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Szanowni Mieszkańcy!

Początek roku dla wielu z nas wiąże
się z noworocznymi postanowieniami. Wśród nich pojawiają się i te dotyczące pomagania innym. O tym,
że mieszkańcy naszej gminy nie są
obojętni na los słabszych i poszkodowanych przekonywać nikogo nie
trzeba. Świadczą o tym chociażby
takie akcje jak pomoc powodzianom
z Bogatyni zorganizowana przez
gminę w zeszłym roku.
Nie wszyscy pewnie wiedzą o coraz
liczniej działających w gminie organizacjach pomagających innym.
Jedną z nich jest Fundacja Dzielna
Matka założona przez Vanesse Nachabe – Grzybowską o której piszemy
na stronie 14. Celem fundacji jest
wyrównywanie szans rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną mieszkających na terenie Gminy
Jabłonna. Pamiętajmy, że zarówno
tej fundacji jak i innym instytucjom
charytatywnym i organizacjom poREKLAMA

REKLAMY

REKLAMA

zarządowym działającym na terenie
możemy pomóc np. poprzez przekazanie 1% naszych podatków.
Pod koniec 2010 r. odbyły się wybory
samorządowe. W ich wyniku została
wybrana Wójt Olga Muniak i nowa
Rada Gminy Jabłonna. Zachęcam
Państwa do poznania radnych VI
kadencji, których prezentujemy na
łamach gazety i przeczytania wywiadu z przewodniczącym rady Panem
Włodzimierzem Kowalikiem.
Przed nami ferie zimowe. Wszystkie
dzieci które nigdzie nie wyjeżdżają serdecznie zapraszam do udziału
w akcji „Zima w Gminie” przygotowanej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu. Czeka na Was wiele
atrakcji i ciekawych zajęć!
Życzę Państwu przyjemnej lektury
i zachęcam do czytania naszych kolejnych wydań.
Elżbieta Radwan, Redaktor Naczelna
REKLAMA

REKLAMA
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Zajrzyj do...
swojej paraﬁi
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzin internetowych stron swoich paraﬁi.
Informacje o Mszach świętych
i kolędzie, godziny otwarcia kancelarii, daty konferencji dla narzeczonych, czy godziny spotkań grup
paraﬁalnych, to tylko część wiadomości zamieszczanych na stronach
paraﬁi jabłonowskiej i chotomowskiej. Pod adresami www.paraﬁachotomow.pl i www.paraﬁajablonna.info, można także znaleźć rys
historyczny paraﬁi, ogłoszenia,
nazwiska kapłanów oraz ciekawe
linki.
Zachęcamy do odwiedzin.
Red.
REKLAMA

REKLAMA
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Gwiazdkowe atrakcje dla najmłodszych

Dzieci chętnie uczestniczyły w grach
i konkursach

Dzięki zaangażowaniu sołtysów,
władz gminy, sponsorów, rodziców oraz radnych, dzieci z naszej
gminy mogły bawić się na kilku
imprezach choinkowych. 14 grudnia 2010 roku w chotomowskiej
ﬁlii GCKiS odbyła się choinka dla
Zabawa dla dzieci z Suchocina,
dzieci z placówek opiekuńczych i
Skierd, Janówka, Trzcian
objętych opieką Gminnego Ośrod- Główną atrakcją zabawy w Chotomowie
ka Pomocy Społecznej.
byli klauni
Z kolei w styczniu br. odbyły się
- Sołtysom i Członkom
imprezy choinkowe zorganizowaRady Sołeckiej wsi:
ne przez Sołtysów i Rady sołeckie,
Skierdy, Suchocin, Janówek Drugi,
dla dzieci z poszczególnych wsi.
Trzciany, Jabłonna,
Wszystkie zabawy pełne były
- Fundacji TRZCIANY
nie tylko tanecznych rytmów, ale i
- Firmie Translud
świątecznych podarunków wprost
Państwu
Lemańskim
W Chotomowie był klaun, a w Jabłonnie wróżka
z mikołajowego worka. Nie zabraRadzie
Gminy
Jabłonna
kło także występów artystycznych,
- Pracownikom Gminnego
wspólnego śpiewania kolęd oraz
Centrum Kultury i Sportu
konkursów.
Uśmiech na twarzach wielu
dzieci nie pojawiłby się jednak,
gdyby nie ludzie dobrej woli. Za
pomoc przy organizacji imprez
dziękujemy:

- Szczególne podziękowania dla
Radnej Teresy Gałeckiej i Rady
Sołeckiej z Suchocina za zakup
i wykonanie paczek dla dzieci
Mikołaj rozdał dzieciom świąteczne paczki
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Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
Pan Włodzimierz Kowalik
Przewodniczący Rady Gminy
III i IV poniedziałki miesiąca od 15.00 - 16.00
Pani Danuta Saks
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
I poniedziałki miesiąca od 16.30 – 17.30
Pani Halina Zwierzchlewska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
II poniedziałki miesiąca od 14.30 – 17.00
Dyżury odbywają się w Biurze Rady Gminy Jabłonna,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, pokój nr 02, parter,
tel. 76 77 320; e-mail: rada@jablonna.pl
Zapraszamy do odwiedzin strony www.jablonna.pl,
zakładka Rada Gminy. Możecie tam Państwo znaleźć:
• Skład Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
• Skład Komisji Merytorycznych
• Dyżury Radnych
• Uchwały Rady
• Sprawozdania z sesji
• Harmonogram sesji Rady Gminy Jabłonna w 2011 r.
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Gmina Jabłonna oczekuje na decyzje
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie doﬁnansowania kolejnych inwestycji związanych z ochroną środowiska.
W minionym roku zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcia z pomocą Funduszu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W roku 2010 WFOŚiGW zaproponował zainteresowanym dotację
na zdjęcie wyrobów zawierających
azbest. Dotacja mogła pokryć nawet
100 % kosztów zdjęcia, transportu
i utylizacji azbestu. Skorzystaliśmy

z tej możliwości dzięki czemu większość mieszkańców którzy złożyli
stosowne wnioski w urzędzie Gminy, miała szansę na zmniejszenie
kosztów tego przedsięwzięcia. Szacuje się, że na terenie Gminy Ja-

błonna znajduje się 62608,2m2 płyt
azbestowo – cementowych. Mamy
więc nadzieję, że kolejna dotacja
umożliwi podjęcie podobnej akcji
w roku bieżącym i latach następnych.
www.wfosigw.pl

Budowa kanalizacji

Budowa kanalizacji na odcinku S1
- Urząd Gminy Jabłonna
Z pomocą WFOŚiGW Gmina
Jabłonna zrealizowała również
kolejne inwestycje polegające na
budowie kanalizacji. W ramach
inwestycji w ul. Modlińskiej na
odcinku od ronda S1 do Urzędu
Gminy w Jabłonnie stworzyliśmy
możliwość podłączenia do kanalizacji 123 posesjom. Kolejne
budynki, jakie mogą skorzystać
z gminnej sieci kanalizacyjnej to
domy zlokalizowane na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie, z czego
trzy to budynki wielorodzinne.

Jak powszechnie wiadomo,
niedorozwój sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jabłonna jest
jednym z najistotniejszych problemów Gminy nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale
mającym znaczenie dla ochrony
zdrowia, życia społecznego i gospodarczego. W dalszym ciągu
znacząca większość ścieków odprowadzana jest do zbiorników
bezodpływowych, których stan
szczelności budzi zastrzeżenia.
Urząd Gminy podejmuje starania o dofinansowanie kolejnych
etapów budowy kanalizacji. Dla
skuteczności procesu pozyskiwania środków ogromne znaczenie
ma osiąganie tzw. Efektu ekologicznego, czyli podłączenie jak
największej ilości posesji do wybudowanej kanalizacji. Dlatego
też gorąco zachęcamy wszystkich
mieszkańców, których posesje
uzyskały już możliwość przyłączenia do kanalizacji, o kontakt
z Urzędem Gminy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 13
września 1996 r. z późniejszymi
zmianami „O utrzymaniu czystości i porządku w gminie” (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, Poz. 2008) właściciele nieruchomości mają obo-

wiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Stanowi
o tym Art. 5, Ust. 1, Pkt 2 wyżej
wymienionej Ustawy:
„Obowiązki właścicieli nieruchomości: właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.”
W celu uzyskania informacji
należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej
(tel. 22 77 43 733) ul. Przylesie 3a
w Jabłonnie lub Wydziałem Inwestycji i Rozwoju (tel. 22 76 77 323)
w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152.
Mamy nadzieję, że również
w bieżącym roku uzyskamy pomoc
z WFOŚIGW na budowę kolejnych
odcinków kanalizacji.
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dla rozwoju Mazowsza
Na ostateczny wynik oceny wniosków o doﬁnansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 czekaliśmy niemal dwa lata.
We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych umowy o doﬁnansowanie.

SKARBY JABŁONNY
Dzięki podpisanej już umowie uzyskaliśmy refundację części
kosztów poniesionych w ramach
projektu pn. ”Ochrona i promocja
dziedzictwa kulturowego Jabłonny przez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy
w Jabłonnie wraz z rewitalizacją
i oświetleniem jego otoczenia oraz
przez promocyjne wydawnictwa”.

- rewitalizacja otoczenia Urzędu poprzez urządzenie parku,
uporządkowanie zieleni wokół
budynku i terenu pomnika Armii
Krajowej oraz oświetlenie parku
- wydanie promocyjnego, dwujęzycznego albumu poświęconego
dziedzictwu kulturowemu Gminy.

Zainteresowanych zapraszamy
na stronę internetową gminy www.
W ramach projektu zrealizowa- jablonna.pl, gdzie w zakładce Preliśmy takie działania jak:
zentacja gminy można obejrzeć pu- renowacja zabytkowej elewa- blikację przygotowaną w ramach
cji Urzędu Gminy
w/w projektu w wersji elektro- oświetlenie elewacji i miejsc par- nicznej.
kingowych w otoczeniu budynku

Gmina Jabłonna realizuje
obecnie projekt „e-Jabłonna: utworzenie platformy e-usług zintegrowanej
z elektronicznym obiegiem
dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania
księgowością
podatkową
z opcją e-Podatki i oprogramowania
Ewidencji
Działalności
Gospodarczej z opcją wyszukiwarki
on-line”

e-JABŁONNA

z elektronicznym systemem obiegu
dokumentów, a także zintegrowanego systemu zarządzania księgowością
podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowania Ewidencji Działalności
Gospodarczej z opcją wyszukiwarki
on-line. Projekt ma zmodernizować
pracę urzędu i usprawnić obsługę Interesanta.
Dotychczas w ramach projektu
zrealizowano takie działania jak:
- WDROŻENIE ELEKTRONICZCelem projektu jest utworzenie NEGO OBIEGU DOKUMENprzez Urząd Gminy Jabłonna platfor- TÓW DocuSafe
my e-usług publicznych zintegrowanej - WDROŻENIE ZINTEGROWA-

NEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KSIĘGOWOŚCIĄ PODATKOWĄ Z OPCJĄ e-PODATKI
- e-URZĄD–wdrożenie systemu
usług on-line – część I
- WDROŻENIE SYSTEMU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (EDG) ORAZ
WYSZUKIWARKI PRZEDSIĘBIORCÓW ON-LINE
Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej i skorzystanie z aplikacji e-Urząd i e-Podatki
Anna Szostak

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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propozycją dla turystów, nowożeńców
i ich gości. Dla tych którzy nową drogę
życia rozpoczynają właśnie w pałacu
lub tu organizują przyjęcie weselne,
ceny pokoi są oczywiście inne.

Park

Otoczenie pałacu od dawna zachwyca swoją urodą. Parkowymi alejkami można spacerować, jeździć na
rowerze, bądź biegać. Można także
poznać historię i roślinność podążając
ścieżką edukacyjną prezentującą 56
pomników przyrody i najciekawsze
okazy ponad stuletniego drzewostanu.
Otwarty do zmroku park przyciąga
również ﬁlmowców. Kręcono tu m.in.
zdjęcia do seriali: Ojciec Mateusz, 39
i pół, Usta usta, Czas honoru, Ranczo,
Oﬁcer, M jak miłość, Samo Życie.

Bramy pałacu
są zawsze otwarte …
Jabłonowski pałac i otaczający
go park, to stałe elementy historii
i współczesności gminy Jabłonna. Dla
mieszkańców jest to doskonałe miejsce do odpoczynku, enklawa spokoju
w centrum tętniącej życiem miejscowości. Z kolei dla osób spoza gminy,
pałac często stanowi swoistego rodzaju kompas ułatwiający im orientację
w terenie. Bez względu jednak na to jak
pałac jest postrzegany, jego oferta skierowana jest zarówno dla mieszkańców,
ﬁrm jak i gości indywidualnych.

Pałac

Zabytkowe wnętrza pałacu można
nie tylko zwiedzać, ale również wynająć. Począwszy od organizacji wesela,
komunii i chrzcin, skończywszy zaś na

Konkurs

imprezach ﬁrmowych, konferencjach
lub prezentacjach. Maksymalna liczba
gości, to około 200 osób.
Również w pałacowej restauracji
można zjeść nie tylko smaczny obiad,
ale również zorganizować okolicznościowe przyjęcie na blisko 100 osób lub
po prostu wpaść na kawę. Kuchnia oferuje szeroki wybór dań polskich, które
można skosztować także w restauracji,
salach pałacowych, jak i w plenerze.

Hotel

Do dyspozycji gości są 24 pokoje utrzymane w stylu Księstwa Warszawskiego. 7 apartamentów, 11 pokoi
dwuosobowych, 6 pokoi jednoosobowych. Leżący w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu hotel, jest doskonałą

Wnętrza pałacu oraz plenery służą artystom, malarzom i rzeźbiarzom
a także producentom reklam oraz
fotografom do realizacji ﬁlmów reklamowych i zdjęć do katalogów
ślubnych. Uznanie znajdują również
wśród polskich i światowych gwiazd
realizujących sesje zdjęciowe do kolorowych czasopism.
Park rozkwita szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Organizowane
wtedy koncerty, wystawy oraz imprezy plenerowe przyciągają miłośników
sztuki. Realizowane przez cały rok
comiesięczne koncerty: „Pałacowe
spotkania z muzyką” oraz wystawy
w galerii sztuki współczesnej „Oranżeria” czy wrześniowe „Święto Gminy Jabłonna” i Festiwal Nauki są bezpłatne
i dostępne dla każdego.
Bramy pałacu są zawsze otwarte
dla zwiedzających i mieszkańców.
Zapraszamy do odwiedzin strony
www.palacjablonna.pl
AOT

Kto był pierwszym właścicielem
zespołu pałacowo – parkowego w Jabłonnie?

Odpowiedzi prosimy kierować na adres mailowy: redakcja_wiesci@jablonna.pl
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę. Nagrodą będzie obiad dla dwóch osób
w restauracji pałacowej. Kupon będzie można odebrać w redakcji „Wieści z naszej gminy”
Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, pokój nr 7 lub 8 - na I piętrze.
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Wywiad z...
Włodzimierzem Kowalikiem,
Radnym Gminy Jabłonna
i Przewodniczącym Rady
Gminy Jabłonna,
rozmawia
Aneta Ostaszewska-Tańska
Od kilku miesięcy pełni Pan
dwie ważne dla lokalnego
samorządu funkcje.
Skąd decyzja o kandydowaniu
w wyborach?
Decyzja o kandydowaniu była
w pewnym sensie naturalna, bo z Jabłonną związany jestem od zawsze.
Jako nauczyciel i dyrektor szkoły
podstawowej w Jabłonnie, miałem
okazję wychować kilka pokoleń
mieszkańców naszej gminy. Praca
zawodowa nie wypełnia mi już jednak tyle czasu co kiedyś, więc postanowiłem w inny sposób służyć
mieszkańcom.
A ci, co widać po liczbie
oddanych głosów, w pełni Panu
zaufali. W okręgu numer dwa
był Pan niekwestionowanym
zwycięzcą.
Tak i bardzo mnie to cieszy. Przy tej
okazji chcę wszystkim podziękować za zaufanie i oddane na mnie
głosy. To motywuje i zobowiązuje
do pracy. Każdy radny jest głosem
mieszkańców w radzie gminy, dlatego też mam nadzieję, że uda mi
się zrobić dla nich jak najwięcej.
Moim marzeniem jest praca w zespole, który pozwala podejmować
decyzje, czasami bardzo trudne,
w imieniu tych, którzy nas wybrali.
Którzy nam zaufali. Tego zaufania
nie możemy zawieść.

Jak ocenia Pan nową Radę Gminy
Jabłonna?
Trzeba pamiętać o tym, że rada ma
pracować dla swoich wyborców
i z myślą o nich podejmować decyzje. Chciałbym aby były one podejmowane przez zespół, aby nasza
współpraca była jak najlepsza. Dobre relacje międzyludzkie – radnych,
urzędników, wyborców - są bardzo
ważne, bo one wpływają na pracę i jej
efekty. Musimy być też dla siebie wyrozumiali, rozmawiać ze sobą i słuchać co inni mają do powiedzenia.
Jedną z takich decyzji jest uchwalenie budżetu gminy. Jak ocenia
Pan budżet na 2011 rok?
Budżet zawsze oceniany jest przez
pryzmat inwestycji, bo one są najbardziej widoczne. W tym roku
jedną z najważniejszych inwestycji
będzie z pewnością kontynuowanie
prac związanych z budową Centrum Edukacyjno Kulturalno Sportowego.
Poszliśmy w kierunku kompleksu
oświatowego dla całej gminy, tak
aby dzieci mogły uczyć się w jednej placówce. Jestem zwolennikiem
budowania większych szkół, gdzie
może się uczyć duża liczba dzieci.
Małe szkoły powodują, że nauczyciele decydują się na kilka etatów
w różnych miejscach, a to nie zawsze dobrze wpływa na ich pracę.

Jeden kompleks szkolny to dobre
rozwiązanie. Mam nadzieję, że budowa zostanie zrealizowana zgodnie z planami.
Inną ważną inwestycją jest budowa kanalizacji.
Tak, kontynuacja rozpoczętych
w ubiegłych latach prac jest bardzo istotna. W tym roku budowa
kanalizacji planowana jest np. w
ul. Listopadowej i Chotomowskiej
w Jabłonnie. Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero na początku roku. Jest do zrealizowania kilka
ważnych inwestycji, ale nie mniej
ważne są też sprawy bieżące jak
choćby podłączenia do wybudowanej już kanalizacji czy gospodarka
odpadami. Jest wiele spraw związanych bezpośrednio z mieszkańcami,
i tymi sprawami należy się zająć.
Zapowiada się więc pracowity rok,
jak zamierza Pan odpoczywać?
Najlepiej odpoczywa się z rodziną,
w domu. Nadal, choć w niepełnym
wymiarze pracuję jako nauczyciel,
więc domowe zacisze jest najlepszym sposobem na odpoczynek
i wyciszenie. Rok będzie pracowity,
dlatego też życzę sobie, władzom
gminy, moim kolegom i koleżankom z Rady Gminy oraz wszystkim
mieszkańcom, wszystkiego co najlepsze.
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Zbigniew Garbaczewski, Agata Lindner
i Dariusz Kubalski dziękują za współpracę
Przewodniczącej Rady ubiegłej kadencji,
Barbarze Wołosiewicz

Moment odebrania mandatu radnego i Statutu Gminy Jabłonna był pełen wzruszeń

Mandaty rozdane
1 grudnia 2010 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Rady
Gminy Jabłonna VI kadencji. Środowa sesja była pierwszą
dla nowo wybranych radnych, a jej główny punkt stanowiło
ślubowanie Wójt Olgi Muniak.
Zgodnie z procedurą sesja zwołana
została przez Barbarę Wołosiewicz -przewodniczącą Rady Gminy poprzedniej kadencji. Na początku obrad radni złożyli
ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia
o wyborze na radnego, mandaty oraz Statut Gminy Jabłonna.
W dalszej części posiedzenia, w głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
rady. Przewodniczącym rady został Włodzimierz Kowalik, obok którego w roli
wiceprzewodniczących zasiadły Halina
Zwierzchlewska i Danuta Saks.
Drugą po zaprzysiężeniu radnych,
ważną ceremonią było ślubowanie wójt.
W wyborach 21 listopada niemal 65 %
głosami poparcia na drugą kadencję została wybrana Olga Muniak. Po złożeniu
ślubowania Wójt w kilku słowach wyraziła nadzieję, na dobrą i owocną pracę Rady
Gminy VI kadencji - Wierzę, że współpraca pomiędzy nami będzie układać się
jak najlepiej i służyć dalszemu rozwojowi
naszej Małej Ojczyzny.
Olga Muniak skierowała podziękowania także do mieszkańców gminy i osób

Radny Dariusz Kubalski
odbiera mandat i statut

Olga Muniak odbiera gratulacje od słuchaczy Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku
pracujących przy listopadowych wyborach. - Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy niezależnie od dokonanego wyboru, oddali swoje głosy dając tym
samym wyraz troski o swoją wieś, gminę,
powiat i całe Mazowsze. Wyrazy uznania

kieruję do wszystkich członków gminnej
komisji wyborczej i komisji obwodowych.
Państwa profesjonalizm sprawił, że te jakże
pracochłonne wybory zostały przeprowadzone sprawnie i rzetelnie. – powiedziała
na zakończenie Olga Muniak.
Red.
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Rada Gminy Jabłonna VI kadencji

Danuta Saks
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
KWW Olgi Muniak, Okręg Nr 4
Zamieszkała w Chotomowie
Radna I, III, IV kadencji

Agata
Lindner
KW Platforma Obywatelska,
Okręg Nr 1, Radna IV kadencji
Zamieszkała w Jabłonnie

Dariusz
Kubalski
KW Platforma Obywatelska,
Okręg Nr 1, Radny I, II, IV, V kadencji
Zamieszkały w Jabłonnie

Zbigniew
Garbaczewski

KW Platforma Obywatelska,
Okręg Nr 1,
Zamieszkały w Jabłonnie

Tomasz
Wodzyński
KWW Olgi Muniak,
Okręg Nr 2, Radny V kadencji
Zamieszkały w Jabłonnie

Włodzimierz Kowalik
Przewodniczący Rady Gminy
KWW Olgi Muniak, Okręg Nr 2
Zamieszkały w Jabłonnie

Marek
Zieliński
KWW Olgi Muniak,
Okręg Nr 2,
Zamieszkały w Jabłonnie

Edyta
Czyżewska
KWW „Zmieniajmy Razem”,
Okręg Nr 3
Zamieszkała w Chotomowie

Bogumiła
Majewska

KWW Olgi Muniak, Okręg Nr 3,
Radna V kadencji,
Zamieszkała w Chotomowie

Iwona
Gontarska
KWW Olgi Muniak,
Okręg Nr 3,
Zamieszkała w Chotomowie

Halina Zwierzchlewska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

KWW Olgi Muniak, Okręg Nr 1
Zamieszkała w Jabłonnie
Radna IV, V kadencji

Mariusz
Grzybek
KWW Alternatywa dla Chotomowa,
Okręg Nr 4, Radny V kadencji,
Zamieszkały w Chotomowie

Monika
Jezierska
KWW Alternatywa dla Chotomowa,
Okręg Nr 4,
Zamieszkała w Chotomowie

Dorota
Świątko
KWW Olgi Muniak,
Okręg Nr 5, Radna V kadencji,
Zamieszkała w Skierdach

Teresa
Gałecka
KWW Olgi Muniak,
Okręg Nr 6, Radna V kadencji,
Zamieszkała w Suchocinie
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Informacja z posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego
z 12 stycznia 2011r.
W spotkaniu udział wzięli członkowie
komisji w składzie:
Dorota Świątko, przewodnicząca komisji
Marek Zieliński, wiceprzewodniczący
komisji
Teresa Gałecka, członek komisji
Agata Lindner, członek komisji
Tomasz Wodzyński, członek komisji
oraz zaproszeni goście:
Olga Muniak, Wójt Gminy
Bogumiła Majewska, radna
Ryszard Trojanowski, inspektor,
ds. bezpieczeństwa
Tadeusz Rokicki, zastępca wójta
Janusz Kubicki, Starostwo Powiatowe
w Legionowie
Zenon Chojnacki, Starostwo Powiatowe
w Legionowie/ koordynator ds. łowiectwa/
Marek Pokorski, Dyrektor Oddziału
WZM i UW w Warszawie
Tadeusz Kiliś, WZM i UW Inspektorat
w Nowym Dworze Mazowieckim
Hubert Macioch, kierownik
referatu ochrony środowiska
Jerzy Jabłoński, sołtys wsi Rajszew
Jan Michałowski, sołtys wsi Wólka Górska
Zbigniew Czech, sołtys wsi Suchocin
Teresa Młynarek, sołtys wsi Skierdy
Cezary Ściegienny,
Fundacja Hightech Rescue
Anna Herman,
Fundacja Hightech Rescue
Wiesław Lemański, mieszkaniec Jabłonny
Agnieszka Lemańska, mieszkanka Jabłonny
Ryszard Zyśk,
z-ca Komendanta KP w Jabłonnie
Bogdan Jachowicz,
Komendant KP w Jabłonnie

szy w stosunku do innych gmin, niemiej
jednak należy poczynić starania zmierzające do powstania i współfinansowania projektu modernizacji wału, który
umożliwi pozyskanie środków z UE;
Tadeusz Kiliś - WZM i UW Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim poinformował, że w wyniku
przeprowadzonej kontroli wałów (na
odcinku od Nadzorcówki do pól golfowych) stwierdzono znaczne ubytki
w strukturze wału spowodowanego przez
dziki. Dlatego też zobowiązał się przygotować pismo do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska o wyrażenie
zgody na redukcyjny odstrzał dzików
między wałem przeciwpowodziowym
a rzeką Wisłą, bo na dzień dzisiejszy
teren ten jest rezerwatem uniemożliwiającym odstrzał. Propozycja ta
została poparta przez Olgę Muniak
– Wójt Gminy Jabłonna, Janusza Kubickiego - Członka Zarządu Powiatu
Legionowskiego oraz Zenona Chojnackiego - Koordynatora ds. łowiectwa.
Sołtys wsi Teresa Młynarek zgłosiła
zastrzeżenia do już przeprowadzanych
dotychczas kontroli i napraw na wale;
Sołtys wsi Rajszew Jerzy Jabłoński optował o podjęcie działań na odcinku od ślu-

zy przed Nadzorcówką do pól golfowych
o poprawę stanu technicznego wału;
Według
opinii,
Zbigniewa Czecha - sołtysa wsi Suchocin potrzeba jest wykonania drogi
technicznej w Suchocinie umożliwiającej
dojazd do wału przeciwpowodziowego;
Uczestnicy posiedzenia scedowali na Tadeusza Kiliś - WZM i UW Inspektorat przygotowanie wniosku do
Urzędu Gminy w Jabłonnie o usunięcie
drzewa- starej topoli przy wale przeciwpowodziowym tuż przy ul. Parkowej
w Jabłonnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców;
Sprawdzenie na odcinku Wólka Górska stanu wału, który został przekopany
(przeciągnięty przewód energetyczny do
piaskami), co w konsekwencji powoduje
przesiąkanie wału;
Zatrudnienie w ramach WZMiUW
strażnika wału przeciwpowodziowego
mającego w zakresie m.in.: monitorowanie śluz, bieżąca naprawa wału wyrządzona po bobrach, itp.
Marek Pokorski- Dyrektor Oddziału
WZM i UW w Warszawie przedstawił
zakres prac, jakie mają być wykonane
w 2011 r.: likwidacja skutków powodzi z 2010 r., które nie zostały jeszcze
naprawione, uszczelnienie w sposób
trwały wszystkich śluz, prowadzenie konserwacji wału dwa razy w roku
w miarę możliwości środków finansowych i monitorowanie sytuacji bieżącej.
Agnieszka Turczyńska

Głównym tematem posiedzenia było
przedstawienie planowanych prac w 2011r.
dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych- stan zagrożenia, a także
spotkanie z przedstawicielami Kół łowieckich i Koordynatorem ds. łowiectwa przy
Starostwie Powiatowym w Legionowie.
Efektem spotkania są następujące
ustalenia:
Według opinii Marka Pokorskiego - Dyrektora Oddziału WZM i UW
w Warszawie, stan techniczny wału
przeciwpowodziowego na odcinku gminy Jabłonna jest nieporównywalnie lep-

Wisła nadal w znacznej części jest zamarznięta, fot. Hubert Macioch
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FACHOWA POMOC OD ZARAZ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie realizuje cztery nowe programy proﬁlaktyczne. Mogą z nich
skorzystać osoby objęte opieką placówki oraz wszyscy chętni
z terenu naszej gminy.

Zajęcia prowadzi psycholog Aldona Głowińska, dyżurująca w GOPS
w Jabłonnie w godzinach: poniedziałek 9.00-18.30, wtorek 9.00-18.00.
środa 12.30.-18.30. – Chotomów „Caritas”, piątek. 16.30. – 18.00.
1. Wspieranie rodziny w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo
– wychowawczej
Program przeznaczony jest dla
rodziców, chcących lepiej rozumieć
i wspomagać w rozwoju swoje dzieci.
Adresowany jest do tych wszystkich,
którzy są zainteresowani podnoszeniem własnych kompetencji rodzicielskich dla dobra swoich dzieci.
Program jest realizowany od listopada 2010r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie. Spotkania odbywają się
w poniedziałki, w godzinach od 16.00
do 18.00.
2. Jak dogadać się we dwoje – program psychoedukacyjny dla par
Program przeznaczony jest dla tych
wszystkich, dla których związek małżeński/partnerski przestał być źródłem
radości, satysfakcji i wsparcia, a stał się
przyczyną nieporozumień i kłótni oraz
zwątpienia w sens bycia razem. Dla
tych, którzy wyczerpali już znane sobie

sposoby na poprawę sytuacji i utracili
nadzieję na możliwość zmiany na lepsze - na konstruktywne porozumienie
i obopólne zadowolenie. Dla tych, dla
których bycie w związku stało się źródłem poczucia krzywdy i zwątpienia
we własne poczucie wartości.
Konﬂikty międzyludzkie są zjawiskiem naturalnym i powszechnym
i wcale nie chodzi o to, żeby ich unikać, lecz żeby dostrzec ich pozytywny
wymiar i nauczyć się nimi kierować
w taki sposób, by przynosiły korzyści
obu zaangażowanym w nie stronom
oraz przyczyniały się do poprawy jakości łączących ich relacji. By stały się
sposobem na lepsze wzajemne poznanie, na dostrzeżenie i uwzględnienie
zarówno własnych, jak i partnera potrzeb, na świadome budowanie zrozumienia, przyjaźni i szacunku.
3. Program psychoedukacyjny dla
osób zainteresowanych poznaniem,
zrozumieniem i poradzeniem sobie
z problemem alkoholowym własnym

lub występującym w rodzinie oraz dla
tych, którzy doświadczają przemocy
ze strony swoich bliskich.
Program przeznaczony jest dla
osób nadmiernie pijących oraz dla tych
wszystkich, którzy w sposób bezpośredni i najbardziej dotkliwy odczuwają
niszczące konsekwencje ich picia, czyli
dla członków ich rodzin. Te niszczące
skutki, to narastające problemy życiowe we wszystkich sferach ich funkcjonowania. W sferze ﬁnansowej – postępujące zubażanie rodziny; w sferze
zdrowotnej – stany załamań, depresji
i chorób o podłożu psychicznym;
w sferze emocji – poczucie zagrożenia,
chaos, bezradność, poczucie krzywdy
i wstydu oraz braku nadziei na poprawę sytuacji życiowej. Dla tych, którzy
bezradnie obserwują, jak nadużywanie
alkoholu przez jedną osobę w rodzinie
powoduje rozkład całego życia rodzinnego oraz ma negatywny i demoralizujący wpływ na dzieci. I dla tych wreszcie, którzy w środowisku rodzinnym
od lat doświadczają psychicznej, ekonomicznej i ﬁzycznej przemocy i nie
widzą możliwości zmiany tej sytuacji.
Zajęcia będą odbywały się w piątki,
w godzinach 16.30 – 18.00. Pierwsze
spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2011r.
4. Program psychoedukacyjny
i proﬁlaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Zajęcia prowadzone są w Chotomowie w świetlicy Ośrodka Wychowawczego Caritas. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej
z grup najwyższego ryzyka wystąpienia
zaburzeń emocjonalnych i popadnięcia
w uzależnienia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są
o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie, mieszczącego się przy
ulicy Zegrzyńskiej 1 lub o kontakt
tel. pod numer: 22 782 46 51
Przypominamy o stronie GOPS
www.gops.jablonna.pl
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Dzielna
Matka
Vanessa Nachabe- Grzybowska z synami
W 2010 roku powstała Fundacja Dzielna Matka. Jej celem
jest wyrównywanie szans rodzin dzieci z kilkoma niepełnosprawnościami naraz (niepełnosprawnością sprzężoną) poprzez
ułatwianie im codziennego życia
w takich obszarach jak: rehabilitacja, leczenie, jakość życia, reprezentowanie interesów dzieci
i matek, egzekwowanie praw
oraz budowanie świadomości
społecznej. Ale to nie wszystko.
Fundacja to przede wszystkim
grono osób z otwartymi sercami. Służą radą, doświadczeniem
i chęcią pomocy. - Fundacja powstała po to, aby wspólnie wypracowywać odpowiednie schematy i praktykę porozumiewania
się z urzędami, sponsorami. Rodzice dowiedzą się jak praktycznie zadbać o dziecko. Jak działać
wspólnie na rzecz pewnych idei,
potrzeb. Jak też działać aktywnie
na rzecz własnego dziecka. – tłumaczy Vanessa Nachabe- Grzybowska, prezes fundacji.
Ważnym punktem działalności fundacji jest zbieranie środków na konkretne cele, kon-

kretnych dzieci. Fundacja do
fundraisngu społecznego planuje angażować rodziców i ich
przyjaciół. W ten sposób będzie
można wspólnie pomagać konkretnemu dziecku.
AOT

Więcej o Dzielnej Matce
można przeczytać na
www.dzielnamatka.pl
m.in. o tym, jak można
wesprzeć fundację
i jej podopiecznych.

Najpierw urodził się Ignacy.
Dwa lata potem Maurycy. I każdy
z nich dostał na starcie po 10 punktów. Przez pierwsze miesiące życia
chłopcy rozwijali się prawidłowo.
A potem niespodziewanie dopadał ich silny atak padaczki i niszczył mózg. Tak mocno, że cofali się
w rozwoju.
Zapominali jak się oddycha,
połyka, unosi głowę... Każdy atak
kasował „pamięć operacyjną”
w ich mózgach. Wiedziałam, że
zbyt mocno kocham moich synków,
żeby się poddać w walce z padaczką. Na początku moim najważniejszym zadaniem było utrzymanie
ich przy życiu. Codziennie po kilka
godzin karmiłam chłopców kropla
po kropli. Nie tylko po to by nie byli
głodni, ale przede wszystkim by nie
zapominali jak się je. „Buzia jest do
jedzenia” - wysyłałam sygnały do

ich mózgów. Pomoc znakomitych
lekarzy, dzięki którym udało mi
się opanować napady padaczki, po
kilku latach przyniosła efekty. Moi
synkowie nie widzą, nie słyszą i nie
chodzą. Mają encefalopatię, czyli
nieuleczalną chorobę mózgu. Jednak dzięki bardzo systematycznej
terapii i genialnym rehabilitantom,
udaje nam się przechytrzać chorobę.
Wypracowaliśmy kanały dotarcia
z informacją do tych części mózgu,
o których „nie wie” padaczka. Co
roku moim dzieciom pomagają setki
Ludzi Dobrej Woli, którzy wspierają
nas w walce o ich życie. Ich pomoc,
mój silny upór i wiara, że cuda się
zdarzają, ale przede wszystkim ciężka praca moich synków sprawiają,
że mam motywację do działania.
Także na rzecz innych rodzin dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Vanessa Nachabe- Grzybowska
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011 roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań. Ankieterzy przeprowadzą go osobiście lub telefonicznie. Spisać będzie się
można także za pośrednictwem
Internetu.
Powszechny spis ludności
i mieszkań w 2011r. (NSP 2011)
będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy
Rzeczpospolita Polska stała się
państwem członkowskim Unii
Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in.
konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie
i terminach określonych przez
Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza
najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej
terytorialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach
i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Szczególną wagę w NSP 2011
przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących
w procesach demograﬁcznych
i społecznych m.in. z uwagi na
wzmożone migracje ludności po
wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej. Wyniki spisu
są wykorzystywane bezpośrednio
dla potrzeb statystyki publicznej
jako baza do budowy operatów
losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na
próbie gospodarstw domowych.

Spis obejmie:
·
osoby stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach
i pomieszczeniach nie będących
mieszkaniami;
·
mieszkania i budynki,
w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami;
·
osoby nie mające miejsca
zamieszkania

oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność
do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe
i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna nr 121 z dnia
6.12.2010 r., powołane zostało Gminne Biuro Spisowe. Do
W spisie będą zebrane dane przeprowadzenia spisu na tez następujących tematów badaw- renie naszej gminy, podczas
naboru wyłonionych zostało
czych:
1) stan i charakterystyka de- 9 rachmistrzów.
mograficzna ludności;
Narodowy Spis Powszechny
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna poprzedzi obchód przedspisowy.
osób;
Wszelkie informacje na temat
4) dojazdy do pracy;
NSP2011 znajdują się na stronie
5) źródła utrzymania osób;
Głównego Urzędu Statystyczne6) niepełnosprawność;
go www.stat.gov.pl
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
Ryszard Trojanowski
9) migracje zagraniczne;
Lider Gminnego Biura Spisowego
10) narodowość i język

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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9 tysięcy na 19. ﬁnał!

W puszkach znalazło się blisko
8 tysięcy złotych

Pieniądze zbierało 16 grup wolontariuszy
9 stycznia 2011 roku po raz
dziewiętnasty zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W naszej gminie udało się zebrać
ponad 9 tysięcy złotych.
W niedzielę o godz. 10.00.
na ulice gminy wyruszyło 16
grup wolontariuszy, którzy odwiedzili najczęściej uczęszczane
miejsca w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach. W zbiórkę tradycyjnie włączył się także Klub
LKS Lotos Jabłonna organizując
w jabłonowskiej hali sportowej po
raz trzeci turniej tenisa stołowego w ramach akcji „100 Turniejów dla Jerzego”- turniej rodzinny.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

W trakcie turnieju odbyła się licytacja m.in.: 2 piłek do siatkówki
z podpisami Kadry Polski Kobiet,
rękawic Joanny Paprockiej – Mistrzyni Świata oraz koszulek i licznych gadżetów WOŚP. Uczestnicy
i widzowie wzięli też udział w loterii fantowej, a łączna kwota którą
udało się zebrać to 1.240 zł.
Orkiestrę wspierali też biegacze
z Chotomowa. Grupa CHTMO po
raz kolejny wystąpiła w Biegu Policz się z Cukrzycą, towarzyszącemu
zbiórce na WOŚP. W Warszawie
pobiegli Marcin Pawelczyk, Adam
Trzaskoma, Tomasz Machnacki (debiutanci w grupie) oraz Małgorzata
Szadura, Urszula Grabowska, Beata
REKLAMY

REKLAMY

Renc, Aleksandra Gmyrek, Rafał
Zakrzewski, Damian Zakrzewski,
Krzysztof Merchel, Łukasz Prusinowski, Kacper Kostewicz, Marcin Baćkowski, Arkadiusz Dyjas,
Damian Walczak, Cezary Solczak
i Michał Machnacki.
W ramach ogólnopolskiego XIX
Finału odbyło się 800 koncertów,
zagrało 1330 artystów. W zbiórce
udział wzięło ponad 120 tys. wolontariuszy. Sztaby WOŚP działały
w całej Polsce i za granicą, m.in.
w Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Austrii, Grecji,
Hiszpanii. W tym roku zagrano dla
urologii i nefrologii dziecięcej.
Red.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY
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Pyszności dla Ciebie i dla gości…
Już po Świętach i Sylwestrze, z niechęcią spoglądamy na wszystkie scha- Makaron gotować według przepiby, tłuste boczki i wędliny. Nawet ryba się przejadła. Dlatego też propo- su na opakowaniu. Cebulę obrać
nuję dwa przepisy na szybkie karnawałowe dania. Syte, ale zdrowe.
i pokroić na średniej wielkości kawałki. Należy ją udusić pod przySałatka z kurczakiem
kryciem, aby była jak najbardziej
½ wędzonego kurczaka
miękka. Pomidory sparzyć wrzątduża główka sałaty
kiem i obieramy ze skórki. Nale4 pomidory
ży pokroić je na małe kawałeczki
Długi ogórek
i dodać do cebuli. Gdyby na po2 łyżki soku z cytryny
czątku warzywa przywierały do
6 łyżek oliwy
patelni można dolać trochę wody.
sól, pieprz
Pomidory powinny udusić się na
Warzywa umyć, po czym sałatę po- Makaron z pomidorami
miazgę. Dodać wyciśnięty czosnek
rwać na mniejsze kawałki, pomi- Danie dla całej rodziny
i przez chwilę mieszać aby przetarł
dory i ogórka pokroić na cząstki. paczka makaronu – najlepiej do
się smak. Należy podawać w głęboZ kurczaka usunąć kości, a mięso po- spaghetti lub pene
kich talerzach posypując po wierzkroić na małe kawałki. Sok z cytry- 3-4 pomidory
chu bazylią.
ny zmieszać z oliwą i doprawić solą 1 cebula, czosnek
Dla łakomczuchów – można dodać
i pieprzem, mieszać aż się przegryzie. bazylia (jak jest to możliwe to
tartego sera.
Należy połączyć wszystkie składniki, świeża)
Życzę smacznego
polać sosem i wymieszać.
Sylwia Skowrońska
sól, pieprz

Do poczytania…
Drodzy Czytelnicy, Gminna
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana
Twardowskiego w Jabłonnie poleca Państwu, jedną z najnowszych
książek, poświęconych naszemu
Papieżowi, a mianowicie „Tajemnice Jana Pawła II" autorstwa dziennikarza Antonio Socci. Książka
została wydana przez Dom Wydawniczy RAFAEL, a tłumaczenia
z języka włoskiego dokonała Jolanta Kornecka - Karmarczyk.
To książka o naszym papieżu
napisana w bardzo jasny i przejrzysty sposób, łatwo i chętnie się
ją czyta. Można się z niej dowiedzieć się o najbardziej skrywanych
tajemnicach związanych z Janem
Pawłem II. Jest oparta na faktach,
o których autor dowiaduje się
z rozmów przeprowadzonych m.in.
z księdzem Jarosławem Cieleckim,

odtworzenia i przekazania czytelnikom życia duchowego Jana
Pawła II, w aspekcie jego intymnej
i głębokiej relacji z Bogiem. Dzięki takiemu spojrzeniu zaczynamy
znacznie lepiej rozumieć widoczAle nie tylko bliscy współpra- ną z zewnątrz drogę życiową tego
cownicy byli rozmówcami, przy- wielkiego człowieka i pokornego
toczona jest tu bardzo ciekawa sługi Boga i ludzi.
rozmowa z jedną z młodych osób,
Zarazem jest to próba przekazaktórej objawiła się Maryja, Matka Boga - Mirjaną z Medjugorje, nia czytelnikom czegoś, co wymya także przytoczone związki z Oj- ka się wszelkim relacjom, co jest
wprost nieprzekazywalne: działacem Pio.
nia Łaski Bożej na duszę konkretTa bez wątpienia bestsellerowa nego człowieka. Żeby zaś móc takie
książka odkrywa nieznane dotąd działanie ujrzeć, trzeba go samemu
epizody z biograﬁi i sekrety histo- doświadczyć w modlitwie, medyrycznych wydarzeń w życiu pol- tacji i w życiu codziennym.
skiego papieża.
Anna Czachorowska
Dyr. GBP w Jabłonnie
Ta książka to nie hagiograﬁa
ani sensacja. Jest to raczej próba

prałatem Konradem Krajewskim,
kardynałem Andrzejem Deskurem, wysokim dostojnikiem katolickim, którego nazwał umownie
Petrusem.
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Dokarmiana zwierzyna powraca do miejsca,
gdzie ma dostęp do pożywienia, fot. A. Kos

Nie dokarmiaj dzików!
W związku ze skargami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi częstego pojawiania się dzików na terenie kilku miejscowości, zwracamy się
z prośbą i apelem o nie dokarmianie
tych zwierząt.
Dokarmiając dziki zmieniamy ich
naturalne zachowanie i przyzwyczajamy do takiego sposobu zdobywania pokarmu. Skutkiem dokarmiania dzików
jest poszerzanie granic ich terytorium,

a w związku z tym wędrówki zwierząt
po ulicach i osiedlach w Gminie Jabłonna. Spotkanie z dzikiem może być
niebezpieczne zarówno dla ludzi jak
i mienia.
Co przyciąga dziki na nasze ulice
i posesje? Jest kilka powodów, dla których zwierzęta wkraczają na tereny zamieszkałe przez ludzi, jednym z nich są
wyrzucane na obrzeżach miejscowości
śmieci – jedzenie i resztki organicz-

Gabaryty sprzed posesji
Od kilku lat Gmina Jabłonna pomaga mieszkańcom w usuwaniu odpadów wielkogabarytowych. W związku
z tym, że obecny sposób zbiórki w kontenerach wiązał się z podrzucaniem
do nich np. odpadów niebezpiecznych,
zmieszanych odpadów komunalnych,
opon, odpadów budowlanych, części
samochodowych itp. dotychczasowa
formuła zbiórki ulegnie zmianie.
Obecnie bezpłatny odbiór odpadów
wielkogabarytowych, czyli np. szaf, łóżek,
krzeseł, biurek, tapczanów, materacy, foteli,
wózków dziecięcych, desek itp., będzie miał
miejsce 2 razy w roku bezpośrednio sprzed
posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości o chęci pozbycia się
zebranych selektywnie odpadów.
Informacje
należy
przekazywać do Referatu Ochrony Środowiska - telefonicznie (pod nr telefonu
22 76-77-329), pisemnie (na adres

Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska,
05-110 Jabłonna) lub e-mailem (na adres mailowy: srodowisko@jablonna.pl),
w następujących terminach:
do dnia 31 marca 2011r.,
do dnia 5 września 2011r.
W zgłoszeniu należy podać: imię,
nazwisko, adres, rodzaj odpadów wielkogabarytowych, telefon kontaktowy,
adres mailowy.
O terminie bezpłatnego odbioru zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na
tablicach informacyjnych Urzędu Gminy
Jabłonna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna www.jablonna.pl, na
podany adres e-mail oraz w informatorze
„Wieści z naszej gminy”. .
Przypominamy, że odbierane będą
tylko i wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które nie
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ne. Dziki jak większość zwierząt mają
bardzo silnie rozwinięty zmysł węchu.
Zapachy odpadów wabią je, a wyrzucane
resztki stanowią dla nich urozmaicone
i łatwe do zdobycia pożywienie.
Nie zapominajmy, że w środowisku
naturalnym dzik jest bardzo pożyteczny. Jego pożywieniem są między innymi owady, gryzonie a nawet padlina.
Dokarmiając te dzikie zwierzęta oduczamy ich naturalnych odruchów.
Urząd Gminy Jabłonna ściśle współpracuje nad rozwiązaniem problemu dzików w gminie
z Kołami Łowieckimi dzierżawiącymi
obwody łowieckie na terenie gminy
i z Nadleśnictwem Jabłonna. Jednak
kluczem do rozwiązania obecnej sytuacji jest wspomniane powyżej niedokarmianie zwierząt.
Informacje o pojawiających się dzikach na ulicach i posesjach w naszej
gminie można zgłaszać do Referatu
Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jabłonna tel. 22 767 73 39.
Pamiętajmy, że gdy spotkamy już
dzika nie możemy reagować gwałtownie. Najlepiej po prostu oddalić się nie
zwracając na zwierzę uwagi.
MS

mogą być umieszczone ze względu na
swoje rozmiary lub masę w typowych
pojemnikach. Nie należy wystawiać
przed posesję odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych, opon, części samochodowych, odpadów budowlanych i poremontowych
takich jak okna, gruz budowlany, płyty
gipsowo-kartonowe. Zwracamy uwagę, że do odpadów wielkogabarytowych
nie zaliczają się często z nimi mylone
tzw. elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (lodówki,
zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze, wentylacyjne
i klimatyzacyjne). Prosimy o zastosowanie się do powyższych wskazówek. Przy
okazji przypominamy, że tzw. elektrośmieci oddawać można do tzw. nieodpłatnych punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Więcej informacji uzyskać można
w Referacie Ochrony Środowiska pod
nr tel. (22) 76-77-329.
Agnieszka Otowska
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