adres:
boi@jablonna.pl
Wniosek można pobrać ze strony:
www.jablonna.pl, z zakładki BIP
( po prawej stronie, na górze).
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Niech ten czar trwa wiecznie,

czyli krótka historia kabaretu słuchaczy
Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku
Spotykamy się od paru lat, ale nikt dokładnie nie liczył ile. Na początku było skromnie
i niemalże indywidualnie. Przychodziły 2 panie, potem 3, a jak były 4 i jeszcze
w komplecie, to był „tłum”.

P

anie się zmieniały, jednak zawsze
były to kobiety, bo panów nie
można było namówić na tego
typu zajęcia. Pracowaliśmy w małej salce
w GCKiS w Jabłonnie. Poznawaliśmy tajniki
interpretacji tekstu mówionego, głównie
wiersza na podstawie utworów dla dzieci
Jana Brzechwy), tak jak studenci pierwszego roku na studiach aktorskich. Uczyliśmy
się emisji głosu, oparcia oddechowego,
opanowania tekstu piosenek. Dbaliśmy
o czystość linii melodycznej poprzez śpiewanie interwałów, poznawaliśmy główne
pojęcia terminologii muzycznej i jednym
słowem chcieliśmy być profesjonalni, tak
jak wielcy artyści sceny, których darzymy czcią, a których już dzisiaj prawie nie
ma. Było ciekawie i z czasem utworzył się
komplet 4 pań, które zaczęły przychodzić
regularnie.

Trzonem wszystkiego
była i jest do dziś
pani Basia, która
przychodzi od samego
początku.
Wierzy, że jak się chce można. Jest bez
wątpienia naszą opoką! Potem, w różnych
odstępach czasowych i kolejności, zaczęły
przychodzić inne równie cudowne panie:
Zosia, Ilona, Alicja, Tereska i uroczo-kolorowe siostry vel „ Sisters”, Lidka i Marianna.
W ten oto sposób dobiliśmy do obecnej
siódemki, która swoje próby przeniosła
już dawno z małego pokoiku na piętrze,
do dużej sali teatralnej na parterze. Wiersze zamieniły się w monologi i sceny,
a piosenki zaczęły nabierać rozmachu,
bo doszła choreografia.
Z mozołem, ale i ogromną pieczołowitością pracowaliśmy nad programem
„Powróćmy jak za dawnych lat…”, które-

go premiera odbyła się
14 maja w Jabłonnie.
By szlifować technikę
ćwiczebnie sięgnęliśmy
do tekstu klasycznego,
czyli słynnej sceny przysięgi Klary i Anieli ze „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Teksty
i scenki zaczął dla nas
pisać
Witold
Hass.
Oprócz tego panie same
szukały i przynosiły
na zajęcia swoje proKabaret UIIIW
pozycje, które chciały
wykonywać i tak repertuar zaczął się rozrastać, i dojrzewać.
W obecnym, stałym już składzie pracujemy prawie od dwóch lat, więc propozycji
do pokazania widzom mieliśmy sporo.
Oczywiście wybraliśmy to, co najlepsze
i ubraliśmy w całość.
Nie idziemy na ilość tylko na jakość wykonawczą, bo pracujemy nad tym, by poznać
profesjonalizm, a co za tym idzie technikę
scenicznych zadań aktorskich, bo samo
występowanie bez trudnej artystycznej
pracy nie miałoby zbytniego sensu. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, a często
się zdarza, że próby trwają grubo ponad
trzy godziny. Tak też powstały wcześniej
wspomniane „Śluby panieńskie”, które
miały być tylko ćwiczeniem, bo zadanie
nader niełatwe, ale zaraz potem doszły
„Dwie kumoszki”, „Telefon”, ”Kawiarnia”
czy „Lokomotywa dziejów”, a wszystko
to oplecione piosenkami: „Okularnicy”,
„Uralska jarzębina” oraz tytułową - „Powróćmy jak za dawnych lat…”. Po premierze, która była dla nas nie lada wyzwaniem i okazała
się ku naszemu szczęściu sukcesem, chcemy stworzyć pełnospektaklowy program,
by zamknąć nasze produkcje w półtoragodzinnym przedziale czasowym. Otrzymaliśmy już pierwsze zaproszenia występów gościnnych.
Obecnie pracujemy nad słynną sceną
pisania listu Cześnika i Dyndalskiego
z „Zemsty” Aleksandra Fredry w wykona-

niu pań!!! Klasyka i piękne polskie słowo
zawsze będą mottem naszych poszukiwań artystycznych. Mamy do zaproponowania dalszy ciąg „Kawiarni” i ciekawe
co z tego wyniknie kiedy przyjaźnią się
ze sobą dwie „szczere przyjaciółki”?
Oprócz tego szykujemy rzecz zupełnie
nową, czyli historię, która się wydarzyła
w zakładzie fryzjerskim jak też „Modlitwę
(powiedzmy sobie) dziewicy”, w którą
trzeba uwierzyć. Szlifujemy również pełną uroku i wdzięku piosenkę „Parasolki”
oczywiście z parasolkami z Jabłonny, które dała nam gmina oraz tango tragiczne
„Już nigdy”, które zrobimy na … wesoło!
Należy podkreślić, że dobrym duchem
naszej działalności są opiekuńcze skrzydła
niezwykle nam przychylnego dyrektora
GCKiS w Jabłonnie Grzegorza Przybyłowicza, jak i cudowna postawa przemiłych
pań organizatorek życia kulturalnego
Jabłonny: Danusi i Agnieszki, które nigdy
nie odmówiły nam pomocy.
-Największym osiągnięciem naszych starań jest to, że udało się nam chyba zatrzymać czas pięknem chwili naszych marzeń,
a „zaczarowany sen” spełnił obietnicę
wspólnego przeżywania tego, czego
w codziennym życiu się nie doświadcza. Chociaż jest nas dzisiaj 7, to chętnie
zaprosimy do naszego grona każdego kto
podzieli nasze pasje i niech ten trwa
wiecznie…
Michał Ziółkowski
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Kultura latem
W okresie wakacyjnym Gminne Centrum Kultury i Sportu
pracuje następująco:
GCKiS Jabłonna:
• Akcja Lato 2.07-31.07 w godz.
10.00-16.00
• Pływalnia w lipcu otwarta wejścia
wg grafiku, dodatkowo:
-dla dzieci z Gminy Jabłonna bezpłatnie wejścia od pon. do pt. w godz.
10.00-14.00
-aqua aerobik wejścia bez karnetów
pn., śr. godz. 19.45 i 20.30
• Orlik 2012 otwarty pn.-pt. 9.0020.00, sob. -niedz. 12.00-17.00

•

Siłownia otwarta pn.-pt. w godz.
14.00-20.00
• Zumba pn. i śr. godz. 20.30
W sierpniu w GCKiS Jabłonna działa
tylko Orlik 2012 i będą zajęcia z Zumby. Pozostałe zajęcia zawieszone.
GCKiS Chotomów:
• Akcja Lato 2.07-31.07 w godz.
10.00-16.00
• Pilates w lipcu
• Zumba w lipcu

•

W sierpniu GCKiS w Chotomowie
nieczynne.

GCKiS Skierdy:
• Akcja Lato 2.07-31.07 w godz.
10.00-16.00
• Klub Malucha czynny tylko w lipcu
• Siłownia i Aerobik w lipcu i sierpniu są bez zmian

Nie trzymaj śmieci w domu!
Przypominamy o cyklicznych akcjach zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Punkt zbiórki
• Jabłonna - parking przy Urzędzie
Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152
• Chotomów - parking przy Kościele, ul. Partyzantów 8
Najbliższy termin zbiórki:
• Chotomów – 21 lipca
• Jabłonna – 18 sierpnia
• Chotomów – 15 września
Stały punkt zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) znajduje się w Legio-

nowie na ul. Siwińskiego 2 (przy myjni
samochodowej na rogu skrzyżowania ul. Siwińskiego i ul. Sobieskiego).
Punkt działa: poniedziałek - sobota
w godz. 8.00-17.00 (chęć pozostawienia ZSEE należy zgłosić w biurze
myjni)
Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Jabłonna, którzy posiadają
i chcą pozbyć się przeterminowanych lub niewykorzystanych leków
(w sposób bezpieczny dla środowiska

Zużyty sprzęt można także
naturalnego) mają
oddać w stałych punktach
możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w aptekach na terenie gminy.
Do pojemników należy wrzucać leki
w postaci: tabletek i drażetek,
ampułek, aerozoli, maści, proszków, syropów, kropli oraz roztworów
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, pozbawionych tekturowych
pudełek.
Red.

Parafia w budowie
Trwa budowa kościoła w Rajszewie. Parafia obejmie zasięgiem Skierdy, Rajszew,
Bożą Wolę, Suchocin i Janówek.

P

Obecnie Msze odbywają się
w tymczasowej kaplicy

lac pod budowę kościoła
został poświęcony w sierpniu zeszłego roku. Nowa
parafia powstaje z terenów wydzielonych z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie i Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim. Kościół pomieści 4 tysiące
wiernych.
Prace budowlane trwają od kilku miesięcy, a ich efekty można
podziwiać odwiedzając plac gdzie
jest budowany kościół. Obecnie
wierni korzystają z kaplicy, któ-

ra znajduje się tuż przy powstającej
budowli. Inwestycja jest finansowana
ze środków pochodzących od sponsorów oraz ze zbiórek w parafiach.
Cegiełki w postaci wydawnictw o księdzu Andrzeju Boboli można nabyć
w ośrodku duszpasterskim w Rajszewie. Ofiarę dobrowolną można także
wpłacić na konto.
Zapraszamy do odwiedzin strony:
www.osrduszprajszew.bnx.pl
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Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jabłonnie Historia OSP cz.2

Nowe władze, nowy sprzęt
Na przełomie lat 1958 / 1960 przywrócono
społeczną funkcję Prezesów OSP. Walne zebranie 20 kwietnia 1958 r. powierzyło tę funkcję
dh. Zygmuntowi Bziukowi, naczelnikiem został
dh Leon Szpalerski, II wiceprezesem Jan Kalisz, sekretarzem Stefan Woliński, skarbnikiem Kazimierz
Bieńkowski, a gospodarzem Władysław Świstek.
W latach następnych kroniki strażackie odnotowują wybór w dniu 23 listopada 1968 r. na funkcję Prezesa OSP dh. dr. Maksymiliana Kesslera,
naczelnika Władysława Świstka, sekretarza Stanisława Rogowskiego, skarbnika Leszka Sołtysiaka,
gospodarza Janusza Trzcińskiego oraz Komisji
Rewizyjnej w osobach: Henryka Piekutowskiego,
Kazimierza Krupińskiego i Konstantego Zalewskiego.
Na początku lat 70. w szeregi OSP w Jabłonnie
wstąpili druhowie Mariusz Turczyński i Henryk
Kruszewski, którzy stali się główną siłą napędową
w poczynaniach jednostki.

Straż szybko
odmłodziła swoje
szeregi
.

Nastąpiła wymiana mocno już wyeksploatowanego samochodu OPEL na znacznie nowszego
ŻUKA z motopompą i całym wyposażeniem.
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W 1976 r. jednostka wzbogaciła się też o samochód pożarniczy z prawdziwego zdarzenia STAR
25 ze zbiornikiem wody, motopompą i innym
potrzebnym w działaniach sprzętem. Dzięki operatywności ww. druhów jednostka pozyskała też
drugi samochód gaśniczy STAR 660.
Remiza kulturą słynąca
Lata 70. i 80. to okres intensywnej działalności jednostki szczególnie w sferze operacyjnej. Bierze udział w wielu akcjach ratowniczych
zyskując wysokie oceny władz cywilnych i kierownictwa Zawodowej Straży Pożarnej. W szeregach
OSP Jabłonna działało wtedy ponad 30 druhów
i kilka druhen skupionych w Kobiecej Drużynie
Pożarniczej (1976 r.). Odrodziła się także Drużyna
Młodzieżowa (1977 r.) a w Szkole Podstawowej
w Jabłonnie przy współudziale OSP utworzona
została 13. Harcerska Drużyna Pożarnicza. Oprócz
działalności operacyjnej jednostka prowadziła również działalność kulturalno – oświatową.
Miejsce w strażnicy znalazł popularny w tamtych
czasach Klub Rolnika, będący miejscem spotkań
mieszkańców w tym młodzieży, która w znacznej mierze zasilała szeregi OSP. W dużej świetlicy
odbywały się okolicznościowe akademie i inne
imprezy. Częstymi gośćmi byli artyści scen warszawskich prezentujący różnorodne programy
kulturalne. W remizie odbywały się projekcie
filmów wyświetlanych przez objazdowe kino

Członkowie OSP Jabłonna rok 2011

(wcześniej takie kino miało tu swoją stałą siedzibę i nosiło wdzięczną nazwę „EWA”). Strażnica
była również wykorzystywana do organizowania
potańcówek i zabaw, które z sentymentem wspominają Ci, którzy brali w nich udział.
Idzie ku nowemu
W 1980 r. ze względu na pogarszający się stan
zdrowia z funkcji prezesa zrezygnował dh Henryk
Piekutowski. Walne Zebranie przyznało mu dożywotni tytuł Członka Honorowego, a w niedługim
czasie wybrany został nowy zarząd, w jego skład
weszli: prezes Mariusz Turczyński, naczelnik Henryk Kruszewski, z-ca naczelnika Arkadiusz Balkiewicz, skarbnik Roman Kubalski, sekretarz Bogdan
Markowski, gospodarz Mirosław Mażewski.
Jednostka nadal się rozwijała. Pozyskiwany był
nowy sprzęt min. samochody gaśnicze SKODA
/2 szt./ ze zbiornikami o pojemności 3500 l wody
i autopompami oraz pierwsza w owym czasie
w jednostkach OSP amfibia kołowa. Na jej praktyczne wykorzystanie nie trzeba było długo
czekać. Zimowa powódź w 1981 r. udowodniła
jej przydatność. Nasi druhowie przez kilka dni
i nocy nieśli pomoc mieszkańcom okolic Płocka,
a za swoje poświęcenie i ogromne narażenie
życia, otrzymali wyjątkowe odznaczenia „ Za Ofiarność i Odwagę”.
W 70. rocznicę utworzenia jednostki społeczeństwo Jabłonny oraz władze gminy ufundowały
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nowy sztandar, którego wręczenie nastąpiło podczas uroczystości 10 października 1982 r. Sztandar
został odznaczony przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych „Złotym Medalem
Za Zasługi Dla Pożarnictwa” jako wyraz uznania
dla dokonań w służbie drugiemu człowiekowi.
Kolejne lata, to dalszy ożywiony okres w dziejach
OSP. Systematycznie poprawiało się wyposażenie
i stan wyszkolenia. Strażacy uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach realizowanych na terenie
miejscowości i całej gminy. Jednostka brała udział
w licznych zawodach sportowo – pożarniczych
zajmując czołowe lokaty. Na szczególne uznanie zasługuje działalność operacyjna. Ochotnicy
z Jabłonny brali udział w większości akcji ratowniczych na terenie całego rejonu działania legionowskiej Komendy Straży Pożarnych.
Wraz ze zmianami ustrojowymi, które nastąpiły
w naszym kraju na przełomie lat 80 i 90, OSP
stawała się coraz bardziej profesjonalna. Wymogi stawiane straży spowodowały, że konieczne
były ciągłe szkolenia i doskonalenia umiejętności tak, aby straż mogła sprostać zupełnie
nowym wyzwaniom. W wyniku prowadzonej przez
Komendy Państwowej Straży Pożarnej weryfikacji
wyposażenia i wyszkolenia nasza jednostka uzyskała bardzo wysokie oceny i w 1995 r., jako jedna
z pierwszych, została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Wielkie zmiany
Dotychczasowa strażnica nie spełnia już
wymogów. Brak skutecznego ogrzewania, stara,
słaba konstrukcja dachu i ciasne boksy garażowe,
spowodowały że strażacy coraz częściej występowali do władz samorządowych z prośbą o wybudowanie nowego obiektu. Wytrwałość w dążeniu
do celu, w tym determinacja Prezesa Turczyńskiego, doprowadziły do urealnienia marzeń i w 1995 r.
ruszyły pierwsze prace budowlane. W 1997 r. okazała strażnica była już gotowa. Równocześnie pojawił
się zamysł ufundowania nowego sztandaru noszącego w sobie symbolikę przez wiele lat zakazaną,
a więc z wizerunkiem Św. Floriana - patrona strażaków. I tak w 1997 r. w 85. rocznicę powstania OSP
Jabłonna nastąpiło uroczyste otwarcie strażnicy
połączone z wręczeniem nowego sztandaru.
W międzyczasie w składzie Zarządu OSP rozpoczynają działalność nowi druhowie: Stanisław
Sosnowski, Mirosław Zdziech, Krzysztof Goślicki,
Bożena Turczyńska, a w dalszej kolejności Elżbieta
Zdziech, Wojciech Głuchowski i Jan Duliński.

Mając tak piękne
zaplecze lokalowe
jednostka rozwijała
swą działalność.

Zaczęła funkcjonować Świetlica Socjoterapeutyczna, gdzie pomoc i opiekę znalazła młodzież
z rodzin zagrożonych patologiami.
Za działalność i odnoszone sukcesy jednostka
otrzymała wyróżnienie wojewody za zajęcie
pierwszego miejsca w konkursie „Młodzieży chowanie”.
Przy OSP zaczął ponadto funkcjonować „Klub
Krótkofalarski”.
Wykorzystywanie strażnicy wyłącznie przez strażaków nie trwało jednak długo. W 1998 r. władze
samorządowe podjęły decyzję o zlokalizowaniu
w budynku Komisariatu Policji. Na nic zdały się
protesty i walka o zachowanie obiektu w rękach
OSP. W wyniku zabrania większości pomieszczeń
przestały działać ww. koła zainteresowań. Narastający konflikt spowodował odejście z szeregów
OSP wielu strażaków. Działalność ograniczyła się
w zasadzie do udziału w akcjach ratowniczych
i za to jest ona jeszcze bardziej doceniana na terenie powiatu i województwa.
Nastąpiły też zmiany w składzie Zarządu OSP.
Z szeregów jednostki odszedł jej wieloletni prezes
i Komendant Gminny ZOSP RP Mariusz Turczyński.
Od 2003 r. działalność organizacyjna zaczęła
powoli odradzać się.

W szeregi OSP
wstąpiła spora grupa
młodzieży, która
wniosła do niej nową
iskierkę nadziei.
Wybrany został działający do dziś nowy Zarząd
OSP w osobach: prezes Krzysztof Goślicki, wiceprezes Stanisław Sosnowski, naczelnik Piotr Tarkowski, sekretarz Sławomir Fedorczyk, skarbnik
Elżbieta Zdziech oraz Komisja Rewizyjna: przewodniczący Michał Zdziech i członkowie: Piotr
Kukla i Piotr Fonder.
Epilog
Obecnie w szeregach OSP Jabłonna działa
czynnie prawie 40 druhen i druhów. Godność
Członka Honorowego posiadają aktualnie 3 osoby tj. Ryszard Zieliński, Zygmunt Trzaskoma i Wójt
Gminy Jabłonna Olga Muniak.
Jednostka posiada na swoim wyposażeniu następujące pojazdy ratownicze;
•
średni samochód ratowniczo – gaśniczy
GBA 2,3/20 STAR 266,
•
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy
GCBA 6,5/32 JELCZ
•
samochód specjalny z drabiną mechaniczną
SD 30 MAGIRUS z 1967 r. –w pełni sprawny
technicznie i nadal wykorzystywany w działaniach ratowniczych, prawdziwa perełka
i duma jabłonowskich strażaków,
•
samochód rozpoznawczo – ratowniczy

– SLRR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4
najnowszy nabytek jednostki, fabrycznie
nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki SCANIA P400 GCBA 5/32. Zakupiony z środków Gminy Jabłonna, WFGWiOŚ
w Warszawie, Samorządu Województwa
Mazowieckiego oraz MSWiA. Pojazd którego
mogą nam pozazdrościć nie tylko jednostki
ochotniczej, ale i Państwowej Straży Pożarnej.
OSP Jabłonna dysponuje również całą gamą
różnorakiego sprzętu ratowniczego w tym min.
pompami różnych typów i różnego przeznaczenia, 4 agregatami prądotwórczymi z osprzętem,
3 pilarkami do drewna, 2 przecinarkami do betonu i stali, 2 zestawami hydraulicznych narzędzi
ratowniczych do uwalniania ofiar wypadków
drogowych, wentylatorem oddymiającym, łódką
ratowniczą i pontonem ratowniczym z silnikami zaburtowymi oraz całą gamą innego sprzętu
i wyposażenia indywidualnego strażaków ratowników.
Podczas wieloletniej działalności OSP Jabłonna uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych,
spośród których do największych należy zaliczyć
m.in.:
•
pożar ponad 220 ha lasów w miejscowości
Struga,
•
pożar dworku Szaniawskich w Zegrzynku,
•
dwukrotny pożar hali produkcyjnej zakładów BISTYP w Łajskach pierwszy w latach 70
i ten pamiętny z października roku 2011,
•
pożar zakładów sprzętu turystycznego/późniejszy AVIOTEX/ w Legionowie
•
pożar magazynów wysokiego składowania
w żerańskiej FSO – jako jedyna jednostka
OSP,
•
prawie tygodniowy udział w gaszeniu największego jak dotychczas pożaru lasów
w Polsce w miejscowości Kuźnia Raciborska
na Śląsku w sierpniu 1992 r.
•
wspomniany już wcześniej udział w akcji
przeciwpowodziowej w okolicach Płocka
•
i wielu, wielu innych których nie sposób
tu wymienić.
•

Za ogromne zaangażowanie i poświęcenie, jednostka była wielokrotnie wyróżniana
przez władze zarówno cywilne jak i kierownictwo PSP. Dowodem na społeczne uznanie
są listy dziękczynne otrzymywane od władz
samorządowych sąsiednich gmin, na terenie
których przyszło OSP nieść pomoc ludziom
potrzebującym oraz zwykłe proste słowa
„dziękuję” słyszane z ust osób, którym udało
się skutecznie pomóc.
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Strażacki jubileusz
27 maja mieszkańcy gminy wraz z zacnymi gośćmi świętowali setną rocznicę
utworzenia w Jabłonnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Niedzielne uroczystości
były również okazją do uczczenia Powiatowego Dnia Strażaka.

U

roczystości rozpoczęła Msza święta
o godzinie 12.00. odprawiona w jabłonowskim kościele, którą koncelebrował
biskup senior Diecezji Warszawsko – Praskiej – Kazimierz
Romaniuk. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze gminy, radni, lokalni samorządowcy oraz zaproszeni goście m.in. Generał
Brygady Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Poseł na Sejm RP
Zenon Durka, Starosta legionowski Jan Grabiec oraz
Artur Pozorek pełnomocnik Zarządu Województwa
Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zaraz po Mszy św. Biskup Romaniuk poświęcił
najnowszy nabytek OSP Jabłonna - wóz bojowy
oraz ufundowany przez Wiesława Lemańskiego
pamiątkowy kamień. Po ceremonii uczestnicy przeszli na plac przy jabłonowskim pałacu,
gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Wśród nich
nie zabrakło: okolicznych przemówień, wręczenia resortowych odznaczeń i awansów na wyższe
stopnie. W ich trakcie gen. Leśniakiewicz przyznał,
że zapewne ojcowie założyciele jabłonowskiej jednostki nie przypuszczali, że tak się ona rozwinie

i będzie tak dobrze służyć mieszkańcom. Z kolei bryg.
Jacek Pietranik - komendant PSP Legionowo mówiąc
o nowym aucie OSP powiedział – Zapał i aktywność
społeczna poparte dobrym wsparciem samorządu,
to recepta na sukces, takim właśnie przykładem jest
ten samochód. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się koncert
młodzieżowej orkiestry OSP z Wyszkowa pod batutą płk. Józefa Bieganowskiego.
Tego dnia nie tylko strażacy mieli swoje święto.
Z okazji przypadającego pierwszego czerwca Dnia
Dziecka organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników uroczystości. Od godziny 11.00 odbywały się konkursy,
w tym konkurs plastyczny „Skarby Jabłonny”,
pokazy sprzętu strażackiego, wystawa pożarnicza
i wiele innych atrakcji. Nie zabrakło także stoisk
handlowych i gastronomicznych, które cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem uczestników
imprezy. Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy
– zespołu Boys, który zagrał swoje największe przeboje.
Tekst i zdjęcia:
Aneta Ostaszewska – Tańska

Ceremonia poświęcenia
pamiątkowego kamienia

Strażacy tuż przed
Mszą świętą
Uroczyste podniesienie
flagi państwowej

Strażacy z OSP Jabłonna
W imieniu strażaków nagrody
i podziękowania za pracę i poświęcenie
odbierał Prezes Goślicki

Obchody na placu przy pałacu
rozpoczeła Wójt Olga Muniak

Przemarsz pocztów

Prezes OSP Jabłonna
Krzysztof Goślicki
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Generał Wiesław Leśniakiewicz

Uroczystości uświetnił kocert
młodzieżowej orkistery OSP z Wyszkowa

Wręczenie nagród w konkursie
plastycznym PSP Legionowo

Boys na scenie

Koncert Boys
przyciagnął tłumy

Boys zagrał swoje
największe przeboje

Cukrowa wata
na stoisku Fundacji TRZCIANY

Konkurs
Skarby Jabłonny

Na dzieci czekało tego dnia
mnóstwo atrakcji w stoiskach
handlowych i różnych kramikach

Pokaz taneczny podopiecznych GCKiS
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Skrót sprawozdania z XXI sesji Rady Gminy Jabłonna
VI kadencji z dnia 23 maja 2012 r.
23 maja 2012 w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, odbyła się XXI sesja
Rady Gminy Jabłonna VI kadencji.

Z

godnie z porządkiem obrad, Rada Gminy podjęła decyzję w następujących
sprawach:
Rada uchwaliła zmiany w budżecie gminy Jabłonna na rok 2012.
- Zwiększenie planu dochodów budżetowych
w ogólnej kwocie 383 563 zł,
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych
w ogólnej kwocie 184 164 zł,
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych
w ogólnej kwocie 199 399 zł,
- Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 317 530 zł
Wprowadzono autopoprawkę do przedstawionych zmian w budżecie:
- Dział 754, rozdział 75411, rozdział 75495
25 000 zł - wprowadzenie planu wydatków
majątkowych na „Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego
z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
- Dział 852
2 100 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej na realizację
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Dział 851, rozdział 85154
25 140 zł - przeniesienie planu wydatków na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń osób prowadzących w Gminie Jabłonna placówki opiekuńczo-wychowawcze (Caritas Diecezji Warszawsko
- Praskiej), w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-ia Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/194/2012, przyjęto 13 głosami „za” głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją
stwierdzoną na wstępie sesji, wynikała ze spóźnienia radnych.
Rada dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2012 - 2022,
nadając jej brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Uchwały, jak również wykaz przedsięwzięć realizowanych w w/w latach oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2012 - 2022, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3
do uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/195/2012, przyjęto 12 głosami „za” przy
głosie „wstrzymującym się” i głosów „przeciw”
nie było.

Różnica w ilości oddanych głosów z frekwencją
stwierdzoną na wstępie sesji, wynika ze spóźnienia radnych.
3) Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/196/2012, przyjęto 10 głosami „za” przy
4 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw”
nie było.
4) Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości
położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/197/2012, przyjęto 13 głosami „za” głosów
„przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było. Jedna
osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.
5) Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Jabłonna. W związku z koniecznością poszerzenia ulicy
Polnej położonej we wsi Jabłonna oraz w celu realizacji zapisów porozumienia GGN.7413/R/03/07/09
z dnia 02 listopada 2009 r., zawartego pomiędzy
Gminą Jabłonna, reprezentowaną przez Wójta
Gminy a Panią Heleną Wilk, zachodzi potrzeba
nabycia działki oznaczonej nr ew. 458/1 o pow.
0,0095 ha obręb 1 – Jabłonna, stanowiącej własność Heleny Wilk.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/198/2012, przyjęto 12 głosami „za” głosów
„wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu przebywając poza salą obrad.
6) Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości
gruntowej o nr ew. 1486/15 położonej we wsi
i gminie Jabłonna.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/199/2012, przyjęto 11 głosami „za” przy
trzech głosach „wstrzymujących się”, głosów
„przeciw” nie było.
7) Pod rozwagę Rady poddano projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy ul. Granicznej
we wsi Janówek Drugi gm. Jabłonna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/2, na odcinku
od ul. Żwirowej do granicy z działką nr 1/1.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałę
nr XXI/200/2012, przyjęto 14 głosami „za” głosów
„wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.
8) Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz pozostałych współwłaścicieli,

Sesja Rady
Gminy Jabłonna

udziałów w niezabudowanych nieruchomościach
gruntowych o nr ew. 1047/1 i 1047/3, położonych
we wsi Chotomów w ramach wypłaty odszkodowania, nieruchomość oznaczoną nr ewid. 1047/2
położoną we wsi Chotomów gm. Jabłonna.
W wyniku głosowania jawnego imiennego
uchwałę nr XXI/201/2012, przyjęto 14 głosami
„za” głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw ” nie było.
9) Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie
niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
położonych we wsi Chotomów gm. Jabłonna
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 3-Chotomów jako działki nr 1576/2, 1577/2,
1578/4, 1578/6, 1580/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2,
1584/2, 1585/4, 1585/6, 1586/4, 1586/6, 1579/2.
W wyniku głosowania jawnego imiennego
uchwałę nr XXI/202/2012, przyjęto 12 głosami „za” głosów „wstrzymujących się” i głosów
„przeciw ” nie było.
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu
przebywając poza salą obrad.
Pod rozwagę Rady poddano projekt uchwały
dotyczący stanowiska Rady Gminy dotyczącego działań Wójta związanych z podtopieniami
obszarów Gminy Jabłonna.
W ramach zapytań, radnych interesowały kwestie:
- czy zostały podjęte działania w kierunku naprawy nawierzchni gminnej drogi Buchnik Las 15
w kierunku Warszawy.
- naprawę ubytków w jezdni na ulicy Leśnej,
Wygonowej (róg Piaskowej) w Jabłonnie i modernizację progów zwalniających na ulicy Leśnej,
- kiedy będzie postawiony próg zwalniający
na ulicy Parkowej w Jabłonnie (przy Ośrodku
Zdrowia), i na rogu ulicy Szkolnej między osiedlem Bukowy Dworek, a ulicą Przylesie.
- postawienie znaku drogowego ograniczającego
prędkość na ulicy Lipowej w Dąbrowie i modernizację istniejących na ulicy progów zwalniających
prędkość,
- ponowną naprawę znaku drogowego na ulicy
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- przedstawienie wykazu
prac budowlanych jakie
nadzorował na przestrzeni
dwóch lat w gminie Jabłonna p. Marek Kowara,
- jakie poczynione kroki
przez wykonawcę w celu
naprawy płyty boiska przy
GCKiS w Jabłonnie,
- powołanie niezależnego
eksperta, który zbadałby
wykonanie boiska zgodności z projektem.
- podjęcie interwencji przez
Policję na ulicy Dębowej w Bożej Woli, ponieważ
ponownie przejeżdżają samochody „tiry”, co stanowi
uciążliwość dla mieszkańców.
Sesja Rady
Gminy Jabłonna

Pięknej w Chotomowie (przy prywatnym przedszkolu), który jest dość skrzywiony i zagraża rowerzystom, czy też mijającym się samochodom,

- naprawę ubytku w nawierzchni chodnika
naprzeciw pomnika obok poczty w Jabłonnie,
- czy będzie wykonywana kanalizacja przy ulicy
Krzywej w Jabłonnie.
- naprawę ubytku w nawierzchni drogi na ul. Polnej
jadąc od ulicy Kisielewskiego i o postawienie progu
zwalniającego przy ulicy Wypoczynkowej w Chotomowie.
Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał
wraz z zestawieniami przebiegu głosowań,
jak również sprawozdanie z sesji, znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Gminy
(w BIP- Uchwały Rady Gminy).

O bezpieczeństwie i nie tylko, czyli Posiedzenia Komisji
Merytorycznych Rady Gminy Jabłonna w skrócie
Prezentujemy Państwu przegląd najważniejszych tematów, które na majowych
posiedzeniach poszczególnych komisji, były poruszane przez Radnych Gminy
Jabłonna. Przypominamy również, że posiedzenia są otwarte dla mieszkańców
i zachęcamy do uczestniczenia w nich.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego – 14 maja 2012 r.
Jednym z głównych punktów
posiedzenia było
omówienie
sytuacji na drogach gminnych pod
Przewodnicząca
Dorota Świątko
kątem bezpieczeństwa. Informację
na ten temat przedstawił Bogdan
Jachowicz – Komendant Komendy Policji w Jabłonnie, z której wynika, że:
- ostatnio Policja interweniowała na ul. Kordeckiego w Chotomowie, z uwagi na budowę wiaduktu
i związane z tym utrudnienia w ruchu,
- odnotowano kolizje, natomiast nie odnotowano
wypadków śmiertelnych,
- zatrzymano 15 osób nietrzeźwych,
- przy pomocy Policji Powiatowej z Legionowa przeprowadzano akcje „Trzeźwe poranki”.
Reasumując komendant stwierdził, że sytuacja
na drogach jest średnio bezpieczna.
Radny Marek Zieliński sugerował rozpatrzenie możliwości postawienia przy drodze 630 znaku drogowego „lewoskrętu” do prywatnego przedszkola
w Rajszewie (jadąc od Jabłonny), co poprawi bezpieczeństwo na drodze. Radna Teresa Gałecka korzystając z obecności komendanta prosiła o zwiększenie
interwencji Policji na ulicy Modrzewiowej w Bożej
Woli, z uwagi na nie respektowanie znaków drogowych przez kierowców samochodów (tirów).
Głos zabrał również Tadeusz Rokicki- zastępca wójt,
który poinformował komisję, iż w ostatnim czasie
zaobserwowano eskalację występków grup wandali (uszkodzono figurę przy kościele w Chotomowie).

Dodał, że w celu poprawy bezpieczeństwa gmina
już w 2008r. opracowała koncepcję budowy monitoringu i wykonano I etap monitoringu Jabłonnie.
W Chotomowie zachodzi pilna potrzeba zamontowania systemu monitoringu systemem radiowym.
Niewątpliwie potrzeba byłaby zamontowania
monitoringu przy GCKiS filia w Skierdach i na działce gminnej w Suchocinie. Przewodnicząca komisji
Dorota Świątko w pełni podzieliła pomysł założenia
monitoringu w miejscach najbardziej newralgicznych, z kolei wiceprzewodniczący komisji Marek
Zieliński proponował podejście kompleksowe,
polegające na przygotowaniu dokumentacji
na wykonanie koncepcji monitoringu dla całej gminy z podziałem na etapy i o objęcie monitoringiem
nowo budowaną szkołę w Chotomowie.
- Sprawy różne
Obecna na komisji mieszkanka Jabłonny, zainteresowana była sprawą bezpieczeństwa na ulicy Leśnej
w Jabłonnie i czy sprawa ta była omawiana w ppkt.
4 posiedzenia. Zainteresowana była czy Policja
otrzymuje zgłoszenia interwencji na niewłaściwe
parkowanie samochodów na tej ulicy. Przypomniała o trzech propozycjach rozwiązania jakie złożyli
mieszkańcy w celu udrożnienia ulicy Leśnej. W imieniu mieszkańców zwróciła uwagę, że oczekują rozwiązania problemu, które będzie dla mieszkańców
korzystne, zwróciła się do Radnych o sugestię rozwiązania zaistniałego problemu komunikacyjnego.
Przewodnicząca komisji Dorota Świątko poinformowała mieszkankę, że jeśli urząd przedstawi pro-

pozycję rozwiązania problemu parkowania na ulicy
Leśnej w Jabłonnie, gdzie aktualnie trwa postępowanie, wówczas komisja zajmie stanowisko.
W dalszej części posiedzenia przewodnicząca
Dorota Świątko zainteresowana była, jakie działania
podjęto odnośnie nawierzchni boiska przy GCKiS
w Jabłonnie, bo z informacji jakie do niej dotarły
na płycie boiska występują szkła, gruz co może spowodować niebezpieczeństwo dla korzystających
z kompleksu.
Wiceprzewodniczący komisji Marek Zieliński ponowił
wniosek postawienia progu zwalniającego na ulicy
Parkowej w Jabłonnie (przy Ośrodku Zdrowia).
Komisja Spraw Społecznych – 17 maja 2012 r.
Posiedzenie otworzyło
przedstawienie
planu
Akcji Lato, realizowanej
Przewodnicząca
Teresa Gałecka
przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu na terenie
naszej gminy. Dyrektor ośrodka – Grzegorz Przybyłowicz, wspomniał również o innych atrakcjach,
które czekają na dzieci i młodzież w wakacje. Wśród
nich wymienił boisko Orlik w Jabłonnie, klub malucha i świetlicę młodzieżową w Skierdach, a także
akcję „Lato seniora”. Dyrektor przypomniał także,
że basen w Domu Ogrodnika w sierpniu będzie
zamknięty, bo
bodrugi
drugimiesiąc
miesiąc
wakacji
wakacji
jestjest
często
często
wywykorzystywany
korzystywany
na remonty
na remonty
orazoraz
urlopy
urlopy
pracownicze.
pracownicze. Sierpień
Sierpień
to także
tomiesiąc
także miesiąc
w którym
w którym
wakacyjne
wakacyjobone organizują
zy
obozy organizują
kluby sportowe,
kluby sportowe,
Caritas oraz
Caritas oraz
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do dyspozycji mieszkańców przez całe wakacje będzie ponadto
kompleks Orlik od godz. 8.00. do 22.00. oraz sale
gimnastyczne w szkołach. – W trakcie „Akcji zima”
sprawdziła się idea świetlicy w Skierdach, gdzie
dzieci mogą np. korzystać z Internetu. Jest tam
wychowawca i dzieci mogą ciekawie spędzić czas,
dlatego w te wakacje również świetlica będzie
do ich dyspozycji – dodał dyr. Przybyłowicz.
W punkcie 4. obrad poruszony został ważny temat
ludzi starszych i ich aktywności. W tej kwestii głos
ponownie zajął dyr. Przybyłowicz, który udzielił
informacji na temat funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku do których należy ponad 220
osób. Jak przyznał studenci seniorzy mają wiele
ciekawych zajęć i wykładów, a także spotkań z ciekawymi ludźmi. W Jabłonnie działa też 5 klubów
zrzeszających seniorów o różnych pasjach i zainteresowaniach. Wypowiedź dyrektora uzupełniała
radna Edyta Czyżewska, która dodała, że w Chotomowie również działa ponad stu osobowy „Klub
seniora” prowadzony przez Małgorzatę Kowalską.
W dalszej części dyskusji uczestnicy przeanalizowali
możliwości aktywności osób starszych nie należących do klubów czy uniwersytetów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że osoby w wieku 50+ czerpią z funkcjonujących placówek same plusy i należy zachęcać
innych do korzystania z tej oferty.
W dalszej części obrad komisja wysłuchała m.in. informacji nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Temat zreferowała
dyr. GOPS Lidia Tyszkiewicz, która powiedziała m.in.,
że programem od 2009 r. objętych zostało około
30 rodzin, a podopieczni mogą korzystać z pomocy
psychologa.
Komisja wysłuchała także sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2011, które
przedstawiła skarbnik Beata Stolarska.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
– 21 maja 2012 r.
Obrady komisji odbyły się
o godz. 16.00. w sali konferencyjnej jabłonowskiego urzędu.
Przewodnicząca
Jako jedna z pierwszych głos
Bogumiła Majewska
zabrała Anna Czachorowska - dyr.
Gminnej Biblioteki Publicznej. Dyrektor
złożyła krótkie sprawozdanie z działalności bibliotek
w Jabłonnie i Chotomowie. Członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że obie placówki doskonale sobie
radzą. W jabłonowskiej książnicy jest prawie 17 000
woluminów, a księgozbiór jest w 100 % opracowany
komputerowo, z kolei w filii chotomowskiej niemal
w 60 %. – Skupiamy się teraz na kodowaniu książek,
a jest to czasochłonne bo np. w Chotomowie mamy
około 8 tys. pozycji. Biblioteka prowadzi też liczne
akcje promocyjne: teatrzyki, spotkania z autorami
książek, czytanie książek – dodała Anna Czachorowska. Jak można było usłyszeć nowa chotomowska
filia ma już kilka tysięcy wypożyczeń książek i około 350 nowych czytelników. Radna Teresa Gałecka

po wysłuchaniu sprawozdania dyr. Czachorowskiej
przyznała, że obie biblioteki prosperują wzorowo
i mają bogatą ofertę dla mieszkańców. Słowa uznania wyraziła także radna Edyta Czyżewska oraz
wójt Olga Muniak, która stwierdziła że biblioteka
wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców,
od tych najmłodszych do najstarszych. – Oprócz
typowej działalności biblioteka prowadzi inne ciekawe działania, jak spotkania z autorami książek.
Miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu z brytyjską
pisarką i cała sala konferencyjna ośrodka kultury
była zajęta, było tam blisko 200 dzieci. Dzieci były
bardzo zainteresowane i zadawały wiele pytań.
– dodała Olga Muniak.
Kolejną poruszoną sprawą była aktualna sytuacja
dotycząca budowy Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie. Wójt Olga Muniak
oraz Grażyna Woźnicka – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, przekazały informacje na temat
inwestycji i zakresu wykonanych prac. Głos w sprawie zajęli także członkowie komisji, radni oraz obecni na obradach mieszkańcy, zgodnie przyznając
że budowa szkoły to inwestycja bardzo ważna dla
gminy, dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby
przebiegała zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Posiedzenie komisji zakończyły m.in. informacje
dyrektorów szkół na temat działalności kół zainteresowań w placówkach szkolnych oraz informacje
dotyczące liczby dzieci zapisanych na rok szkolny
2012/2013.
Komisja Rozwoju
– 22 maja 2012 r.
Posiedzenie komisji otwoPrzewodniczący
rzyła wizyta w terenie pod
Dariusz Kubalski
katem utrzymania infrastruktury oraz inwestycji oświatowej.
W jej efekcie już 23 maja do Starostwa Powiatowego
w Legionowie zostało przekazane pismo o treści:
„W dniu wczorajszym Komisja Rozwoju Rady
Gminy Jabłonna oraz Naczelnik wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Jabłonna przy
udziale mieszkańców Chotomowa, dokonała
wizji lokalnej na terenie budowy wiaduktu drogowego w km 29.042 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia, w ciągu ulicy Partyzantów i ulicy
Kordeckiego w Chotomowie.
W trakcie wizji stwierdzono :
1.
Konieczność wycięcia 3 sztuk topoli, kolidujących z realizowaną inwestycją (naruszenie systemu korzeniowego oraz obetonowanie pni drzew ).
2. Konieczność wykonania oddzielnego zasilania w energię elektryczną zbiornika
retencyjnego wód opadowych.
3. Konieczność natychmiastowej analizy
projektu pod kątem zawężenia ulicy Partyzantów od zjazdu z wiaduktu do torów
kolejowych.

15

Prosimy o natychmiastową interwencję lub zorganizowanie spotkania w powyższej sprawie.”
(całe pismo jest dołączone do protokołu z powyższej komisji)
W dalszej części spotkania, które odbyło się
w budynku Urzędu Gminy, członkowie komisji zainteresowani byli m.in. projektem parkingu i zagospodarowania terenu przy budowanym komisariacie policji
w Jabłonnie. Radny Zbigniew Garbaczewski
zwrócił uwagę na fakt, że oprócz parkingu przy
ul. Złotej Renety miał zostać wybudowany chodnik
do ul. Modlińskiej łączący os. Rajska Jabłoń z ww.
ulicą. Dariusz Kubalski – przewodniczący komisji,
zwrócił się do Tadeusza Rokickiego – zastępcy wójt
o umożliwienie wglądu do planu zagospodarowania działki na której realizowana jest inwestycja.
Radni zainteresowani byli czy projekt komisariatu nie koliduje z planami inwestycyjnymi gminy
dotyczącymi chodnika i oświetlenia. Radny Garbaczewski podkreślił, że chodzenie dookoła boiska
jest problemem szczególnie dla osób starszych,
zatem chodnik od osiedla do Modlińskiej jest bardzo
potrzebny, podobnie jak parking. Po krótkiej dyskusji ustalono, że sprawa będzie poruszona na kolejnym posiedzeniu komisji.
Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono m.in.
kwestie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów oraz
problem podnoszenia poziomów działek i zasypywania dolinek smużnych. Radni podjedli decyzję
o sporządzeniu odpowiedniej uchwały w tej sprawie, na sesję 20 czerwca 2012r. ( treść uchwały jest
dostępna na www.jablonna.pl w zakładce e-Zaproszenia „XXII Sesja Rady Gminy
Jabłonna”).
Komisja Rewizyjna
– 21 maja 2012 r.
Tematami głównymi poPrzewodniczący
Tomasz Wodzyński
ruszonymi na posiedzeniu
były: analiza wydatków bieżących
w zakre- sie działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju
oraz Referatu Gospodarki Komunalnej, poniesionych
w roku 2011, z wyłączeniem zimowego utrzymania
dróg, analiza działań podejmowanych w zakresie
naliczania opłat adiacenckich w tytułu podziału
nieruchomości w oparciu o przedłożone materiały,
kontrola problemowa w zakresie:
- wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie 2011/2012,
- Działań zmierzających do oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie.
Komisja przyjęła także protokół z kontroli problemowej w zakresie zwolnień z tytułu zaległości
wynikających z umów cywilno-prawnych w roku
2010, oraz zwolnień z podatku od osób fizycznych
i prawnych w 2010r. ponadto członkowie komisji
przeanalizowali również wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012. W tym
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punkcie zwrócono uwagę na potrzebę wykonania
projektu modernizacji wału przeciwpowodziowego, a środki które nie zostały wykorzystane
na zimowe utrzymanie dróg, mogłyby być przekazane właśnie na ten cel.
Jednym z ostatnich punktów posiedzenia była
analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jabłonna za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2011. Słowo
wstępu wygłosiła skarbnik Beata
Stolarska, która powiedziała
m.in. że największy dochód
16 mln zł pochodzi z PIT-ów,
a około 41 % wydatków
Przewodniczący
to środki na zadania oświatowe.
Włodzimierz Kowalik

Komisja Budżetowa – 22 maja 2012 r.
Na posiedzeniu komisja opiniowała projekty uchwał
przedłożonych pod rozwagę Rady Gminy podczas
XXI sesji w dniu 22.05.2012 r. w tym m.in.:
1) zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jabłonna,
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Jabłonna;
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 1486/15 położonej we wsi i gminie
Jabłonna;
5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
udziałów w niezabudowanych nieruchomościach

gruntowych o nr ew. 1047/1 i 1047/3, położonych
we wsi Chotomów w ramach wypłaty odszkodowania, nieruchomość oznaczoną nr ewid. 1047/2 położoną we wsi Chotomów gm. Jabłonna.
W celu bliższych informacji na temat podjętych
przez komisje decyzji zapraszamy do lektury sprawozdania z XXI sesji Rady Gminy Jabłonna, które jest
dostępne na www.jablonna.pl
Powyższe informacje z posiedzeń komisji przedstawiają cześć spraw, którymi zajmowali się
Radni Gminy Jabłonna. Szczegółowe protokoły
z posiedzeń komisji są dostępne w Biurze Rady
Gminy Jabłonna.

Akademickie wakacje
Jabłonowski Uniwersytet III Wieku zakończył kolejny rok akademicki. Studenci
powitali wakacje 25 czerwca przy dźwiękach barokowego koncertu w wykonaniu
Joanny Morskiej.
Słuchacze Uniwersytetu

U

niwersytety Trzeciego Wieku są najlepszym dowodem na to, że życiowa
aktywność wcale nie kończy się wraz
z przejściem na emeryturę. Nasza placówka rozwija
się na tyle prężnie, że w roku 2010 otwarta została
filia w Chotomowie. Poza wykładami seniorzy
z UIIIW mogą za niewielką odpłatnością uczęszczać

na zajęcia fakultatywne prowadzone w grupach,
a są to: Malarstwo, ABC komputera, Internet, Grafika
komputerowa, Plastyka, Malarstwo, Włoski, Angielski,
Niemiecki, Taniec, Decoupage i Filcowanie, Fotografia, Nordic walking, Aerobik, Wzmacnianie kręgosłupa, Teatr, Scrabble czy Brydż. Wysokie zainteresowanie bogatą ofertą programową spowodowało,
że w ciągu tych 5 lat działalności UIIIW, liczba uczestników wzrosła do ponad 200 osób.
W roku akademickim 2011/2012r. odbyło się 27 wykładów. Wykłady i zajęcia fakultatywne to nie wszystko,
bo słuchacze w ciągu całego roku wyjechali łącznie
na ok. 15 wycieczek m.in.: do Teatru Narodowego,
Filharmonii, na Baseny termalne do Mszczonowa,
do Kazimierza Dolnego, Płocka, Warszawy.

Wykłady w JUIIIW odbywają się każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz.15.00, natomiast
wykłady w ChUTW - każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 16.00. Spotkania te mają charakter
dobrowolny, a tematyka jest bogata i różnorodna,
np. medycyna, psychologia, teatr, polityka, zdrowe
odżywianie, muzyka, literatura i poezja oraz inne.
Czesne w ramach UIIIW w Jabłonnie i Chotomowie,
to 10 zł za miesiąc.
Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 50+, które pragną przełamać lęk wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii, aby dołączyły
do grona ludzi ciekawych świata.
Red.

Cześć Jego pamięci
W 2012 roku mija 72. rocznica śmierci mieszkańca Chotomowa por. inż. Jana Wądołkowskigo s. Antoniego
(ur. 04.02.1909 r.), oficera 5. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, który wchodził w skład I Dywizji Piechoty
Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

S

zlak bojowy przeszedł
w składzie Grupy Operacyjnej Wyszków. Rozpoczął
5 września 1939 r. w rejonie Pułtuska, a zakończył na przełomie
21 - 23 września 1939 r. w rejonie Wożuczyna.
Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną początkowo przebywał w obozie przejściowym w Szepietówce,
z którego został przeniesiony do obozu w Starobielsku, skąd przesyłał karty
pocztowe.
Ostatnia karta nadeszła w marcu
1940 roku z dopiskiem „ nie piszcie ja zmieniam miejsce pobytu,

prześlę nowy adres”.
Od tego momentu
wszelki ślad urywa się.
Dopiero w kwietniu 1990
roku w przekazanym
stronie polskiej wykazie
jeńców Starobielska pod
numerem 334 widnieje
jego nazwisko, co jednoznacznie świadczy, że
wraz z innymi oficerami
został rozstrzelany przez
NKWD w Charkowie i tam
w zbiorowych mogiłach
por. inż. Jan Wądołkowski pochowany.

Symboliczny grób por. inż. Jana
Wądołkowskigo znajduje się
na cmentarzu w Chotomowie.
Porucznik pośmiertnie został
odznaczony: Krzyżem Kampanii
Wrześniowej 1939 r.(Rząd Londyński), Medalem za udział w wojnie
obronnej 1939 r., oraz awansowany do stopnia
kapitana.
Zagłada polskich oficerów rozpoczęła się 3 kwietnia
1940 roku, a zakończyła 10 maja 1940 roku.
17 czerwca 2000 roku przy udziale najwyższych władz
państwowych i kościelnych z honorami przy dźwiękach podziemnego dzwonu, został otwarty i poświecony w Charkowie cmentarz wojenny, gdzie wśród
4000 mosiężnych tablic widnieje jedna z nazwiskiem
Jan Wądołkowski por.
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Książnica pełna zmian
Gminna biblioteka coraz
prężniej rozwija swoją
działalność. Wzrasta liczba czytelników i kierowana do nich oferta.

W

drugim kwartale 2012 roku
biblioteka działała bardzo dynamicznie. Oprócz
zakupów nowości wydawniczych i ich
opracowań, trwały także prace polegające na kodowaniu książek - tworzeniu
komputerowej bazy ubytków (od roku
1954), aby w miesiącu lipcu br. przeprowadzić już elektroniczne skontrum
(inwentaryzację księgozbioru) i rozpocząć kolejną fazę komputeryzacji, czyli
wypożyczanie elektroniczne.
Katalogi
komputerowe
biblioteki
zarówno w Jabłonnie jaki i w filii w Chotomowie są już kompletne i dostępne
w formie on-line na stronie internetowej:
www.biblioteka-jablonna.eu
i na blogu: bibliotekajablonna.bloog.
pl Prowadzona jest także bibliografia
regionalna, dotycząca naszej gminy
- także dostępna on-line.
Cieszy fakt, że czytelnicy są bardzo
aktywni. Przybywa nowych czytelników, a ci już zapisani odwiedzają książnicę bardzo często – ok. 50-60 osób
dziennie.
Poza pracami czysto bibliotecznymi,
placówka prowadzi akcje promocyjne
w zakresie upowszechniania czytelnictwa. 23 kwietnia w ramach Światowych
Dni Poezji, które w tym roku rozpoczęły się w Londynie, biblioteka gościła
wokalistkę i poetkę z Londynu - Monikę Lidke. Spotkanie prowadził redaktor
naczelny „Poezji Dzisiaj” – Aleksander
Nawrocki. Uroczyste zakończenie tych
dni odbyło się w maju, w Wilnie. W Wilnie gościła także dyrektor naszej biblioteki. Wraz z Aleksandrem Nawrockim
i poetką Marleną Zygner uczestniczyła
w spotkaniach autorskich, w szkołach
na Wileńszczyźnie, przekazując swoje
i polskie publikacje, a także materiały promocyjne Gminy Jabłonna. Anna
Czachorowska uczestniczyła też w pracach Międzynarodowego Jury oceniającego wiersze Polaków mieszkających
na Litwie.
10 maja w czasie Międzynarodowych

Anna Czachorowska
w chotomowskiej filii

Targów Książki, na zaproszenie biblioteki przybyła brytyjska autorka książek
dla dzieci i młodzieży - Cathy Cassidy.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 150
dzieci ze szkół w Jabłonnie i w Chotomowie.
22 maja na zaproszenie biblioteki przybył Teatr Profilaktyczny z Krakowa.
Spektakle mówiące o uzależnieniach
(od Internetu, używek i hazardu) odbyły się w GCKiS Jabłonnie i w Chotomowie. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z gminnych szkół.
Również w maju (24) rozpoczęły się
Warsztaty Literackie dla młodzieży,
prowadzone przez znaną pisarkę Martę Berowską, która odwiedziła gminę
również w marcu. Pokłosiem spotkania
z dziećmi było ogłoszenie przez bibliotekę Gminnego Konkursu Plastycznego
„Moja ulubiona legenda”. Wzięło w nim
udział 129 dzieci. Nagrody ufundowane przez Muzeum Książki Dziecięcej
w Warszawie i bibliotekę, zostały wręczone podczas uroczystości gminnych
27 maja. Gościem honorowym była
Marta Berowska, która wraz z poetą
Janem Zumisem prezentowała swoją
twórczość w namiocie biblioteki.
1 czerwca w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom, biblioteka zaprezentowała dzieciom nową
japońska metodę opowiadania dzie-

ciom – „Kamishibai”. Premiera tego
seansu w Polsce odbyła się w Katowicach, a na Mazowszu właśnie w jabłonowskiej bibliotece. Pierwsze tego typu
spotkanie zaprezentowano dzieciom
z Klubu Malucha. Kolejne będą dla dzieci z gminnych przedszkoli.
31 maja bibliotekę odwiedzili uczniowie V klasy ze szkoły podstawowej
w Jabłonnie.
Młodzież zapoznała się z katalogiem
kartkowym (który został zamknięty już
w roku 2005), przy okazji dowiadując
się o historii biblioteki (z uwagą przejrzano kronikę). Na koniec odbyło się
krótkie szkolenie z korzystania katalogów on-line biblioteki.
11 czerwca w ramach organizowanej
przez bibliotekę Akcji Dzieci-Dzieciom, odbył się spektakl przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej w Jabłonnie (pod opieką P. Bziuk)
dla dzieci z przedszkola Bajkowy Dom
pt. „ Dla mamy, dla taty.” 14 czerwca
odbyły się kolejne Warsztaty Literackie
dla młodzieży prowadzone przez Martę
Berowską.
W lipcu i sierpniu biblioteka zaprasza
na doroczny Letni Kiermasz Książki.
GBP
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Obwieszczenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej
i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130
poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku
z uchwałą nr LIV/480/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działek o nr ew. 1449/165, 14852/25, 1051/4, od południowego-zachodu – północno-wschodnia granica działek o nr ew. 898/5 i 898/2 - ul. Modlińska, od południa – granica administracyjna gminy Jabłonna, od wschodu – wschodnia granica Obwodnicy Jabłonna i drogi serwisowej, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 14.06.2012r. do 06.07.2012r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godz. 1200 - 1600
(pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2012r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102 o godz. 18:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2012r. do godz. 16:00.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania
na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2012r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jabłonna

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna uchwały nr XX/188/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza
w zakresie jednostek terenowych F4.U/P, F6U/P oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmiany
planu. Granice obszaru objętego zmianą planu obejmują jednostki terenowe F4.U/P i F6.U/P.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie
pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 18:00.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko w/w zmiany planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska
152, 05-110 Jabłonna, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 18:00. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Obwieszczenie
Wójta Gminy Jabłonna
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna uchwały nr XXI/197/2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Plan obejmuje działkę o nr ewid. 40/6 o powierzchni 7.851 m2.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz.
18:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 18:00.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jabłonna
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna uchwały nr XXI/196/2012 z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu. Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy: południowa granica działki o nr ew. 1016/2,
od wschodu: zachodnia granica działek o nr ew. 729/2, 729/3 i 729/4 stanowiących ul. Partyzantów, od południowego - zachodu: północno-wschodnia granica działki o nr ew. 530 stanowiąca ul. Strażacką.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie
pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz.
18:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko w/w planu. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 18:00.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

