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Gość specjalny
We wtorek 21 maja wójt Olga Muniak gościła szesnastotysięcznego mieszkańca
gminy Jabłonna.
Szesnastotysięcznym mieszkańcem
gminy został Marek Matusik, zamieszkały
w Skierdach, który z rąk wójt odebrał
list gratulacyjny oraz drobne upominki.
Wizyta była także okazją do krótkiej
rozmowy na temat gminy i tego jak się w
niej mieszka.
Panu Markowi gratulujemy wyboru
naszej gminy jako miejsca swojego
zamieszkania i życzymy wszystkiego, co
najlepsze zarówno w życiu prywatnym,
jak i na polu zawodowym.
Red.
Marek Matusik z wizytą u Wójt
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Karta Dużej Rodziny
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz mając na uwadze wagę
jaką stanowi rodzina, władze Gminy Jabłonna przygotowują plan wprowadzenia
Karty Dużej Rodziny.
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w rodzinie tkwi siła
człowieka. Mając przy sobie bliskich, wspierających nas ludzi, można
stawiać czoło wszystkim wyzwaniom. Jednocześnie każdy rodzic wie,
że wychowywanie dzieci to wielka odpowiedzialność i ciężka praca.
Duża rodzina to także wydatki, dlatego w Gminie Jabłonna trwają
przygotowania do wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny dostępna będzie dla wszystkich rodzin,
niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci w wieku do 18 roku życia, lub do 24 roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta obejmie także członków
rodzin zastępczych.
Władze gminy zdają sobie sprawę z tego, że duża rodzina to duży
wysiłek finansowy oraz organizacyjny. Już teraz rodzice mogą korzystać z różnych ulg np. w przedszkolu lub wsparcia
oferowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety gmina nie posiada aktualnych danych na temat liczby
rodzin wielodzietnych w naszej gminie, dlatego istnienie prawdopodobieństwo, że nie każda rodzina korzysta z ulg. Karta
Dużej Rodziny ma to zmienić. Jej głównym założeniem będzie wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży
w rodzinach wielodzietnych poprzez dostępności np.do zajęć sportowych i kulturalnych oraz do szeregu zniżek.
Władze gminy zamierzają także skorzystać z zewnętrznych form pomocy, jak np. sponsorzy. Taki rodzaj wsparcia byłby
nieoceniony choćby w przypadku dofinansowania wyprawki szkolnej, której koszty jak wiadomo z roku na rok, są coraz
większe.
Będziemy Państwa informować na temat postępu prac związanych z Kartą Dużej Rodziny na łamach
„Wieści z naszej gminy”. Przypominamy również, że aktualne informacje można znaleźć na www.jablonna.pl.

KARTA
DUŻEJ RODZINY

Szanowni Mieszkańcy!

AOT

W związku z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, z dniem 1 lipca 2013 roku
na terenie gminy Jabłonna rusza System Odbioru Odpadów Komunalnych.
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca należy uiszczać na rachunek bankowy

nr 88 8013 1016 2002 0009 7014 0034.
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie prac nad wprowadzeniem indywidualnych kont dla
poszczególnych właścicieli nieruchomości.
Po otrzymaniu przez Państwa indywidualnego nr rachunku, opłaty należy wnosić na otrzymane indywidualne
konto.
•
Informujemy także, że pierwszą opłatę należy uiścić do 10 lipca 2013 r.
•
Kolejne opłaty należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.
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Ogólnopolski konkurs „Moja ulubiona
postać z polskiej bajki” rozstrzygnięty!
Przedszkole Gminne w Chotomowie, którego Dyrektorem jest Pani Beata Chudzik, zorganizowało ogólnopolski konkurs
pt. „Moja ulubiona postać z polskiej bajki”. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Jabłonna. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja.
Na konkurs „Moja ulubiona postać z polskiej bajki” wpłynęło 46 prac z całego kraju. Prace oceniała komisja w składzie:
przewodniczący –Seweryn Kosiorek, pełnomocnik wójta ds. kontaktów społecznych; Beata Chudzik – Dyrektor Przedszkola
Gminnego w Chotomowie oraz organizatorki konkursu i nauczycielki w/w przedszkola: Joanna Kroszkiewicz, Anna Polakowska,
Katarzyna Łaniewska.
Prace oceniane były w następujących kategoriach: samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, stopień trudności
(odpowiednio do wieku autora pracy), ogólny wyraz artystyczny, zgodność z tematem.
W oparciu o powyższe kryteria, komisja wyłoniła finalistów konkursu i ustaliła kolejność
miejsc:
W kategorii 3-4 lata:
I miejsce zajęła Zuzanna Kucharska z Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej
w Puławach, temat pracy „Reksio”
II miejsce zajęła Nikola Lipniewicz z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku, temat pracy
„Przygody Bolka i Lolka”
III miejsce zajęła Gabrysia Kopcińska Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej
w Puławach, temat pracy: „Plastusiowy Pamiętnik”
W kategorii 5-6 lat:
I miejsce Natalia Skrobot z Akademii Krasnoludków - Przedszkole Niepubliczne w Warszawie,
temat pracy „Przygody kota Filemona”
II miejsce Natalia Duraj z Przedszkola Publicznego w Mesznej, temat pracy „Złota kaczka”
III miejsce Julia Jonio Przedszkole nr 4 w Suwałkach, temat pracy: „Bajka o krasnoludkach
i sierotce Marysi”
Wyróżnienie otrzymali:
Zuzanna Radziwiłowicz Przedszkole nr 89 „Niezapominajka” w Warszawie
Alicja Skrok Przedszkole nr 89 „Niezapominajka” w Warszawie
Natalia Rybasow Przedszkole Miejskie nr 2 w Legionowie
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i nadesłane prace.
Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
Wystawa nagrodzonych prac jest dostępna w budynku Urzędu Gminy Jabłonna
przy ul. Modlińskiej 152.
Red.
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Strategia rozwoju dla gminy
Jabłonna
W trakcie czterech spotkań przedstawiciele Urzędu Gminy Jabłonna, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, opracowywali „Strategię
rozwoju Gminy Jabłonna”.
Uczestnicy analizowali słabe i mocne strony gminy, które
opracowali na podstawie SWOT – technice analitycznej poleUczestnicy spotkania w sprawie stragedii
gającej na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.
Analiza ma służyć wypracowaniu wizji gminy i kierunkom
w jakich powinna podążać, aby się rozwijać.
Warto przytoczyć kilka spraw poruszonych w trakcie spotkań. Za mocne strony gminy uczestnicy uznali m.in. bliskość
stolicy, zapas terenów pod budowę nowych domów i dużą
liczbę podmiotów gospodarczych. Z kolei za słabe m.in. niewystarczający poziom udostępniania obiektów szkolnych,
brak miejsca spotkań mieszkańców np. rynku głównego oraz
brak nowych inwestycji zewnętrznych. Dyskusje wzbudziły
również kwestie związane z lotniskiem w Modlinie i Trasą
Mostową. Obie te inwestycje łączą w sobie możliwość rozwoju, ale i zagrożenia.
Ostatnim etapem spotkań było opracowanie celów, czyli
konkretnych działań służących zmianom w gminie. Tu uczestnicy zaproponowali kilka ciekawych pomysłów. Znalazły się
wśród nich np. budowa boiska trawiastego w każdym sołectwie, budowa nowego obiektu kulturalnego w Chotomowie,
stworzenie regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej,
stworzenie komunalnego zakładu budżetowego czynnego 7 dni w tygodniu, budowa nowego urzędu gminy, stworzenie
strefy rekreacyjno-sportowej w Jabłonnie, powołanie młodzieżowej rady gminy oraz rady seniorów, a także budowa mostu
łączącego gminę z Łomiankami.
Oczywiście to nie jedyne pomysły zawarte w nowej strategii. W kolejnym etapie będzie ona poddana konsultacjom
społecznym. W tym celu zostanie sporządzona ankieta, która za pośrednictwem ankieterów dotrze do mieszkańców.
Warto pamiętać, że celem opracowania strategii jest przygotowanie dokumentu władzy lokalnej, dzięki któremu będzie
ona mogła racjonalnie organizować swoje przyszłe działanie, a głos mieszkańców w tej sprawie jest bardzo istotny.
AOT

Urząd aktywizuje bezrobotnych
Urząd Gminy Jabłonna wspiera aktywizację bezrobotnych.
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie Urząd Gminy Jabłonna bierze udział w aktywizacji osób
bezrobotnych z terenu powiatu legionowskiego, w tym mieszkańców naszej gminy. W ramach robót publicznych w urzędzie znalazło zatrudnienie dziesięć osób, które w okresie od kwietnia do września wykonywać będą prace porządkowe
oraz prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Koszty wynagrodzenia pracowników refundowane będą
przez Powiatowy Urząd Pracy.
Drugą formą aktywizacji osób pozostających bez pracy realizowaną w urzędzie są staże. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Człowiek - najlepsza inwestycja” w okresie od kwietnia do października br. staż odbędzie pięciu bezrobotnych. Osoby te wykonywać będą prace z zakresu obsługi administracyjnej,
wprowadzania danych, archiwizacji dokumentacji oraz obsługi interesantów. W ramach środków z Funduszu Pracy dodatkowo zorganizowano staż z zakresu obsługi prawnej.
AOT
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W podziękowaniu za sukcesy
Na sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się
22 maja radni nagrodzili medalistów z LKS Lotos Jabłonna.
Na posiedzeniu gościli zawodnicy sekcji taekwon-do, którzy na XXVIII
Seniorów i XIX Juniorów Mistrzostwach Europy Taekwon-do ITF w Skovde
w Szwecji zdobyli złote i brązowe medale: Joanna Paprocka, Monika Nyrć
i Łukasz Chudzik. Zawodnikom towarzyszył ich trener Tomasz
Małgorzata Kowalska
i nagrodzeni zawodnicy
Szczepaniuk i prezes LKS Lotos Małgorzata Kowalska.
Radni podziękowali gościom za trud, poświęcenie i pasję jaką
wkładają w klub LKS „Lotos” Jabłonna. Podziękowała także za awanse i zwycięstwa zawodników sekcji oraz życzyła
dalszych sukcesów.
Warto przypomnieć, że w mistrzostwach wzięło udział 506 zawodników, w tym 298 seniorów i 208 juniorów
reprezentujących łącznie 26 państw. 3 maja zawodniczka LKS Monika Nyrć w walce finałowej pokonała koleżankę
z drużyny Monikę Chwalewską i została Mistrzynią Europy w walkach do 65 kg. Z kolei 4 maja wywalczyła brązowy
medal Mistrzostw Europy w technikach specjalnych. Sukces osiągnęła także Joanna Paprocka. 4 maja awansowała
do finału w walkach do 62 kg, a podczas gali finałowej w pięknym stylu pokonała swoją koleżankę z kadry Ilonę
Omiecińską i wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy. Z medalem wrócił także Łukasz Chudzik.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
Red.

Wójt nagrodziła szachistę

Wójt Olga Muniak po raz kolejny wsparła talent młodego sportowca. Tym razem
odwiedził ją młody szachista Janek Kokoszczyński.
Spotkanie odbyło się 9 maja w Urzędzie Gminy Jabłonna. Jankowi towarzyszyła
mama, która nie kryła dumy z osiągnięć syna i jego wyjątkowej pasji. Również wójt
Olga Muniak wyraziła swój podziw dla młodego szachisty. W trakcie krótkiej rozmowy
Janek mógł opowiedzieć o tym skąd wzięło się jego zamiłowanie do gry w szachy i jakie
cenne trofea dotąd zdobył. Na zakończenie spotkania Olga Muniak przekazała na jego
ręce nagrodę i złożyła życzenia kolejnych sukcesów.
Janek pierwszy kontakt z szachami miał w wieku 6 lat. Łatwo dało się dostrzec, że gra
go interesuje i robi szybkie jak na swój wiek postępy. W 2008 roku zagrał w pierwszym Wójt, Janek, Seweryn Kosiorek - pełnomocnik ds. Kontaktów Społ., mama Janka
w swoim życiu turnieju szachowym. Był to turniej w ramach Grand Prix Jabłonny.
Od tego czasu upłynęło pięć lat. Janek stał się w tym czasie regularnym zawodnikiem posiadającym licencję szachową,
poważnych turniejów ma za sobą już pewnie ponad sto, a rozegranych partii nie sposób zliczyć. Na przestrzeni tych pięciu lat
Janek osiągnął bardzo wiele. W kwietniu 2009 roku uzyskał IV kategorię szachową /z pominięciem V – najniższej, taka sztuka
udała się naprawdę nielicznym/, później III i we wrześniu 2010 roku II kategorię szachową, która dla niejednego dorosłego
jest celem nieosiągalnym. W roku 2009 był zawodnikiem uprawnionym do udziału w Mistrzostwach Europy odbywających się
w Batumii (Gruzja).
Od marca 2011 roku jest już notowany w ramach rankingu FIDE /Federation Internationale des Echecs – Międzynarodowej
Federacji Szachowej/ i posiada tak upragniony przez młodych szachistów ranking ELO, który powolutku, systematycznie
poprawia. Z powodzeniem grywa szachy szybkie (piętnastominutówki) – 22 lutego zdobył III miejsce na Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży właśnie w tej kategorii. Lubi też szachy klasyczne, w których w jednej rundzie zawodnicy spędzają
przy szachownicy nawet ponad cztery godziny. 24 lutego w tej właśnie dyscyplinie zdobył złoty medal, także na Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
Na przełomie maja i czerwca 2011 roku wygrał Turniej Kadry Juniorów rozgrywany w Solinie i zapewnił sobie tym samym
udział w Mistrzostwach Polski w 2012 roku. Na Mistrzostwach w marcu 2012 roku w Poroninie zajął bardzo wysokie V miejsce
(najwyżej sklasyfikowany zawodnik z województwa mazowieckiego, w ogóle Mazowsze wypada raczej kiepsko na arenie
ogólnopolskiej), czym zyskał awans do udziału (na własny koszt) w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.
Od 16 do 26 sierpnia 2012 był w Pradze na Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych.
Red.
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Sportowa sobota w Jabłonnie
1 czerwca w Jabłonnie odbyły się kolarskie zawody XC w ramach Pucharu Mazowsza i Mistrzostw Mazowsza.

Zawodnicy na starcie

Rywalizacja rozegrała się w dwunastu kategoriach od Żaczek (dziewczynki
dwunastoletnie i młodsze) po Mastersów (zawodników czterdziestoletnich
i starszych). Frekwencja dopisała – w wyścigu wzięło udział 99 osób. Najlepsi
zawodnicy, którzy zwyciężyli w rywalizacji tej edycji Pucharu Mazowsza,
dzięki hojności sponsorów takich jak: Urząd Gminy Jabłonna, Decathlon,
Airbike, Powergym, otrzymali puchary, vouchery na zakupy w sklepach
rowerowych Airbike oraz nagrody rzeczowe. Najlepsi kolarze w klasyfikacji
Mistrzostw Mazowsza otrzymali medale oraz dyplomy, a zwycięzca w danej
kategorii koszulkę kolarską Mistrza Mazowsza.
Na koniec spośród wszystkich startujących w ramach tomboli rozlosowano
atrakcyjne nagrody, które ufundowały firmy: Agisko, Karczma Leśniczanka,
Olimpiakos, Proclub.
Organizatorzy wyścigu podkreślają, że gdyby nie współpraca z Urzędem
Gminy oraz zapał do pracy wszystkich członków stowarzyszenia jak i rodziców
kolarzy oraz samych kolarzy Prologu Jabłonna, zawody nie mogłyby się udać.
Pragną podziękować wszystkim, którzy zechcieli pomóc w „rozkręceniu” tak
ciekawej imprezy sportowej.
Wyniki można znaleźć na stronie internetowej Prologu Jabłonna
Red.

Zawody odbyły się na Górze Jelonka

Trasa zawodów była bardzo trudna
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Komisje Rady Gminy
Szanowni mieszkańcy, przypominamy
że przy radzie gminy Jabłonna działają
komisje merytoryczne, pomocne
w wykonywaniu zadań rady. Komisje
opiniują uchwały i są łącznikiem
między radą a mieszkańcami.
Stałymi komisjami są:
•
Komisja
rozwojuwłaściwa
w szczególności w sprawach rolnictwa,
urbanistyki, budownictwa, ochrony
środowiska oraz rozwoju infrastruktury
i promocji
• Komisja bezpieczeństwa publicznego
-właściwa w sprawach kształtowania

Komisja Rozwoju
1. Dariusz Kubalski -przewodniczący komisji
2. Zbigniew Garbaczewski -wiceprzewodniczący
komisji
3. Edyta Czyżewska
4. Agata Lindner
5. Bogumiła Majewska
6. Dorota Świątko
7. Marek Zieliński
8. Halina Zwierzchlewska
Komisja Rewizyjna
1. Tomasz Wodzyński -przewodniczący komisji
2. Bogumiła Majewska - wiceprzewodnicząca komisji
3. Dariusz Kubalski
4. Agata Lindner
5. Dorota Świątko

bezpieczeństwa publicznego
• Komisja oświaty, kultury i sportu
- właściwa w sprawach oświaty
i wychowania, w szczególności
w przedszkolach i szkołach gminnych
oraz w sprawach kultury, sportu
i turystyki
• Komisja spraw społecznych - właściwa
w sprawach ochrony zdrowia, pomocy
społecznej i mieszkalnictwa.
• Komisja budżetowa - właściwa
w sprawach budżetu
• Komisja rewizyjna -powołana w celu
kontroli wójta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych,
oraz
jednostek

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
1. Dorota Świątko -przewodnicząca komisji
2. Marek Zieliński -wiceprzewodniczący komisji
3. Teresa Gałecka
4. Zbigniew Garbaczewski
5. Tomasz Wodzyński
Komisja Spraw Społecznych
1. Teresa Gałecka -przewodnicząca komisji
2. Iwona Gontarska -wiceprzewodnicząca komisji
3. Edyta Czyżewska
4. Bogumiła Majewska
5. Danuta Saks
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Bogumiła Majewska -przewodnicząca komisji
2. Edyta Czyżewska -wiceprzewodnicząca komisji
3. Teresa Gałecka

pomocniczych 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
niekorzystnym zjawiskom w działalności
kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
W skład komisji wchodzą:

4. Mariusz Grzybek
5. Tomasz Wodzyński
Komisja Budżetowa
1. Włodzimierz Kowalik -przewodniczący komisji
2. Danuta Saks -wiceprzewodnicząca komisji
3. Halina Zwierzchlewska -wiceprzewodnicząca
komisji
4. Dariusz Kubalski
5. Dorota Świątko
6. Bogumiła Majewska
7. Teresa Gałecka
8. Tomasz Wodzyński
Zapraszamy Mieszkańców do udziału w posiedzeniach komisji. Informacje o terminach
są dostępne na www.jablonna.pl w zakładce
e-Zaproszenia.

Red.

Harmonogram posiedzeń Komisji
i sesji Rady Gminy Jabłonna na rok 2013
Komisja

Godz.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (II poniedziałki)

12:00

14.01

11.02

11.03

08.04

13.05

10.06

----

12.08

09.09

07.10

12.11

09.12

Komisja Rozwoju (III wtroki)

9:30

22.01

19.02

19.03

16.04

21.05

25.06

----

27.08

24.09

22.10

19.11

17.12

Komisja Spraw Społecznych (II czwartki)

13:30

17.01

14.02

14.03

11.04

16.05

13.06

----

22.08

12.09

17.10

14.11

12.12

Komisja Rewizyjna (II poniedziałki)

10:00

14.01

11.02

11.03

08.04

13.05

10.06

----

12.08

09.09

07.10

12.11

09.12

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (III poniedziałki)

16:00

21.01

18.02

18.03

15.04

20.05

24.06

----

26.08

23.09

21.10

18.11

16.12

Komisja Budżetowa (III wtorki)

15:00

22.01

19.02

19.03

16.04

21.05

25.06

----

27.08

24.09

22.10

19.11

17.12

Sesje Rady Gminy (III środy)

11:00

23.01

20.02

20.03

17.04

22.05

25.06

----

28.08

25.09

23.10

20.11

18.12

Harmonogram sporządzono w oparciu o zatwierdzone przez Radę Gminy plany pracy komisji na rok 2013, uchwałą nr XXVII/170/2012 z dnia
19.12.2012r. Wskazane terminy w przypadkach uzasadnionych, mogą ulec zmianie.
---- przerwa urlopowa.
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Obywatel z honorami
Radni Gminy Jabłonna nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.
Na wniosek Wójta Gminy Jabłonna oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie, 22 maja na Sesji Rady Gminy Jabłonna pośmiertnie nadano go Polikarpowi
Wróblewskiemu.
Polikarp Wróblewski, pseudonim Wyrwa, urodził się w Chotomowie 26 stycznia 1898 r.
To postać zasłużona nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla kraju
jako działacz niepodległościowy oraz dowódca chotomowskiej grupy Polskiej
Organizacji Wojskowej. Był inicjatorem utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chotomowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Odznaką
Obrońców Kresów Wschodnich oraz Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej.
Polikarp Wróblewski uczył się w Warszawie, tam ukończył gimnazjum
oraz Szkołę Techniczną Wawelberga i Rotwanda. Już w 1916 r. dał się
poznać mieszkańcom Chotomowa jako aktywny społecznie mieszkaniec –
w czasie wakacji założył w swojej miejscowości filię Warszawskiej
Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana, która odegrała ważną rolę w walce
o niepodległość Polski. Drużyna założona przez Wróblewskiego po krótkim czasie
funkcjonowania została przekształcona w oddział Polskiej Organizacji Wojskowej,
Polikarp Wiśniewski
którego dowódcą został jego założyciel. W 1918 r., po otrzymaniu uprawnień
instruktora pożarnictwa założył ochotnicze drużyny strażackie w Chotomowie,
Olszewnicy i Krubinie. Polikarp Wróblewski został pierwszym komendantem chotomowskiej
straży.
Wykorzystując działalność strażacką organizował szkolenia i akcje wojskowo-konspiracyjne.
Od 11 do 14 listopada 1918 r. Wróblewski na czele 100 osobowego oddziału, wraz z oddziałem POW z Nowej Jabłonny,
dowodził akcją opanowania i rozbrojenia koszar niemieckich w Nowej Jabłonnie. Interwencja zakończyła się kapitulacją
garnizonu niemieckiego liczącego 2000 osób.
Po odzyskaniu niepodległości, jako ochotnik, zaciągnął się do 3. pułku ułanów (zwanego pułkiem dzieci Warszawy)
i wyruszył na Front Południowy w rejon Lwowa. Pełnił tam funkcję pułkowego fotografa i kronikarza. Wykonane przez
niego fotografie obrazujące akcje bojowe były publikowane w prasie wojskowej oraz w Tygodniku Ilustrowanym.
Po powrocie do Warszawy w 1920 r., jako kierowca samochodu pancernego, uczestniczył w Bitwie Warszawskiej.
Po zdemobilizowaniu w stopniu kaprala w 1921 r. podjął pracę w Centralnych Warsztatach Lotniczych – jednocześnie
kontynuował studia w Wyższej Szkole Technicznej.
Był zaangażowany w organizację i rozbudowę pożarnictwa polskiego na szczeblu lokalnym i krajowym. Reprezentował
Polskę na międzynarodowych zjazdach, kongresach i zawodach pożarniczych w Czechosłowacji, Belgii i Francji. W 1932
został prezesem Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu warszawskiego. W tym samym roku powołano
komitet budowy strażnicy w Chotomowie, na czele którego stanął Polikarp Wróblewski.
Po wybuchu II wojny światowej Polikarp Wróblewski został ponownie zmobilizowany. Przez Rumunię przedostał się do
Turcji, gdzie z innymi polskimi specjalistami założył fabrykę samolotów ćwiczebnych Turk Hava Kurumi (THK) w Etimesqut
pod Ankarą.
Polikarp Wróblewski wrócił do Polski w 1946 r. Po powrocie ponownie związał się z pożarnictwem. Nie zapomniał
o swoich więzach rodzinnych i społecznych z Chotomowem. Wiele uwagi poświęcał miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej – szkolił młodzież, organizował imprezy, czynił starania o pomnożenie majątku jednostki. 18 października 1973
r. na walnym zebraniu OSP w Chotomowie został jej Honorowym Prezesem. Polikarp Wróblewski jednocześnie działał
w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i do końca życia służył temu środowisku radą, pomocą i doświadczeniem.
W 1978 r. podczas obchodów sześćdziesięciolecia OSP w Chotomowie Polikarp Wróblewski zainicjował dokończenie
dzieła sprzed lat, a mianowicie ukończenie budowy strażnicy – zgodnie z dawnymi planami i projektami. Dzięki
niegasnącemu zapałowi Polikarpa Wróblewskiego udało się odnaleźć i odtworzyć przedwojenne dokumenty, jak również
pozyskać fundusze na budowę strażnicy. Kiedy ustalono, że uroczyste otwarcie ukończonego budynku w Chotomowie
odbędzie się 22 lipca 1983 – czyli w 65 rocznicę powstania chotomowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, Polikarp Wróblewski
wiedział, że udało mu się wykonać wszystkie najważniejsze prace swojego życia.
Urzeczywistniło się jego marzenie by nowo wzniesiony dom strażaka służył wielu pokoleniom ochotników. Niestety
nie doczekał dnia uroczystości. Zmarł 4 czerwca 1983 r. w wieku 85 lat. Jego praca i służba zapisały się na trwałe w historii
lokalnego społeczeństwa Gminy Jabłonna, a szczególnie Chotomowa. Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Chotomowie.
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95 lat OSP Chotomów
2 czerwca mieszkańcy Chotomowa i okolic uczcili 95. rocznicę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Tego samego dnia 90. urodziny obchodziła również StrażackaOrkiestra Dęta.
Bez wątpienia była to ważna uroczystość
nie tylko dla samych strażaków, ale również dla całej lokalnej społeczności. Strażacy nie tylko bowiem gaszą pożary. Ich
pomoc jest nieoceniona także w innych
sytuacjach: wypadki komunikacyjne,
klęski żywiołowe.
W podziękowaniu za trud wkładany
w tę bardzo trudną służbę, w niedzielę na
piersiach kilku członków OSP Chotomów,
zawisły medale i odznaczenia. Uhonorowani zostali także Ci, którzy wspierają
działania OSP m.in. wójt Olga Muniak,
Sołtys Chotomowa – Artur Oleksiak
i Rada Sołecka. Na placu przy chotomowskim kościele miała miejsce także inna
uroczystość. Syn Polikarpa Wróblewskiego - założyciela OSP Chotomów, Bohdan,
odebrał z rąk wójt i przewodniczącego
Rady Gminy Jabłonna Włodzimierza Kowalika Medal Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna, nadany pośmiertnie
jego ojcu przez Radę Gminy Jabłonna.
Ale w niedzielę świętowali nie tylko strażacy. Urodzinom straży towarzyszyły
również inne atrakcje przygotowane dla
odwiedzających: grochówka serwowana
przez Radę Sołecką i strażaków, stoisko
Urzędu Gminy Jabłonna, stoiska handlowe i występy sceniczne m.in. orkiestry
strażackiej.
Red.

Występ orkiestry strażackiej

Wręczanie odznaczeń
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Nagroda dla Wójt od strażaków

Odznaczenia dla zasłużonych

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna

Odznaczenia dla zasłużonych

Olga Muniak wręcza odznaczenia
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Chotomowskie Powitanie Wiosny
Po raz czwarty odbył się bieg – Chotomowskie Powitanie Wiosny. Dodatkową imprezą był II Marsz Rodzinny.
Uczestnicy zawodów

W imprezie wzięło udział ponad 80 osób. Szkoda tylko, że dwunastka dzieci z Domu Dziecka spóźniła się na marsz. Żałujemy tego ponieważ nasze biegowe święto poświęcone jest właśnie nim. Zbieramy bowiem środki czystości dla Domu
Dziecka, a dla Fundacji Bez Tajemnic nakrętki, tusze i tonery.
Przygotowania do imprezy trwały kilka miesięcy. Udało nam się pozyskać kilku sponsorów i ciekawe gadżety. Na pamiątkowe przypinki zbieraliśmy fundusze wśród członków naszej grupy. Jak zwykle nieocenioną pomoc uzyskaliśmy od pań
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, które udostępniły nam salę na podsumowanie imprezy oraz z Urzędu Gminy Jabłonna i Michała Smolińskiego.
Punktualnie o 12.00 ruszyło biuro zawodów. Godzinę później Joanna Kaczyńska tegoroczna Mistrzyni Polski Fitness Bikini,
a zarazem biegaczka naszej grupy, przeprowadziła profesjonalną rozgrzewkę. Po rozgrzewce na starcie stanęły rodziny,
które przemaszerowały 1,6km ulicami – Poprzeczną, Piękną i Strażacką. Chwile po maszerujących na trasę pięciokilometrowego biegu ruszyli amatorzy biegania, którzy 2,5km przebiegli asfaltem, a resztę przepięknymi, budzącymi się do życia
Lasami Chotomowskimi. Nie liczyła się wygrana, a sam udział w imprezie i pomoc dzieciom.
Kilku zawodników przybiegło na metę w bardzo dobrych czasach. Po sportowych zmaganiach wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, by potem udać się na pierwsze piętro budynku GCKiS. Tam odbyło się podsumowanie imprezy i losowanie
fantów, a także skosztowanie przepysznej kawy od Idee Kaffee Zdrowia Energia.
Podziękowania za pomoc w organizacji imprezy należą się: Urzędowi Gminy Jabłonna, Gminnemu Centrum Kultury
i Sportu w Chotomowie, eurolot.com i Jarosławowi Rupiewiczowi, Instytutowi Pamięci Narodowej, Urzędowi Marszałkowskiemu, firmie Fanex, eNWo IT Solution i Jackowi Bułykowi, Idee Kaffee Zdrowa Energia, Personal Training, Diatta.pl oraz
Jackowi Bajorkowi, Mariuszowi Karwowskiemu, Zbigniewowi Mamli, Adeli Stasiewicz, Ryszardowi Glegole, Marcinowi Niewęgłowskiemu, Krzysztofowi Merchelowi, Damianowi Zakrzewskiemu, Andrzejowi Cichockiemu, Łukaszowi Prusinowskiemu, Kindze Kowal, Pawłowi Zakrzewskiemu i Małgorzacie Wajdwicz. Dzięki zaangażowaniu wielu osób impreza udało się
zorganizować bez wpisowego, a dzieci z Domu Dziecka oraz z Fundacji Bez Tajemnic na pewno będą cieszyć się z zebranych środków czystości oraz nakrętek, tuszy i tonerów.
Organizatorzy dziękują też wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie. Podziękowania należą się również – organizatorom – Grupie Biegowej CHTMO i jej zawodnikom, za organizację oraz wkład finansowy w przypinki oraz wodę mineralną
i przygotowanie trasy oraz sali na imprezę. Spoza grupy na przypinki składali się również: Małgorzata Szadura i państwo
Łaniewscy. We wrześniu czeka nas IV Chotomowskie Pożegnanie Lata, na które serdecznie zapraszamy.
Michał Machnacki – Grupa Biegowa CHTMO.
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Najstarszy członek Koła
ZKRP i BWP w Chotomowie
12 kwietnia delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego w składzie: płk rez. Józef Borecki, kpt. w st.
spocz. Józef Lemański oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna Seweryn Kosiorek odwiedzili najstarszego członka koła kpt. w st. spocz. Stanisława Sierawskiego,
który obchodził 98. rocznicę urodzin.

Stanisław Sierawski (w środku) i jego goście

Jubilat, Urodzony 12 Kwietnia 1915
R., Został Powołany Do Odbycia Służby Wojskowej 21 Marca 1937 R. Rozpoczął Ją W 32. Pułku Piechoty W Modlinie Twierdzy. W Stopniu Kaprala 32.
Pp Brał Udział W Walkach W Obronie
Modlina Do Czasu Kapitulacji. Kapral
Sierawski Pełnił Funkcję Zastępcy,
A Następnie Dowódcy Sekcji Granatników 3 Batalionu 32 Pp. W Czasie
Walk Pod Nowym Dworem Maz. Został

Awansowany Do Stopnia Plutonowego. Po Kapitulacji Twierdzy Modlin W
Dniu 28 Września 1939 R. Został Odznaczony Krzyżem Walecznych. Wraz
Z Wieloma Kolegami, Towarzyszami
Broni, Został Osadzony W Obozie Jenieckim W Mławie.
Gdy Wybuchło Powstanie Warszawskie, Zgłosił Się Do Szeregów Powstańczych.
Po Wyzwoleniu Zamieszkał Na Stałe
W Chotomowie, Gdzie Założył Rodzinę I Prowadził Działalność Rzemieślniczą.
Nasz Dostojny Jubilat To Człowiek
Wyjątkowy, O Wielkiej Skromności I
Szlachetności. Wielki Patriota, Kochający Ludzi, Przyjaciel Młodzieży. Pomimo Sędziwego Wieku Jest Wyjątkowo
Sprawny, Nadal Sprawuje Funkcję Zastępcy Prezesa Koła Związku. Otrzymał
Wiele Odznaczeń I Wyróżnień, M.in.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Ak,
Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Pro-Memoria. Szanowany I Lubiany Przez Kolegów Oraz Znajomych.
Jest Człowiekiem, Z Którego Emanuje Dobroć I Uczciwość. Pan Stanisław
Sierawski Wraz Z Małżonką Przyjęli
Nas W Swoim Domu. List Z Życzeniami Wraz Z Koszem Kwiatów Przekazała Jubilatowi Olga Muniak – Wójt
Gminy Jabłonna. Gratulacje Odczytał
Oraz Wręczył Kwiaty Przedstawiciel
Gminy Seweryn Kosiorek. Podczas
Spotkania Gospodarze Poczęstowali
Nas Wspaniałym Ciastem, A Miła Atmosfera Sprzyjała Chwilom Refleksji
I Wspomnień, Którymi Jubilat Dzielił
Się Z Gośćmi.
Szanowny Jubilacie, Żyj Nam
W Zdrowiu I Radości – 200 Lat Panie
Stanisławie.

Następca Kubicy?

Dziesięcioletni mieszkaniec Chotomowa może zostać następcą Roberta Kubicy. Maciek Kocoń ściga się w ogólnopolskich kartingowych zawodach zwanych Micro Max.
Odnosi sukcesy na szczeblu krajowym – obecnie znajduje się na szczycie „klasyfikacji generalnej najmłodszych” tegorocznej edycji Rotar Max Challenge Poland.
Mimo, że to jeden z pierwszych sezonów Maćka na profesjonalnych kartingowych torach dzięki majowemu startowi
w Toruniu wyprzedził dotychczasowego
lidera. Kocoń zostawił w tyle rywali zarówno w czasówkach, jak i w czterech wyścigach o punkty. Dzięki wyśmienitej formie
podopieczny Marka Wyrzykowskiego objął
tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej pucharu Rotaxa.
Na toruńskim torze stanęło do zawodów dziewięciu najmłodszych kierowców
Rotaxa. Maciej Kocoń, już w pierwszych
rundach pokazał się z najlepszej strony –
był bezkonkurencyjny. Pokonał dotychcza-

sowego faworyta – Marcelego Kuca starającego się obronić puchar.
Zainteresowanie kartingiem wśród
młodzieży kwitnie. Średnio raz w miesiącu
około setka młodych ludzi (w pięciu kategoriach wiekowych) spotyka się na torach
w Toruniu, Bydgoszczy, w Gostyniu, Kielcach, Radomiu, Poznaniu i Zielonej Górze.
Zawody odbywają się pod patronatem
polskiego Związku Motorowego, co ważne
– w najmłodszej kategorii wiekowej mają
w zasadzie status Mistrzostw Polski.
Dorota Staśkiewicz

Maciej Kocoń
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Co z komisariatem?
Na kwietniowej sesji Rady Gminy Jabłonna przedstawiciele Policji przedstawili
informacje dotyczące kontynuacji budowy Komisariatu Policji w Jabłonnie.
Gośćmi sesji byli: Krzysztof Głaza – naczelnik Inwestycji Komendy Stołecznej
Policji w Warszawie oraz Paweł Piasecki – Komendant Powiatowy Policji
w Legionowie. Gości powitała Olga
Muniak, prosząc jednocześnie o przekazanie informacji w kwestii kontynuacji budowy komisariatu Policji
w Jabłonnie, której również nie ominęły perturbacje z wykonawcą.
Z informacji Krzysztofa Głazy - naczelnika inwestycji z ramienia Komendy
Stołecznej Policji wynika, m.in., że:
z poprzednią firmą została rozwiązana umowa. Dzięki staraniom Wójt
oraz Komendanta Powiatowego Policji środki z przeznaczeniem na wsparcie tej inwestycji w budżecie gminy
na rok 2013 zostały zabezpieczone,
w drodze przetargu wyłoniono nową
firmę – POLBUD z Dawid, doprecyzowując szczegóły zarówno w specyfikacji warunków zamówienia jak również
w dalszym etapie warunki umowy,
która została podpisana 25.04.2013 r.
Na sesji można było usłyszeć również
zapewnienie, że na 90% budowa ko-

Tak będzie wyglądał nowy komisariat w Jabłonnie

misariatu w roku 2013 zostanie zakończona i obiekt będzie oddany do użytku, mimo że termin realizacji zawarty
w umowie określony został na dzień
31.12.2013 r. Zrobione zostanie jednak
wszystko, aby termin ten skrócić do
niezbędnego minimum, bo wybudowanie tego obiektu w Komendzie
Stołecznej Policji stanowi sprawę priorytetową.
Krzysztof Głaza dodał również, że ważnym elementem przemawiającym za
realizacją obiektu właśnie w Jabłon-

nie było wsparcie finansowe ze strony
władz gminy, za co nie omieszkał przy
tej okazji podziękować. Z kolei Paweł
Piasecki – Komendant Powiatowy
Policji w Legionowie w uzupełnieniu
dodał, że inwestycja w Jabłonnie jest
wykazana jako 3. pozycja w wykazie
zadań inwestycyjnych realizowanych
w kraju. Będzie to komisariat wzorcowy, wykonany i oddany do użytku
zgodnie z planem.
Red.

Gminne Punkty Konsultacyjne ds. Uzależnień
Na konsultacje w Punkcie zapraszamy w szczególności:
- osoby nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu, leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby
uzależnione od hazardu czy komputera,
- młodzież eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi
- członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej
- nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli policji i straży miejskiej
i inne osoby, które w swojej pracy mogą stykać się z problematyką uzależnień
- osoby po terapii potrzebujące podtrzymania i wsparcia
- osoby trzeźwiejące będące w kryzysie.
W punkcie można otrzymać m.in.:
- informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień,
- informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia.
- wsparcie w sytuacji kryzysowej

- poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby
uzależnionej
- wstępną diagnozę stopnia uzależnienia i indywidualną ofertę
pomocową
Dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień:
Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Modlińska 102, parter, pokój
14, Jabłonna
Piątek 18.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 14.00
Suchocin, na terenie przy placu zabaw, ul. Wiślana
Poniedziałek 17.00 – 20.00
Telefon do Punktu w Jabłonnie czynny w godzinach dyżurów
22 782 47 37
Każda osoba zgłaszająca się do Punktu ma prawo do zachowania
anonimowości a spotkanie objęte jest tajemnicą terapeutyczną.
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Dzień Dziecka na osiedlu Przylesie
W czwartek (30.05.2013) na Osiedlu
„Przylesie” odbył się rodzinno sąsiedzki piknik z okazji Dnia Dziecka
zorganizowany przez Radę Osiedla
Przylesie. W tym roku pogoda była dla
nas łaskawa. Dzieci skakały na dmuchanej
zjeżdżalni, grały i „konkursowały” przy
muzyce dla dzieci, wysilały główki
odpowiadając na zagadki, integrowały
się z podopiecznymi Fundacji „Razem
łatwiej”. Buźki dzieci były pomalowane i
uśmiechnięte.
Dodatkowo na wszystkich czekały
ciasta własnej roboty, pyszna cukrowa
wata i upominki. W tym roku odwiedziła
nas również Telewizja Legionowo.
Impreza nie odbyłaby się oczywiście
bez ludzi dobrej woli którzy wsparli
naszą akcję.
Rada Osiedla pragnie podziękować:
SMLW
Legionowo
oraz
Administratorom
za
wsparcie
finansowe i techniczne.

Osiedlowym Właścicielom:
Sklepu Spożywczego ARIA, Sklepu
KRASNAL, Delikatesom ANETA - za
OTWARTE SERCA I PORTFELE :)
„Ekipie” z Jabłonowskiego Domu
Ogrodnika - za pomoc w realizacji
Urzędowi Gminy Jabłonna - za pomoc
przy „odpędzaniu złej pogody” i gadżety
„Ekipie” z Fundacji „Razem łatwiej” - za
możliwość „uczenia się zwierząt”
Dziewczynom z Fantasy Salonu
fryzjerskiego za dziecięcy „make up”
i zabawy

Dzień Dziecka na Przylesiu

Bardzo
WSZYSTKIM
DZIĘKUJEMY
przesyłając
setki
dziecięcych
uśmiechów... i zapraszamy za rok :)
Przewodniczący Rady Osiedla Przylesie
Daniel Rzeszut
Gry i zabawy na osiedlowym boisku

LGD pozytywnie o gminnych projektach
LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” pozytywnie
rozpatrzyła wnioski o dofinansowanie budowy boisk
do piłki nożnej w Chotomowie i w Skierdach. Zarząd wybrał
do dofinansowania dwa wnioski Gminy na łączną kwotę
470 tys. zł.
Wniosek o „piłkę” w Chotomowie…
Ponad 402 tys. zł to kwota, o którą wnioskowała Gmina
w ramach Lokalnej Strategii Działania – „Odnowa i rozwój
wsi” – zarówno ta kwota, jak i wniosek, uzyskała pozytywną
opinię Rady LGD. Całkowity koszt inwestycji to prawie
648 tys. zł. Przedmiotem operacji wybranej do finansowania
jest budowa boiska do piłki nożnej przy powstającym
Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowym.
Operacja złożona przez Urząd Gminy Jabłonna jest jedną
z dziewięciu, które zakwalifikowały się do sfinansowania
ze środków Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
… i w Skierdach
Drugim wnioskiem Gminy, który uzyskał pozytywną opinię
LGD, jest złożona w ramach działania tzw. „Małe Projekty”
– budowa boiska do piłki nożnej we wsi Skierdy – etap II.
Gmina Jabłonna starała się o dofinansowanie rzędu 50 tys. zł
na realizację inwestycji, jej całkowity koszt to 94 377,66 zł.
Kwota dostępnych środków LGD na Małe Projekty
w obecnym konkursie wynosi 1 829 344, 78 zł, co umożliwia
dofinansowanie 51 wniosków.

Działania Lokalnej Grupy Działania
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
(LGD) to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy:
Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Dąbrówka i Radzymin.
Powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii
Europejskiej, którego celem jest wspomaganie społecznogospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem
na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.
Główny cel jest realizowany oddolnie, przez tworzenie
partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów:
publicznego społecznego oraz gospodarczego, zwanych
lokalnymi grupami działania.
Misją LGD jest: „Inicjowanie i wspieranie działań społeczności
obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa
przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu
i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury
lokalnej obszaru Partnerstwa”.
Więcej szczegółów wkrótce…
Uchwały Rady LGD dotyczące wniosków Gminy Jabłonna
w sprawie dokonania wyboru operacji do finansowania wraz
z dokumentacją aplikacyjną znajdują się w Samorządzie
Województwa Mazowieckiego. O dalszych losach wniosków
Gminy o dofinansowanie będziemy informować na bieżąco.
Red.
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Z myślą o najmłodszych
Tradycyjnie w pierwszy dzień czerwca na placu przy jabłonowskim pałacu, odbyła
się impreza poświęcona Dniu Dziecka. Dzieciaki mogły wziąć udział w ciekawych
grach i zabawach oraz skorzystać z wielu atrakcji.
Dzień dziecka jest w naszej gminie obchodzony corocznie. Specjalnie na tę okazję przygotowywany jest program skierowany
do dzieci i młodzieży. W tym roku organizatorzy ( Urząd Gminy Jabłonna, Gminne Centrum Kultury i Sportu,) również nie zawiedli.
Na uczestników zabawy czekały stoiska handlowe i gastronomiczne, stoiska łączące rekreacją z zabawą, występy artystyczne dzieci
z ośrodka kultury, konkurs „Skarby Jabłonny” na stoisku Urzędu Gminy Jabłonna w którym udział wzięła ponad setka dzieci oraz
spotkanie z księciem Józefem Poniatowskim ( konkurs historyczny, prezentacja muzyki dawnej, prezentacja strojów z epoki Księstwa
Warszawskiego). Imprezę dofinansowali: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński.
Tego samego dnia przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach odbyła się impreza „Dzień Dziecka – Dniem Sportu”.
Organizatorami byli: Inicjatywa Lokalna Nowoczesne Gospodynie Skierdy – Rajszew, Sołtys wsi Skierdy, Sołtys Wsi Rajszew oraz radna
Dorota Świątko.
Red.

Gry i zabawy na dniu dziecka w Skierdach

Dzień dziecka w Skierdach

Atrakcje dla najmłodszych
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Imprezę oficjalnie otworzyła wójt Olga Muniak
i Przewodniczący Rady Gminy

Konkurs „Skarby Jabłonny”

Stoiska handlowe

Spotkanie z księciem Poniatowskim

Stoisko Lokalnej Grupy Rybackiej

Stoiska dla dzieci
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CEKS – relacja z budowy
Budowa pierwszego etapu Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego, czyli szkoły podstawowej w Chotomowie
postępuje w intensywnym tempie. W kwietniu wybudowane zostały ściany parteru i strop nad parterem. Z kolei w maju
rozpoczęto prace związane z budową ścian piętra. Zapraszamy do obejrzenia galerii z budowy.
Red.
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ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji
gruntów i budynków
Na podstawie art. 7d i 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz, U. z 2010 r,
Nr 193, póz. 1287 ze zm.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Jabłonna (z wyłączeniem obrębów Chotomów i Rajszew)
STAROSTA LEGIONOWSKI
zawiadamia, że w terminie od 24 czerwca 2013 r, do 12 lipca 2013 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 - pokój nr 401 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, zostanie
wyłożony do publicznego wglądu projekt operatu opisowo -kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów
i budynków gminy Jabłonna (z wyłączeniem obrębów Chotomów i Rajszew). Projekt operatu opisowo-kartograficznego
obejmuje: rejestr gruntów, rejestr/kartoteki budynków, rejestr/kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może
w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości, dokumentami potwierdzającymi prawo
do gruntów oraz innymi dokumentami mogącymi mieć znaczenie w sprawie.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia
dalszych etapów postępowania w sprawie. modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia,
tj. 15 dni roboczych, projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

Szanowni Mieszkańcy
Na majowym posiedzeniu Komisji Rozwoju – Rady Gminy Jabłonna, poruszony został temat odnowy ewidencji gruntów,
które na terenie naszej gminy prowadzi Starostwo Powiatowe w Legionowie. Członkowie komisji zostali poinformowani, że
na terenach leśnych w Jabłonnie ( okolica os. Leśna Polana) z nieznanych przyczyn zostały bezprawnie usunięte słupki
geodezyjne, wyznaczające granice poszczególnych działek.
Przypominamy, że w związku z powtarzającymi się wnioskami Władz Gmin i Miast z terenu Powiatu Legionowskiego o zaktualizowanie stanu użytków gruntowych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków
oraz doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym w terenie, oraz ustawowym obowiązkiem założenia
ewidencji budynków dla terenu Powiatu Starosta Legionowski wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
przystąpiło do realizacji projektu:
„Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci
numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie
dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”.
W ramach realizacji projektu, wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca - Firma InterTIM z Warszawy przeprowadza
prace terenowe polegające w pierwszej fazie na wywiadzie terenowym i wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynków znajdujących się w terenie. Po tych działaniach są przeprowadzane pomiary terenowe, po których zostanie opracowany projekt operatu opisowo kartograficznego i wyłożony do wglądu zainteresowanym stronom.
Pracownicy firmy InterTIM otrzymali upoważnienia Starosty Legionowskiego do prowadzenia przedmiotowych
prac i są obowiązani okazywać te upoważnienia na każde żądanie zainteresowanych osób. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na jesień 2013 roku.
Raz jeszcze przypominamy, że prace są prowadzone na ternie całej gminy, a niszczenie lub usuwanie punktów
geodezyjnych jest bezprawne i utrudnia prace związane z odnową ewidencji gruntów. Prosimy uprzejmie o współpracę z Wykonawcą prac i zrozumienie potrzeby ich przeprowadzenia.

