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Gmina Jabłonna przygotowuje się
do aplikowania o doﬁnansowanie
podłączeń budynków mieszkalnych
do istniejącej lub będącej w trakcie
budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Doﬁnansowanie podłączeń budynków
mieszkalnych do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej
W lipcu Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) ogłosił program priorytetowy, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się
o doﬁnansowanie podłączeń budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Wsparciem ﬁnansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również
zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) oraz
obiektach użyteczności publicznych. Pod
uwagę będą brane nieruchomości zabudowane i budynki przeznaczone na cele
mieszkalne, socjalno-bytowe.
Podłączenie, zgodnie z programem
NFOŚiGW, to budowa nowego przyłącza
kanalizacyjnego w rozumieniu Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi

elementami umożliwiającymi ﬁzyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną, z zastrzeżeniem,
że jest to przewód kanalizacyjny łączący
wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze
sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem.
Wydatki poniesione na sieć kanalizacyjną,
tj. na kolektor główny, sieć rozdzielczą jak
i sięgacze, są kosztami niekwaliﬁkowanymi (nie podlegające doﬁnansowaniu w ramach w/w programu).
Warunkiem uzyskania doﬁnansowania jest zlikwidowanie bezodpływowego
zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze
potwierdzone sporządzonym protokołem
likwidacji (jeśli taki istnieje na posesji).
Doﬁnansowaniem mogą być objęte jedynie działania, których realizatorem będzie
Gmina Jabłonna, z tym, że wystąpienie
o doﬁnansowanie jest uzależnione od
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ilości zgłoszeń. NFOŚiGW wymaga,
by wniosek o doﬁnansowanie obejmował
minimum 50 sztuk podłączeń. Gmina
złoży więc wniosek jeśli zostanie spełniony warunek minimalnej ilości podłączeń,
czyli zgłoszenia min. 50 nieruchomości.
Przedsięwzięcie będzie ﬁnansowane
w następujący sposób:
a. 45 % kosztów kwaliﬁkowanych zostanie sﬁnansowane z dotacji pozyskanej
na ten cel z NFOŚiGW,
b. pozostałe 55 % kosztów kwaliﬁkowanych zostanie sﬁnansowane ze środków przekazanych na wyodrębniony rachunek przez właściciela nieruchomości.
W październiku zapraszamy mieszkańców zainteresowanych podłączeniem
z dotacją do odwiedzenia Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Przylesie 3a
w Jabłonnie w celu wypełnienia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe będą weryﬁkowane przez Komisję Opiniującą, która zostanie powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna.
Na podstawie zatwierdzonego protokołu, w przypadku zgłoszenia minimum
50 sztuk podłączeń, podpisane zostaną
umowy cywilno-prawne z zainteresowanymi mieszkańcami, stanowiące podstawę
do wystąpienia o doﬁnansowanie przedsięwzięcia z NFOŚiGW. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w 2012 roku
i jest uzależniona od uzyskania doﬁnansowania z NFOŚiGW.
Anna Szostak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie ponownie doﬁnansował usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna.

Dotacje na usuwanie azbestu
W bieżącym roku wszyscy mieszkańcy,
którzy złożyli wnioski w Urzędzie Gminy,
mieli okazję pozbycia się azbestu z doﬁnansowaniem zdjęcia, transportu i utylizacji
w wysokości 100 % kosztów.
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest doﬁnansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 41 081,93 zł.
Przygotowując „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jabłonna” w 2008 r., całkowitą powierzchnię wyrobów azbestowo – cemento-

wych oszacowano wstępnie na 52 766 m2,
z czego płyty faliste (eternit) stanowiły 96,6%, a 3 554,8 m2 to płyty luzem.
Przy pozostałej wielkości 49 211,2 m2
uwzględniono 20% dodawanych na zakłady konstrukcyjne pokryć, co dało
59 053,4m2. Należy więc przyjąć, że na terenie Gminy Jabłonna przed rozpoczęciem
wdrażania „Programu…” znajdowało się
62 608,2 m2 płyt azbestowo – cementowych. Ilość ta zmalała o 2 475,5 m2, w wyniku realizacji pierwszego etapu zadania
polegającego na usuwaniu, transporcie
i utylizacji wyrobów zwierających azbest,

który Gmina Jabłonna zrealizowała z pomocą dotacji WFOŚiGW w minionym
roku. Niestety, ponad 6600 m2 odpadów
zawierających azbest, które są przeznaczone do demontażu, transportu i utylizacji
w bieżącym roku to ciągle kropla w morzu
potrzeb. Dlatego też zachęcamy mieszkańców do składania wniosków na kolejny rok, ponieważ zamierzamy ponownie
wystąpić o dotację w 2012 roku.
Anna Szostak
22 76 77 331
e-mail: fundusze@jablonna.pl
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Dziecięcego”. Pragniemy również podziękować Panu Rafałowi Oleksiakowi z Legionowa za ekspresowe i konkurencyjne
cenowo wykonanie całości robót adaptacyjnych pomieszczenia magazynowego,
przystosowując go na lokal biblioteczny.
Panu Adamowi Sowińskiemu z Chotomowa za ekspresowe wykonanie naprawy i pomalowanie regałów.

Anna Czachorowska nie kryje zadowolenia z chotomowskiej biblioteki

Chotomowska biblioteka
w nowym miejscu
Gminna Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie
uprzejmie informuje wszystkich czytelników Filii w Chotomowie, że z dniem
05.09.2011 r. została zmieniona siedziba
Filii.
Mieszcząca się dotychczas Filia GBP
w lokalu Szkoły Podstawowej w Chotomowie, przy ulicy Partyzantów 23, została
przeniesiona do nowej siedziby w lokalu
przy ulicy Strażackiej 8.
3 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna podpisała umowę najmu z Gminną
Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”
w Jabłonnie, wynajmującą lokal pod
wskazanym wyżej adresem. Lokal wymagał szybkiej adaptacji, gdyż do tej pory
było to pomieszczenie magazynowe,
a do końca wakacji należało opuścić lokal
w szkole.
Tak szybkie wykonanie remontu oraz
przeniesienie i przeprowadzenie skontrum
(inwentaryzacji księgozbioru) było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu
pracowników GBP, wyjątkowemu zaangażowaniu Pani Głównej Księgowej GBP.
Dziękujemy Pani Wójt Gminy Jabłonna i Radzie Gminy, w szczególności Przewodniczącej i Członkom Komisji Oświaty
i Kultury za przychylność i zgodę na przeniesienie Filii Biblioteki w Chotomowie
do lokalu większego i samodzielnego.
Za wyposażenie całego lokalu Biblioteki chcemy z całego serca podziękować
naszym wspaniałym darczyńcom:
1. Panu Zbigniewowi Kiesio, Firma
ZBIGMET z Jabłonny za płyty fornirowe
do regałów, do lady recepcyjnej dla stanowiska bibliotekarskiego oraz do podwójnego stanowiska dla internautów,
2. Panu Piotrowi Gościewskiemu
z Rajszewa za bezpłatne wykonanie wymienionego wyżej wyposażenia,
3. Panu Konradowi Krupińskiemu

z Nowego Dworu Mazowieckiego za materiały budowlane do łazienki (kompakt WC,
umywalka , szafka i drzwi łazienkowe),
4. Panu Arturowi Wideńskiemu, Firma EWAPOL z Legionowa za komputer
z oprogramowaniem dla czytelnika,
5. Panu Jackowi Zielińskiemu, Firma
KOLOR z Jabłonny za komputer
z oprogramowaniem dla bibliotekarza
(do wprowadzania opisów bibliograﬁcznych w programie MAK,
6. Panu Jackowi Dobrowolskiemu
z Chotomowa za przewóz całego księgozbioru z pomieszczenia w szkole do lokalu
przy ulicy Strażackiej 8,
7. Panu Andrzejowi Ziółkowskiemu
z Warszawy za przewóz wszystkich regałów
do naprawy z Jabłonny do Chotomowa.
8. Panu Łukaszowi Załęskiemu z Warszawy za częściowe wyposażenie „Kącika

Stanowiska komputerowe w nowej ﬁlii
Pozostaje nam życzyć sobie jak najwięcej odwiedzin naszych stałych jak i ciągle
przybywających, nowych czytelników.
Zapraszamy w nasze nowe i przyjazne
progi Filii GBP im. Ks. Jana Twardowskiego w Chotomowie, ul. Strażacka 8, już od
5 września 2011 roku, na razie od godziny
14:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
Miejmy nadzieję, że od początku Nowego
Roku 2012 od 10:00 do 18:00.
Jeszcze raz serdecznie Zapraszamy!
W imieniu GBP w Jabłonnie
Anna Czachorowska

W sierpniu został poświęcony plac pod budowę kościoła w Rajszewie.

Kościół w Rajszewie
Plac poświęcił abp Henryk Hoser SAC.
Nowa paraﬁa powstanie 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 ruszą na wiosnę. Obecnie wierni korzystają
z kaplicy, w której pierwszą Mszę świętą
odprawiono 3 lipca bieżącego roku.
Administratorem ośrodka duszpasterskiego w Rajszewie jest ks. Stanisław
Kania. Zapraszamy do odwiedzin strony:
www.osrduszprajszew.bnx.pl
Obecnie Msze święte
odprawiane są w kaplicy
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„Powitalnik”
dla nowych
mieszkańców
Gmina Jabłonna
realizuje projekt
promocyjny
„Powitalnik”
skierowany
do nowych
mieszkańców
Gminy Jabłonna.

Stoisko gospodyń na Święcie Gminy Jabłonna

Nowoczesne Koło
Gospodyń Wiejskich Skierdy
Dla chcącego nic trudnego, tak w skrócie można określić Nowoczesne Koło
Gospodyń Wiejskich Skierdy – Rajszew.
Jego założycielki i członkinie są bowiem
doskonałym przykładem na to, że przy
dobrej organizacji i chęciach można wiele
osiągnąć.
- Pomysł na powstanie koła zrodził
się w ubiegłym roku – wspomina Małgorzata Michalska- Sikorska. - Ponieważ
mieszkam w Skierdach od 3 lat, przeprowadziłam się z centrum Warszawy,
postanowiłam rozruszać naszą wioskę
i zacząć działać - Pierwszym krokiem była
organizacja Dnia Dziecka - Dnia Sportu
w Skierdach trzy lata temu. Wtedy nikt
nie wierzył, że cokolwiek uda się zrobić.
A jednak, namawiając wielu ludzi udało się wspólnie zorganizować imprezę,
która cieszy się ogromnym powodzeniem
i już po raz trzeci odbyła się w tym roku.
Dzień Dziecka - Dniem Sportu stał się
imprezą cykliczną i co roku 1 czerwca przy
współpracy mieszkańców, Rady Sołeckiej,
Wójt - Olgi Muniak i Dyrektora GCKiS
Grzegorza Przybyłowicza organizowana
jest impreza, która cieszy się ogromnym
powodzeniem i zainteresowaniem mieszkańców wsi Skierdy i Rajszew. Na czerwcowej imprezie było ponad 80 dzieci.
- Wracając do Koła Gospodyń Wiejskich. Sam pomysł, jak wcześniej wspomniałam zrodził się w zeszłym roku.
Nawet odbyłyśmy dwa spotkania, był
wspólny wieczór ﬁlmowy, ale trudno było
nam się zebrać, bo ciągły brak czasu uniemożliwiał nasze spotkania. Większość
z nas aktywnie pracuje w Legionowie,

w Warszawie, a więc nie ma się co dziwić,
że brak nam czasu, a dzień jest za krótki.
– dodaje Małgorzata Michalska- Sikorska. Jak przyznaje, to zajęcia ﬁtness, które
prowadzi od zeszłego roku w Filii Ośrodka Kultury i Sportu w Skierdach przy ul.
Nadwiślańskiej, skłoniły gospodynie do
współpracy i do rozpoczęcia działalności.
Spotkania trzy razy w tygodniu i ciągłe
rozmowy o tym, co można wspólnie zrobić na terenie Skierd i Rajszewa pomogły
w decyzji.
Do Nowoczesnego Koła Gospodyń
Wiejskich Skierdy – Rajszew, mogą należeć wszyscy mieszkańcy wspomnianych
wsi, choć nie tylko, bo są w nim także gospodynie z Janówka. Drzwi dla wszystkich
chętnych, którzy nie mają czasu, ale mają
chęci i ciekawe pomysły są otwarte.
Teraz kilka słów o programie:
- nauka języka angielskiego
- zajęcia z aerobiku (ﬁtness)
- warsztaty ﬁlmowo- teatralne
- warsztaty wizażu
- warsztaty z aranżacji wnętrz
- warsztaty kształtowania terenów zielonych
- wykłady na temat religioznawstwa
- kurs graﬁki komputerowej
- zdrowie i uroda (pogadanki)
- ziołolecznictwo, medycyna naturalna
- porady prawne, ﬁnansowe
- uroczystości i festyny (Dzień DzieckaDzień Sportu, Dzień Nowoczesnej Gospodyni)
Oprac. AOT

Wszyscy nowo meldujący się mieszkańcy w Gminie Jabłonna otrzymają
pakiet w skład którego wchodzi folder
i płyta CD z interaktywną mapą gminy.
Specjalnie przygotowany i dedykowany nowo meldującym się mieszkańcom
folder jest jednocześnie przewodnikiem
po gminie, a także źródłem ważnych
informacji dotyczących administracji
samorządowej. – Naszym zamiarem jest
przekazanie nowym mieszkańcom najważniejszych informacji dotyczących
lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego i przyrodniczego. Stąd
pomysł na realizację projektu „Powitalnik” na który zdobyliśmy fundusze unijne – mówi Michał Smoliński z Urzędu
Gminy. W skład pakietu wchodzi również interaktywna mapa gminy, na której poza ulicami można znaleźć zdjęcia
i opisy zabytków oraz najważniejszych
obiektów użyteczności publicznej.
Główny cel projektu to podniesienie świadomości lokalnej wśród
osób które zamieszkały w gminie,
a także dostarczenie informacji dotyczącej lokalnego dziedzictwa, w tym
przede wszystkim dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Pierwsi z projektu skorzystali
mieszkańcy, którzy zameldowali się
w gminie w poniedziałek 11 lipca 2011 r.
W ramach tego samego projektu
w Urzędzie Gminy Jabłonna zainstalowane zostały dwa telewizory na których
prezentowane są zdjęcia gminy.
Projekt „Powitalnik” skierowany jest
do 1000 nowo zameldowanych mieszkańców i realizowany będzie w latach
2011 – 2012. Sﬁnansowany został ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Red.
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Nauczyciel z powołania
Z Grażyną Sprawką
dyrektororem Szkoły Podstawowej w Chotomowie
rozmawia Aneta Ostaszewska – Tańska
W tym roku obchodzi Pani 30. lecie pracy zawodowej, jak podsumowałaby Pani
te lata?
30 lat pracy związanych ze Szkołą Podstawowa w Chotomowie, a nawet więcej, bo
sama się tu uczyłam. Wróciłam po liceum
i studiach, do pracy. 31 sierpnia tego roku
minęło dokładnie 30 lat.
Jak wspomina Pani ten okres?
Wspominam go bardzo dobrze. Niektórzy
moi byli uczniowie maja już 40 lat. Często
ich spotykam. Mówią wtedy, że wcale się
nie zmieniłam jednak wiem, że lat przybyło. Szkoła w Chotomowie jest mi bardzo
bliska. Na początku uczyłam tu geograﬁi,
a po reformie oświaty nauczam przyrody,
i tak naprawdę jestem nauczycielem.
Największe sukcesy, to?
To sukcesy uczniów. Nie tylko w nauce,
ale również wyniki w konkursach, wcześniej w geograﬁcznych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Warszawie,
a teraz kiedy nauczam przyrody to głownie konkursy ekologiczne związane
z ochroną środowiska. Sukcesem jest także współpraca i atmosfera w naszej szkole.
Bardzo dobrze układa się także współpraca z rodzicami.
Wróćmy jeszcze na chwilę do początków
Pani pracy. Skąd taki wybór?
Myślę, że to poniekąd za sprawą mojej
nauczycielki z liceum ogólnokształcącego
w Legionowie, Pani Fluks, która bardzo
dużo ode mnie wymagała i myślę, że to
ona zaszczepiła we mnie chęć podjęcia
pracy w zawodzie nauczyciela geograﬁi.
Ale o tym aby być nauczycielem marzyłam od dziecka. Myślę, że jestem nauczycielem z powołania. Gdybym miała po raz
drugi wybierać zawód, to z pewnością wybrałabym zawód nauczyciela.
Jak chotomowska szkoła zmieniała się
przez te wszystkie lata?
Zmieniała się bardzo. Pamiętam jeszcze
ten budynek w którym sama się uczyłam.
Przez lata dobudowywano kolejne sale

lekcyjne, salę biblioteczną, salę gimnastyczną. W tej chwili szkoła też bardzo
się zmieniła, do czego bardzo przyczyniła się współpraca z rodzicami. Mamy
piękny ogród przed szkołą, mamy plac
zabaw, który również częściowo ﬁnansowali rodzice. Szkoła rozwija się także
dzięki współpracy z organem prowadzącym, który zawsze nas wspiera w naszych
inicjatywach. Mamy boisko służące naszym dzieciom, sale informatyczną. Ta
sala też jest nowością, bo na początku
znajdowała się w małym pomieszczeniu.
Będziemy mieli również salę informatyczna dla klas I-III, która powstała dzięki
Radzie Rodziców i funduszom zbieranym
na festynach. Sala będzie wyposażona
w laptopy, a dzieci będą mogły chodzić
na zajęcia informatyczne już według nowej podstawy programowej.

Od 5 września biblioteka publiczna działa w nowym miejscu na ul. Strażackiej,
a w naszej szkolnej bibliotece mamy teraz
mini czytelnię, jest to takie multimedialne
centrum. Uczniowie będą mogli spędzać
tu czas w czasie przerw lub oczekując na
zajęcia kół zainteresowań. Biblioteka to
także odciążenie świetlicy.

Nowego wizerunku nabrały także inne
pomieszczenia szkolne.
Tak, w ostatnim czasie wyremontowane
zostały np. łazienki. To także dzięki rodzicom. Szczególnie chcę podziękować Karolinie i Mariuszowi Rzepeckim, którzy
już w okresie ferii zimowych sﬁnansowali
w kwocie 10 tysięcy złotych remont łazienki chłopców, gdzie wymienialiśmy drzwi.
W każdej łazience pojawiła się suszarka
do rąk, nowe podajniki do papieru toaletowego i podajniki na mydło, a w okresie
wakacji Państwo Rzepeccy sﬁnansowali
w całości remont łazienki dla najmłodszych dzieci, czyli dla sześciolatków.

Szkoła się rozwija, ale z pewnością jest
jeszcze coś, co chciałby Pani zmienić?
Moim marzeniem są kolorowe sale, bo
jeszcze nie wszędzie wyglądają tak jakbym chciała. Poza tym ważne jest uruchomienie sali informatycznej dla dzieci
klas I-III i polepszenie warunków na sali
gimnastycznej tak aby zajęcia miała tylko
jedna klasa, a nie dwie tak jak teraz oraz
placu zabaw dostosowanego do najmłodszych uczniów. Marzy mi się także aby
współpraca z rodzicami była tak dobra jak
obecnie, a może nawet lepsza i z dobrymi
efektami dla uczniów. Chcę również aby
pracownicy szkoły mieli dobre warunki
do pracy i czuli się tu dobrze.

Szkoła ma również nową świetlicę.
W październiku minie rok od jej otwarcia
i poświęcenia. Udało się też wygospodarować kącik dla najmłodszych dzieci. Ponadto sala świetlicy jest wykorzystywana
jako stołówka w czasie dwóch przerw
lekcyjnych. Nowa świetlica jest wyjątkowym miejscem: kolorowym, ciekawym
i przyjaznym dzieciom. Warto podkreślić,
że w upiększanie sal włączają się nie tylko
rodzice, ale również nauczyciele. Szkoła to
nasz drugi dom.
Zmiany zaszły też w szkolnej bibliotece.

Od kilku lat w szkole działa monitoring.
Jak się sprawdza?
Mamy 10 kamer. Monitoring pomaga
w organizacji szkoły zwłaszcza pod katem
wychowania. Miejsca w których najczęściej uczniowie mogliby coś zepsuć lub
źle się zachowywać są monitorowane,
dzięki czemu możemy znaleźć ewentualnych sprawców. Monitoring pomaga nam
utrzymać porządek w szatniach, w rowerowi oraz na szkolnym boisku.

Jak widać praca przynosi Pani wiele radości, ale każdy musi kiedyś odpoczywać. Jak spędza Pani czas wolny?
Lubię podróże, te wakacyjne i weekendowe. Szczególnie ukochałam polskie
morze i góry, ale jest jeszcze wiele miejsc
w Polsce, które chciałbym odwiedzić.
Poza granicami zwiedziłam Wilno, Litwę,
Słowację, a październiku wybieram się do
Lwowa. Czas wolny spędzam też z wnuczkiem. Najlepiej odpoczywa się z rodziną.
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Kiedy dzieci nic nie robią – robią głupstwa – Henry Fielding

Kolonie letnie w Pogorzelicy
Już po raz trzynasty dzieci z naszej
gminy wyjechały na kolonie letnie organizowane i prowadzone przez nauczycielkę
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, Monikę
Królikowską. Każdego roku, pani Monika
wraz z przyjaciółmi – nauczycielami pasjonatami z różnych szkół, organizują wypoczynek letni i zimowy dla uczniów.
W tym roku pani Monika zaangażowała do współpracy profesjonalną i przyjazna kadrę. Wyjechali: Tomasz Rybałko
– nauczyciel w-fu ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Agata Dutkiewicz
(SP w Jadwisinie), Małgorzata Szczerba (Gimnazjum w Serocku), Agnieszka
Prokopowicz (SP nr 273 w Warszawie),
Damian Zdun (Przedszkole w W-wie)
oraz studenci: Justyna Dziugieł i Michał
Ciesielski. Cała 100-osobowa grupa,
23 lipca z parkingu przy ulicy Szkolnej
w Jabłonnie, wyruszyła w podróż do urokliwej miejscowości Pogorzelica na wybrzeżu rewalskim, do ośrodka kolonijnego „Komandor”.
Przez 15 dni, mimo chłodnego lata,
można było korzystać z kąpieli morskich
i słonecznych. Odbyło się wiele ciekawych wycieczek krajoznawczych, m.in.
do Kamienia Pomorskiego, Trzęsacza,
Świnoujścia, Wapnicy, Międzyzdrojów,
Kołobrzegu i Trzebiatowa. Po krótkim,
intensywnym szkoleniu wojskowym
w Forcie Gerharda, koloniści brali udział
w militarnej przygodzie, gdzie musieli
przejść wojskowy tor przeszkód, walczyć
w średniowiecznych strojach i wspinać
się po chwiejnych skrzyniach. Zdobyli
najwyższą latarnię morską w Polsce i robili zdjęcia z najciekawszymi postaciami
w Gabinecie Figur Woskowych oraz na
Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Koloniści podziwiali turkus Jeziorka Szmaragdowego na wyspie Wolin, jedyny
w Polsce wirydarz katedralny w Kamie-

niu i wysłuchali pięknego koncertu organowego.
„Okrutny” chrzest morski koloniści
przeszli u prawdziwych piratów w Reducie Solnej w Kołobrzegu, gdzie nauczyli
się typowych zabaw, tańców i pieśni pirackich. Pływali promem, statkiem pirackim i jeździli na gokartach. Przeżyli
tez chwilę grozy podczas bezpośredniego spotkania z egzotycznymi pająkami,
wężami, gadami i płazami. Spacerowali
po nadmorskich deptakach i grzybnych
lasach, budowali rzeźby z piasku i brali
udział w sportowych konkurencjach plażowych, takich jak: rzut jajkiem, wyścigi
rydwanów czy skoki w workach. Odbyło się wiele konkursów plastycznych,
muzycznych, tanecznych i sportowych,
za które zebrali dużo ciekawych nagród.
Odbyły się również liczne zajęcia sportowe, gry terenowe, zabawy integracyjne, dyskoteki i ogniska. Podczas kolonii
odbyła też spartakiada kolonijna i turniej
tenisa stołowego. Uczestnicy wyjazdu
nauczyli się wielu piosenek i często śpiewali je karaoke lub w akompaniamencie
4 gitar.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

W tym roku naprawdę wiele się działo i nie było czasu na nudę. Największą
atrakcją była niewątpliwie całodniowa
wycieczka do Niemiec, gdzie koloniści
odwiedzili najciekawsze miejsca w Berlinie oraz bawili się i odpoczywali na tropikalnej wyspie Tropical Islands. To była
ogromna frajda!
Dzięki pomysłowości Tomka Rybałko, rodzice mogli codziennie „podglądać”
swoje pociechy podczas zajęć kolonijnych,
na specjalnie uruchomionej stronie internetowej. Pan Tomek doskonale pełnił
zarówno rolę wychowawcy kolonijnego
i instruktora sportu, jak i fotografa dokumentalisty.
Czas miło i ciekawie spędzany szybko
upływał i nieuchronnie kolonie dobiegły
końca. 6 sierpnia, w kręgu przyjaźni na
ostatnim parkingu, wszyscy się pożegnali
i wrócili do domów. Następne kolonie już
za rok, a już za pół roku białe szaleństwo
na nartach i snowboardzie w górach, podczas ferii zimowych, na które pani Monika
i pan Tomek serdecznie zapraszają dzieci
i młodzież z naszej gminy.
MK/Red.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY
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II Chotomowskie
Pożegnanie Lata
W niedzielę 11 września w Chotomowie odbyło się II Chotomowskie
Pożegnanie Lata, które na starcie zgromadziło blisko 50 zawodników
i zawodniczek nie tylko z naszej gminy, ale też z Legionowa, Skrzeszewa, Warszawy, Staroźreb, Wyszkowa, Zegrza, Łajsk.
Oprócz startujących na starcie i mecie
zebrała się spora grupa dopingujących.
Trasa II Chotomowskiego Pożegnania
Lata wiodła ulicami: Strażacką, Poprzeczną, Piękną, Wileńską, Żeligowskiego, Lasami Chotomowskimi, Bagienną, Księżycową, Słoneczną, Podleśną, Obrońców
Modlina, Żeligowskiego, Piękną i Poprzeczną i miała długość 5km.
Oprócz biegaczy wśród uczestników
można było zauważyć również dzieci pokonujące trasę na rowerach. Taka
formuła zawodów pozwala dorosłym
i dzieciom uczestniczyć w tej cyklicznej
imprezie organizowanej przez Grupę
Biegową CHTMO.
Ostatni zawodnicy przybyli na metę
po 35 minutach, więc czasy były bardzo

dobre! Liczył się jednak przede wszystkim sam udział i pokonanie trasy przy
dosyć wysokiej temperaturze.
II Chotomowskie Pożegnanie Lata
odbyło się dzięki pomocy sponsorów,
którzy podarowali organizatorom drobne upominki. Wśród nich znaleźli się:
Breakloose "Pierwszy krem do stóp dla
biegaczy", eurolot.com, DEM`a Promotion Polska, Accu-Chek, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Urząd Gminy
w Jabłonnie i Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Chotomowie, który udostępnił salę na podsumowanie biegu.
Następny bieg-trening w Chotomowie
już na wiosnę – III Chotomowskie Powitanie Wiosny! Serdecznie zapraszamy.
Michał Machnacki

Zasiłek rodzinny
dla młodych matek

Dzień otwarty w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym Uczelni Warszawskiej
im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie pragnie poinformować, że organizuje dzień otwarty 8 października 2011 r.
w godz. 9.00 – 14.00 na terenie szpitala przy
ul. Kościelnej 61 w Wieliszewie (więcej informacji pod numerem tel. 22 766 15 00).
Akcję społeczną planujemy przeprowadzić w zakresie wczesnego wykrywania
nowotworów układu moczowego (raka
nerki, pęcherza moczowego, jądra, prostaty), nowotworów narządu rodnego
(szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika) oraz nowotworów piersi i tarczycy.
Konsultacje lekarskie będzie prowadził
dr n. med. Specjalista urologii Tomasz
Chwaliński, dr n. med. Specjalista ginekologii onkologicznej Halina Żak, dr n. med.
Specjalista chirurgii onkologicznej Robert
Chmielewski. Pacjenci wg wskazań lekarzy zostaną poddani badaniom radiologicznym (USG, mammograﬁi) oraz badaniom analitycznym krwi i cytologicznym.
Wszystkie konsultacje oraz badania przeprowadzane będą bezpłatnie.

Wyślij odczyt wodomierza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie przypomina
o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia 2012 r.,
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Otwarte drzwi szpitala
w Wieliszewie

Wzór powyższego zaświadczenia
określony jest we wchodzącym w życie
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą
opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
www.gosp.jablonna.pl

Szanowni Mieszkańcy, informujemy
że za pośrednictwem strony internetowej
www.jablonna.pl, możecie Państwo bezpośrednio wysłać odczyt wskazań wodomierza. Po przyjęciu prawidłowego zgłoszenia
przesłana zostanie do Państwa faktura VAT
na wskazany adres w umowie.
Ponadto na stronie znajdują się aktualne wyniki badania wody, telefony alarmowe oraz informacje o planowanych
wyłączeniach prądu.
Zapraszamy na ww. stronę do zakładki „Referat Gospodarki Komunalnej”, lub
w celu bliższych informacji prosimy
o kontakt z referatem: ul. Przylesie 3a
tel. 22 774 37 33, fax. 22 767 33 85
e-mail: infrastruktura@jablonna.pl
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W Skierdach
i Suchocinie
zrobiło się jaśniej.

Nowe
oświetlenie
przy 630

Boisko przy GCKiS zyska nową murawę

Przebudowa boiska rozpoczęta!
28 czerwca podpisaliśmy umowę
o przyznanie 200 000 zł pomocy na realizację I etapu przebudowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany system odwadniający bo-

isko, instalacja podlewania oraz nowa
nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.
Gmina wybrała wykonawcę zadania,
który rozpoczął już prace. Jeśli warunki
pogodowe pozwolą inwestycja zostanie
zakończona jeszcze w bieżącym roku. Jej
łączny koszt to ok. 527 tys. zł.
Anna Szostak

Kara za wylewanie ścieków!
Karą grzywny w wysokości 1000 zł,
została ukarana właścicielka posesji, która
pozbywała się nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami.
Dzięki interwencji pracowników Referatu Ochrony Środowiska, udało się
wykryć dziki zbiornik na jednej z działek w Skierdach. Właścicielka posesji
pozbywała się nieczystości ciekłych za
pomocą rury poprowadzonej na teren
w pobliżu ich działki. Fekalia wnikały w glebę i zanieczyszczały środowisko.
W wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie czytamy m.in.., że: właścicielka posesji
nie posiadała szczelnego zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości
ciekłych, co stanowi naruszenie § 4 ust. 1
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna (uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr VI/65/2007
z dnia 21 marca 2007 r.) i pozbywała się
nieczystości ciekłych ze swojej nieruchomości w sposób niezgodny z przepisami
ustawy oraz przepisami odrębnymi, co stanowi naruszenie art. 5 ust. l pkt. 3 b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236 oraz 2008
z późn. zm.), tj. o wykroczenie z art. 10 ust. 2

i art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. . Nr 236 , póz. 2008 z późn. zm.).
Od nieustalonego okresu czasu do dnia
02.06.2011 r. wprowadzała ścieki do wód
stojących, co stanowi naruszenie art. 39
ust. l pkt. 2 podpunkt c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 239 , póz. 2019 ze zm. ) tj.
o wykroczenie z art. 194 pkt. 4 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r, Nr 239 . póz. 2019 ze zm.).
P R Z Y P O M I N A M Y !
Tego typu ścieki to nie tylko bakterie kałowe, ale także cała masa przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące
związki chemiczne, fosforany i azotany.
Substancje te dostają się do gleb i wód
gruntowych, powodując ich skażenie.
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW O INFORMOWANIE URZĘDU O NIELEGALNYCH SPOSOBACH
POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI.
Referat Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Jabłonna:
Tel. 22 7677329 , 22 7677339, 22 7677340

Na razie jest ich 75,
ale docelowo ma być
prawie 260. Nowe lampy oświetleniowe ﬁrmy
Schreder typu NANO1,
które
zainstalowano
przy drodze 630 w miejscowościach
Skierdy
i Suchocin, charakteryzują się kompaktową
budową oraz nowoczesnym wyglądem. Szczelność całej oprawy wynosi IP 66. Korpus wraz
z pokrywą wykonany jest
z wysokiej jakości aluminiowego malowanego proszku. Odbłyśnik
oprawy wykonany jest
z głęboko tłuczonego,
polerowanego i kandyzowanego aluminium,
zamkniętego szklanym
wypukłym kloszem.
Zbudowane w miejscowościach
Skierdy
i Suchocin oświetlenie
to pierwszy etap inwestycji który rozpoczęto
w lipcu, a zakończono
pod koniec sierpnia.
Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie
przetargu na 25 kolejnych lamp.
Red.
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Fundacja Dzielna Matka zbierała fundusze

Konkurs łowienia karpia
Koło Nowoczesnych
Gospodyń Wiejskich
Gwiazdą imprezy był
Szef Kuchni Marcin Budynek

Pokaz kulinarny

Galerie handlowe

Na imprezie można było wykonać badania na osteoporozę

Zawody jeździeckie o Puchra Wójta Gminy Jabłonna
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Stoisko Urzędu Gminy Jabłonna

Pokaz skoczków był jedną z największych atrakcji

Stoisko gminnej biblioteki połączono z kiermaszem książki

W oczekiwaniu na skoczków

Stoisko Fundacji Trzciany

Koncert The Postman

Wręczenie nagród w konkursie
łowienia rybek
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Bezpłatne
porady prawne
w Jabłonnie

Posprzątali
za innych
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie i Publicznego Gimnazjum im.
Orła Białego w Jabłonnie po raz kolejny
wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”.
W ramach akcji, która odbyła się 23
września, uczniowie sprzątali zaśmiecone
miejsca na terenie gminy i lasy, w których
niestety cały czas można znaleźć dzikie
wysypiska śmieci. Urząd Gminy zapewnił
worki, rękawice i odbiór odpadów. Uczestnicy, których było blisko 300 w nagrodę za

Specjalnie z myślą o mieszkańcach
Gminy Jabłonna zorganizowane zostały
bezpłatne porady prawne. Każdy może
skorzystać z porad, które udzielane są
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Modlińskiej 102
w Jabłonnie.
Po raz kolejny uczniowie posprzątali lasy

swój trud zostali obdarowani plecakami
i pożywnymi batonami.
Przy tej okazji przypominamy, że
w gminie prowadzony jest program selektywnej zbiórki u źródła oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a także sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Zapraszamy do odwiedzania strony www.jablonna.pl i zakładki „Odpady komunalne”
lub zakładki „Ochrona środowiska”, gdzie
znajduje się wiele cennych informacji.
Red.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Jabłonna
a Kancelarią prawną Wojciński & Korzybski Doradztwo Prawne, mieszkańcy
gminy mogą korzystać z bezpłatnych
porad prawnych prowadzonych przez
prawników w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”, które udzielane są w budynku Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie. Porady
odbywają się w każdy poniedziałek
w godzinach 9.00-12.00. Mieszkańcy proszeni są jedynie o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod nr telefonu
660 42 68 68 w celu umówienia dokładnej godziny spotkania.

XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w sportach letnich Mazowsze 2011 – żeglarstwo
Zakończyła się XVII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w żeglarstwie.
W dniach 6-16 sierpnia 2011 Zalew Zegrzyński gościł ponad 300 najlepszych
załóg z pięciu rodzajów klas żeglarskich
(Techno, Laser 4,7, Optimist, L’equipe,
Cadet) wyłonionych w drodze eliminacji.
Jedna z eliminacji, w czerwcu, tak jak ﬁnał,
też była rozgrywana w Porcie Nieporęt.
Wśród zawodników klasy Optimist
(65 chłopców i 35 dziewcząt) z roczników
1999-1996 najliczniejszą była grupa reprezentująca Mazowsze (18 zawodników
i zawodniczek, w tym aż 9 z K.S. SPÓJNIA- WARSZAWA, regularnie odbywających swoje treningi w Porcie Nieporęt).
Zawodnikiem tego klubu jest Michał Jagielski uczeń NSP im. Jana Pawła II w Legionowie, mieszkaniec Gminy Jabłonna.
Michał w 2011r. rozpoczął starty
wśród juniorów (12-15 lat) i już dużym
sukcesem było zakwaliﬁkowanie się do

regat ﬁnałowych
Olimpiady. Jak się
okazało, Michał,
nie stremował się
występując ze starszymi kolegami,
skutecznie walcząc
o wysoką pozycję
w rankingu - 23.
w klasyﬁkacji chłopców (4. w roczniku 1999 i 4. spośród zawodników
z Mazowsza). Regaty nie miały szczęścia do wiatru, w pierwsze dwa dni nie
odbyły się żadne wyścigi, a w kolejne
dwa wiatr wiał jak chciał i skąd chciał…
Trzeba było wykazać się wielkim wyczuciem żeglarskim i mieć dużo szczęścia by zająć w tych warunkach dobre
miejsce. Wygrali „Goście” – zawodnicy
z zasłużonych klubów z Pomorza i Mazur.
Najlepsi z Mazowsza to Karolina Gawlik
z UKS Fir Warszawa (3. miejsce wśród

dziewcząt) oraz faworyt imprezy Maksymilian Jabłecki (UKS Fir Warszawa – reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata
w Nowej Zelandii), który zajął „tylko”
5. miejsce. Oboje ze względu na limit wieku, kończą już karierę w klasie Optimist.
Miejmy nadzieję, że również w przyszłym roku nad Zalew Zegrzyński, na jedną z eliminacji OOM zjadą młodzi żeglarze z całej Polski, bo impreza takiej rangi
(patronat Ministerstwa Sportu) przyczynia się do popularyzacji naszego regionu
w Polsce.
Red.
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INFORMATOR GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU NA ROK 2011/2012
Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez instruktorów i wychowawców.
FILIA GCKIS CHOTOMÓW
ul. Strażacka 8, tel. 22 772 62 38
- Akademia Sztuki Małego Dziecka (nowość)
- Akademia Kreatywnego Artysty (nowość)
- NOWOŚĆ Pracownia Rysunku i Malarstwa: akwarela, tempera, akryl, gwasz,
malowanie na tkaninie, batik, malowanie
na szkle i inne techniki malarskie
- NOWOŚĆ Pracownia Dekoratorska: decupague, ﬂorystyka, biżuteria, ﬁlcowanie,
- NOWOŚĆ Zumba –fuzja tańca z aerobikiem
- zajęcia teatralne, taneczne (taniec nowoczesny), ceramiczne
- NOWOŚĆ Pracownia Twórczości
–modelarstwo, metaloplastyka, witraż,
wyrób biżuterii
- NOWOŚĆ Warsztaty Fotograﬁczne
- Capoeira
- zajęcia tkactwa artystycznego,
- szachy
- studio piosenki
- nauka gry na gitarze, perkusji, instrumentach klawiszowych
- pilates
- NOWOŚĆ Klubik Malucha

Chotomowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku: zapraszamy na wykłady w trzeci
poniedziałek miesiąca na godz. 16.00.
W ramach UIIIW oferowane są zajęcia:
*Teatr i Kabaret Seniora
*kursy języka angielskiego, niemieckiego,
włoskiego
*kursy obsługi komputera i internetu
*zajęcia taneczne
*malarstwo
*Nordic Walking
*warsztaty specjalistyczne
FILIA GCKIS SKIERDY
ul. Nadwiślańska 1, tel. 693 693 039
-Klub Malucha, -siłownia, -aerobik,
-pilates
GCKIS JABŁONNA
ul. Modlińska 102, tel. 22 782 47 37
-Klub Malucha
-zajęcia plastyczne
-teoria sztuki i malarstwo
-NOWOŚĆ!!! warsztaty z witrażu tiﬀany
-NOWOŚĆ!!!malowanie na jedwabiu
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-NOWOŚĆ!!! Sobotnie warsztaty z decoupage i ﬁlcowania
-zajęcia teatralne
-studio piosenki
-nauka gry na gitarze i perkusji
-nauka gry na instrumentach klawiszowych
-zajęcia komputerowe
-zajęcia taneczne – taniec nowoczesny
-Zumba – fuzja tańca z aerobikiem
-NOWOŚĆ!!! breakdance
-aerobik
-NOWOŚĆ!!! pilates z ćwiczeniami
wzmacniającymi
-korektywa
-siłownia
-sekcja rowerowa
Jabłonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku: zapraszamy na wykłady w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca na godz. 15.00.
W ramach UIIIW oferowane są zajęcia:
*kursy języka angielskiego, niemieckiego,
włoskiego
*kursy obsługi komputera i internetu
*zajęcia taneczne
*malarstwo
*Nordic Walking
*warsztaty specjalistyczne
Liczba miejsc na poszczególne zajęcia
jest ograniczona. Więcej informacji, plan
zajęć oraz ceny w biurze GCKiS oraz
na stronie www.gckis.pl. Zapraszamy!!!

„Odszedł na wieczn wart”
W dniu 11 sierpnia 2011 roku
zmarł w wieku 98 lat
Por. W.P. w stanie spoczynku

Marian Makowski
ps. „Ry”

ołnierz wojny obronnej znad Bzury i
Warszawy w 1939 r., a nastpnie od
1940 r. do 1945 r. ołnierz ZWZ/AK
w Zgrupowaniu Kampinos pod dctwem mjr „Szymona” Józefa
Ktaczkowskiego uczestnik Powstania
Warszawskiego I – Rejon VIII Obwód
AK „Obroa” Kampinos w Rejonie
oliborza.
Od wyzwolenia członek koła kombatanckiego w Chotomowie, działał
społecznie przy budowie obiektów Pamici Narodowej w
Chotomowie i okolicy.
Kol. Marian Makowski był odznaczony odznaczeniami wojennymi i
pastwowymi m.in.: Medalem Obronnym – 1939 r., Krzyem AK,
Krzyem Partyzanckim, Krzyem Walk
o Niepodległo, Kombatanckim Krzyem Zasługi, Sr. Krzyem
Zasługi, Złotym Medalem Rady Ochrony Pomników, Zł. Medalem
Obronnoci Kraju, Medalem 50-lecia Poycia Małeskiego i
wieloma innymi resortowymi.
Cze Jego Pamici
Towarzysze Broni Koła Kombatanckiego
w Chotomowie

14

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Kpt. Leon F. Ulatowski (cz. II) O
Odradzająca się Niepodległość i Wojsko Polskie 1917-1919

P

rzychodzą ciężkie czasy rozwiązania Legionów. 3 listopada 1917 roku
L.Ulatowski zostaje zwolniony z LP i na
wyraźne polecenie przełożonych traﬁa
do szpitala, co chroni go przed poborem
do C.K. Armii. Po pobycie w Krakowie
przedostaje się do okręgu Borysław i Drohobycz, gdzie obejmuje stanowisko komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). W międzyczasie próbuje uzupełnić wykształcenie i wstępuje na Wydział
Filozoﬁczny UJ, aby dokończyć studia rolnicze (między 1917/18 r.).

1

listopada 1918 roku w Krakowie L.Ulatowski już jako podporucznik wstępuje
ponownie do 5 p.p Leg. - pierwszego pułku
odradzającego się Wojska Polskiego. Wstąpił
do 1. Baonu i został przydzielony na d-cę plutonu K.M. W 1. kompanii służy pod kpt. Henrykiem Krok-Paszkowskim, jednym z bliskich
współpracowników Józefa Piłsudskiego.

„P

od dowództwem świeżo awansowanego mjr Juliana Stachiewicza wyrusza więc wreszcie z Krakowa, pod ﬁrmą
5 p.p. Leg. odsiecz na Przemyśl [i Lwów].
Z wyjątkiem oddziału Legii Oﬁcerskiej,
tworzą ją sami Piątacy w sile (...)około
400 żołnierzy. Cała wyprawa podaje jeden
z jej uczestników pomyślana była jako
straż przednia mających za nią postępować większych sił pod ppłk Tokarzewskim
i wyruszyła z Krakowa dopiero 9 listopada
po południu. Zaledwie miesiąc później,
w artykule pt. Pierwsza kompania...,Roman Horoszkiewicz przypomni, iż: Wyszła
[ona] dn.9 listopada 1918 roku z koszar na
Prądniku Czerwonym. I szła ulicami miasta. Szła przez Rakowicką, Lubicz, Szpitalną. Szła przez Rynek, Sławkowską, Długą.
Szła w świecących hełmach, krokiem równym, przy dźwiękach trąbki pierwsza kompania piechoty na bój po raz pierwszy od
lat jako kompania liniowa piechoty Wojsk
Polskich(...).Z tej pierwszej kompanii choć
nazwiska oﬁcerów warto wymienić. Bo są
one ﬁrmą, są gwarancją: Kpt. [H.] Krok-Paszkowski, [por. Władysław] Sęk-Bortnowski, [podporucznicy:] Mikołaj Krasicki, [Stanisław] Czuryło-Poręba, [Zygmunt]
Zajchowski, [Leon] Ulatowski oraz pchor.
Wrócisław Zagłoba-Smoliński [vel Smoleński]. [Źródło: Daniel Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy, t.1,Warszawa 2000, s.345.].

W

Galicji Wschodniej trwały walki.
16 marca 1919 roku ppor. Ulatowski
objął d-two oddziału K.M. przy 6 p.p. Leg.
i zajął się jego organizacją. 15 kwietnia zostaje przyjęty do Wojska Polskiego w randze kapitana. Następnego dnia obejmuje
referat K.M. przy macierzystym 1 p.p. Leg.
i d-two 4 Kompanii K.M.

„W

czesnym rankiem 16 kwietnia
1919 roku ze wsi Myto wyruszyła
grupa ppłk Beliny-Prażmowskiego, kierując się na Wilno, w ślad za kawalerią podążyła piechota gen. Rydz-Śmigłego (…).
W nocy 29/30 kwietnia
uderzenie sowieckie przełamało słabą obronę Polaków i otworzyło drogę na
Wilno(...). Obrońcy w tym
czasie otrzymali wsparcie
baonu 6 p.p. i kilku oddziałów z Niemenczyna, a
jednocześnie do kontrataku przeszły oddziały prawego skrzydła 6 p.p.(...)”.
[Źródło: Janusz Odziemkowski., Leksykon bitew
polskich 1914-1921, Warszawa 1998.s.145.].

d lipca 1919 roku Ulatowski przebywał w koszarach Baonu Zapasowego
1 p.p. Leg. w Legionowie–Jabłonna. Bywając często w Jabłonnie poznaje tam młodą
lek. stomatolog Apolonię Wójcicką, córkę
miejscowego sekretarza zarządu gminny
Antoniego Wójcickiego. Spotkanie to wywarło na obojgu duże wrażenie. „Ojciec
nie poznał mamy przypadkowo. Przyjechał z Legionowa z koszar na białym koniu do dentystki, ponieważ bolał go ząb.
Gdy odjeżdżał, mama pokazała go babci
[swojej mamie] Annie (z d. Majewskiej)
Wójcickiej. W niedługim czasie Apolonia
zwierzyła się matce: gdyby ten kpt. dzisiaj
mi się oświadczył, to bez namysłu przyjęłabym jego oświadczyny i wyszłabym za
niego”- wspomina syn Krzysztof Ulatowski: [Fragment relacji p. K. Ulatowskiego
Warszawa, 19 III 2003r.].

Z

Kpt.Leon Ulatowski w konkurach.
a bitwę pod Niemenczynem kpt. Ula- Od lewej- starsza siostra Janina W. (Leszczyńska), lek.
Apolonia_Wjcicka,kpt.(mjr) L.Ulatowski
towski dostaje kolejne
wojenne
odznaczenie,
z 1p.p.Leg., N.N., ml
tym razem „Krzyż Wapaździerniku 1919 roku L.Ulalecznych”. We wniosku czytamy:„Kpt.
towski został zaproszony przez
L.Ulatowski d-ca K.K.M. 1 p.p. Leg. podczas kontrakcji własnej na Niemenczyn Apolonię na wesele swojej siostry Janiny
w maju 1919 roku [I Front Lit.–Biał.] za- Wójcickiej z Władysławem Leszczyńskim
atakowany przeważającymi siłami, wła- w Jabłonnie. Na weselu obecni byli m.in.:
sną tylko kompanią brawurowym ata- rodzice Antoni i Anna Wójciccy, siostra
kiem odrzucił nieprzyjaciela, a następnie Apolonii, Michalina Wójcicka (później
wykorzystując jego zamieszanie zarządził Rachmielowska), prawdopodobnie bracia
pościg, który doprowadził do zupełnego Józef i Tadeusz, Feliks Kurowski (urzędnik
rozbicia i zniszczenia oddziału nieprzyja- gminny) z żoną Stefanią (z d. Fabisiak)
ciela. Przytomnością swą i zarządzeniem K.,(siostrą m.in. Apolonii (z d. Fabisiak)
natychmiastowego kontrataku uratował Michalskiej ze wsi Kulany w pow. mławkpt. Ulatowski sytuację, gdyż utrace- skim oraz brata Jana Fabisiaka organisty
nie jego stanowiska zagroziłoby całości ze wsi Sieluń pod Makowem Maz.].St. Kugrupy, a pomyślne odbicie ataku nieprz. rowska kuzynka A.Wójcickiej pochodziła
i rozbicie go przyczyniło się do pomyśl- z rodzinnych stron A.Wójcickiego, który
nego zakończenia akcji”. Pod wnioskiem wywodził się z paraﬁi Wieczfnia Kościelpodpisał się Dow. ppłk M. Tokarzewski. na pod Mławą.
[CAW sygn. AP 149+309].
Piotr Rafalski
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Balonowa
Jabłonna
historia,
która zatoczyła koło ( cz.1)
Pierwszą wzmiankę o balonach
w Jabłonnie datuje się na 13 maja
1789 roku. Był to pierwszy skok
ze spadochronem z balonu. Lot został
zorganizowany przez PJ. P. Blancharda,
a na spadochronie opuszczono psa.
Wspomniany start odbył się dzięki pomocy warszawskich aptekarzy, którzy napełnili balon wodorem. Balon wystartował z ogrodu bankiera Fryderyka Kabryta
przy Nowym Świecie zwanego Voxhall.
Lądowanie nastąpiło w Jabłonnie. Na stałe
balony zawitały do Jabłonny jesienią 1892
roku, kiedy to w koszarach Jabłonna-Legionowo, sformowano dwa rezerwowe
pułki piechoty: 192 Drohiczyński i 193
Wawerski. 25 marca 1899 roku koszarom
położonym przy stacji Jabłonna car Mikołaj II nadał nazwę Obóz Feldmarszałka
Hurki. W 1919 na cześć czynu legionowego generał Bolesław Roja nadał koszarom
w Jabłonnie nazwę Legionowo, nawiązując do osady polowej Legionów Polskich
na Polesiu. Po zakończeniu wojny jednym
z trzech zakwaterowanych tu batalionów
był 2 batalion balonowy. Składał się on
z dwóch kompanii obserwacyjnych i Ruchomego Parku Aerostatycznego.
( Skład kampanii : 6 oﬁcerów oraz 187
podoﬁcerów i szeregowych. Sprzęt : 2 powłoki balonowe, 2 dźwigarki, 19 samochodów ciężarowych, 2 samochody osobowe,
samochód radio, kuchnia i 6 przeciwlotniczych ciężkich karabinów maszynowych
oraz polowa wytwórnia wodoru. )
To tu mieszkali i latali najznamienitsi
piloci: Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński, Władysław Pomaski. Ich postaci

oraz osiągnięcia (m.in. Gwiazdę Polski)
przybliżymy w kolejnych artykułach.
W 1922 roku na bazie Centralnych
Składów Balonowych utworzono Centralne
Zakłady Aerostatyczne w Jabłonnie. Miały one za zadanie m.in.: przechowywanie
sprzętu balonowego, jego naprawy oraz
wytwarzanie wodoru na potrzeby jednostek
aeronautycznych. Mimo redukcji wojsk balonowych w 1923 roku, kompania balonów
zaporowych w Jabłonnie pozostała.
We wrześniu 1924 roku do Centralnych
Zakładów Balonowych stawił się por. Burzyński, który odbył szkolenie we francuskich zakładach balonowych Chalais - Meudon. Pod jego kierownictwem wykonano
pierwszy w Polsce balon kulisty. W grudniu
1924 roku biuro techniczne CZB przystąpiło do wykonania obliczeń i projektu balonu
kulistego. 28.04.1925 roku zakończono prace. Opinia o polskim wyrobie była pozytywna, a do końca lat 20-tych wyprodukował
i wyremontował kilka balonów. Stworzyły
one podstawy sportu balonowego w Polsce, ponieważ to właśnie drużyny wojskowe odnosiły największe sukcesy przede
wszystkim ze względu na olbrzymie koszty.
W 1935 roku koszt uruchomienia koła balonowego obliczony był na kwotę 17.000 zł
stanowiącej kapitał podstawowy. W kwocie
zawarto m.in.: koszt kompletnie wyposażonego balonu (15.000 zł), przyrządy pokłado-

Balon „Toruń” startuje w Jabłonnie
we (500 zł), mapy (100 zł), worki balastowe
po 5 zł za sztukę oraz materiał naprawczy.
W ramach koła (lub klubu) wykonywano
około 25 lotów rocznie, co przy żywotności
powłoki balonu obliczonej na minimum
pięć lat odpowiadało ilości 125 lotów. Koszt
jednorazowego napełnienia balonu o pojemności 1.200 m3 wynosił 120 zł, przy cenie 10 groszy za 1 m3 według cen gazowni
poznańskiej z 1935 roku.
Niestety dzisiaj utworzenie drużyny
balonowej, to nadal olbrzymi koszt. Dzięki polskim konstruktorom i wynalazcom
m.in. z Jabłonny, żywotność balonu to już
nie 5 lat czy 125 lotów. Obecnie balon może
latać nawet 30 lat! Nawet 800 godzin!
Na terenie gminy Jabłonna powstało
Polskie Stowarzyszenie Aeronautyki Balonowe Miasto, aby przypominać o chlubnej
historii Jabłonny oraz promować sport
balonowy. Zapraszamy na stronę: www.
balonowemiasto.pl oraz na facebook balonowe miasto. Zapraszamy miłośników balonów do naszego stowarzyszenia. Naszym
pragnieniem jest ponowne uszycie balonu
Jabłonna. Jego całkowity koszt to prawie
200.000 PLN ,więc nie jest możliwe aby
gmina sama zakupiła taki balon. Zbieramy
pieniądze na ten cel i nawet 1 zł przybliży nas do balonu Jabłonna ! Datki można
również wpłacać na konto stowarzyszenia.
Oprac. aot/www.balonowemiasto.pl
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Informacja z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 11 lipca 2011r.
W spotkaniu udział wzięli członkowie
komisji w składzie:
1. Dorota Świątko – przewodnicząca komisji
2. Marek Zieliński – wiceprzewodniczący komisji
3. Zbigniew Garbaczewski – członek komisji
oraz zaproszeni goście:
• Ryszard Trojanowski – inspektor
ds. bezpieczeństwa UG Jabłonna
• Tadeusz Rokicki – zastępca wójta
• 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 UG Jabłonna
• Włodzimierz Kowalik – przewodniczący Rady Gminy
• Anna Janiszewska - członek rady sołeckiej wsi Suchocin
• Hanna Grzelak- sołtys wsi Rajszew
• Stanisław Liwski- osoba odpowiedzialna
za bieżącą konserwację wału
• Jolanta Liwska- mieszkanka wsi Skierdy
• Jarosław Liwski – mieszkaniec wsi Skierdy
Było to już drugie w tym roku posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego poświęcone tematyce wału. Tematem posiedzenia z 11 lipca 2011r. było przedstawie-

nie stanu realizacji planowanych prac
w 2011r. dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych oraz informacja nt. udrożnienia rowów melioracyjnych w rejonie wsi położonych
wzdłuż Wisły.
Na początku spotkania głos zabrali
goście:
- Marek Pokorski – Dyrektor Oddziału
WZM i UW w Warszawie przedstawił
Komisji informacje z których wnika, że
przekazano środki na remont wału, nadmienił że zaplanowane naprawy remontu
wału będą wykonane jeszcze w tym roku,
pomimo dużego opóźnienia związanego
z procedurą przetargową.
- Tadeusz Kiliś – WZM i UW Inspektorat
w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawił zakres prac już wykonanych i które
będą wykonane w roku bieżącym:
• z robót konserwacyjnych dokonano
naprawy szkód wyrządzonych na wałach
przez dziki w rejonie od pól golfowych do
„Nadzorcówki”,
• jeszcze w tym roku wykonane zostanie
koszenie wału przeciwpowodziowego
oraz naprawa osuwiska w Skierdach.
• z otrzymanych środków unijnych zostanie ogłoszony przetarg na założenie
nowych śluz i wymianę uszczelki w rejonie Jabłonny i Skierd. Założenie nowych
dwóch śluz to koszt 290 tyś. zł. Ogólnie na

Sprawozdanie z XI sesji
Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
z dnia 24 sierpnia 2011r
Rada przyjęła plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w brzmieniu stanowiącym
treść uchwały. Zgodnie z art. 54 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.
235) Wójt Gminy Jabłonna sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym
oraz dziennym opiekunem działającym
na terenie Gminy Jabłonna, w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na
podstawie planu nadzoru przyjętego przez
Radę Gminy w formie uchwały. Podjęcie
uchwały jest więc konieczne, zważywszy,
że nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
jest niezbędny dla sprawnego wykonywania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

a ustawodawca wymaga aby sprawowany
był on w oparciu o przyjęty plan.
Rada Gminy powołała Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
w składzie:
1) Przewodniczący – Olga Muniak – Wójt
Gminy Jabłonna
2) Członek – Przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego
1) Członek – Józef Borecki
2) Członek – Seweryn Kosiorek
3) Członek – Marta Lissowska
4) Członek – Henryk Szalecki
Zakres i tryb działania Rady Społecznej określa Statut SZPZOZ i Regulamin
Organizacyjny Rady Społecznej zatwierdzony przez Radę Gminy.
Powołanie Rady Społecznej nakazuje
ustawa o działalności leczniczej w art. 48

teren gminy Jabłonna przeznaczono środki ﬁnansowe w kwocie około pół miliona
zł w ramach utrzymania konserwacji i likwidacji skutków powodzi.
W dalszej części spotkania głos zabrali
radni oraz mieszkańcy:
- radny Marek Zieliński interweniował
w sprawie usunięcia złamanego drzewa
przy wale na tyłach ulicy Jesiennej w Jabłonnie. Był zainteresowany kwestią kto
ma wystąpić z wnioskiem o usunięcia
drzewa. W odpowiedzi Tadeusz Kiliś zadeklarował, że zorientuje się, ile będzie
kosztowała wycinka drzewa.
- Jarosław Liwski mieszkaniec wsi Skierdy interweniował w sprawie otwarcia
drogi technicznej na odcinku od Skierd
do Wólki Górskiej biegnącej wzdłuż
wału, ze względu na istniejące przepusty
łączące się z rzeką Wisłą. Z jego relacji
wynika, że przy ostatniej powodzi jaka
miała miejsce rok temu, niemożliwe było
dojechanie do wału, a tym samym utrudniona była możliwość obrony wału.
- Dorota Świątko wysunęła propozycję
o wspólnym wystąpieniu gmin: Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki i Łomianki,
o pogłębienie rzeki Wisły, co poprawiło
by bezpieczeństwo wału.
Na komisji zadecydowano ponadto
o złożeniu wniosku do budżetu gminy
na 2012 r. dotyczącego zabezpieczenia
środków w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji wału.
Agnieszka Turczyńska
Biuro Rady Gminy
ust. 1 - jest to organ inicjujący i opiniodawczy dla podmiotu tworzącego oraz
doradczy dla kierownika zakładu leczniczego nie będącego przedsiębiorstwem.
Opinie Rady Społecznej wymagane są przy zbywaniu aktywów trwałych
oraz zakupie i darowiźnie aparatów medycznych, przy działaniach związanych
z przekształceniem i likwidacją lub rozszerzeniem działalności, przy przyznawaniu nagród kierownikowi, nawiązywaniu
i rozwiązywaniu stosunku pracy, przy
konstrukcji regulaminu organizacyjnego
oraz innych rzeczach wymagających opinii jak na przykład: planie ﬁnansowym,
sprawozdaniu, podziale zysków, analizie
skarg i wniosków pacjentów itp.
Pełne teksty podjętych przez Radę
uchwał wraz z zestawieniami przebiegu
głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały
Rady Gminy).
Danuta Majczak
Biuro Rady Gminy
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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 LV/490/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Suchocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Suchocin, obejmującego obszar, którego granice stanowią:
od północy - północna granica działki nr 1 (droga krajowa nr 630, ul. Modlińska), od wschodu – wschodnia granica obrębu Suchocin, od południa
– granica gminy Jabłonna, od zachodu – zachodnia granica obrębu Suchocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.09.2011r.
do 12.10.2011 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2011 r. w Filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach ul. Nadwiślańska 1 o godz. 17:00.
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 27 października 2011r. 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 27 października 2011r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna, Olga Muniak

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów
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.), uchwały nr XIV/107/2003 Rady Gminy Jabłonna z 1 października 2003 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów i uchwały
Nr XXX/334/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów w zakresie działek o nr ewid. 610, 614, 616, 618/2, 618/3, 148/6,
145/4, 145/7, 145/8, 145/5, 145/6, 145/3, 142/1, 142/2, 139, 136/1, 136/2, 133/2, 617/3, 146, 143, 201/2, 201/3, 201/4, 155/12, 155/14, 149, 147, 144,
141/7, 152 i cz. 583/1 położonych we wsi Chotomów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – północna linia rozgraniczająca tereny kolejowe, od wschodu – granica administracyjna obrębu Chotomów, od południa –północna granica działek o nr ew. 99, 114/2, 127/8, od zachodu – zachodnia granica działki o nr ew.151 i zachodnia linia rozgraniczająca pasa drogowego
ulicy Partyzantów z wyłączeniem działek o nr ewid. 610, 614, 616, 618/2, 618/3, 148/6, 145/4, 145/7, 145/8, 145/5, 145/6, 145/3, 142/1, 142/2, 139,
136/1, 136/2, 133/2, 617/3, 146, 143, 201/2, 201/3, 201/4, 155/12, 155/14, 149, 147, 144, 141/7, 152 i cz. 583/1 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 21.09.2011r. do 19.10.2011r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 8 o godz. 17.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 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 3 listopada 2011r. 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 3 listopada 2011r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna, Olga Muniak
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Wójta Gminy Jab�onna
z dnia 8 wrze�nia 2011roku

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r nr 21, poz. 112 z pó�n. zm) podaje si� do publicznej
wiadomo�ci informacj� o numerach i granicach obwodów g�osowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji
wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepe�nosprawnych oraz o mo�liwo�ci g�osowania korespondencyjnego przez osoby
niepe�nosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz�dzonych na dzie� 9 pa�dziernika 2011
roku.

Nr obwodu
g�osowania

Wykaz ulic wchodz�cych w sk�ad sta�ych obwodów g�osowania

1.

Jab�onna - ulice:
Brzozowa, Buchnik Las, Dereniowa, 1-go Maja, Lasek Brzozowy, Le�na, Modli�ska od nr 2 do nr 152
(parzyste) i od nr 3 do nr 105A (nieparzyste), Osiedle S�oneczna Polana, S�oneczna Polana, Szkolna,
T�czowa, Zagajnikowa.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)

Publiczne Gimnazjum im. Or�a Bia�ego
w Jab�onnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jab�onna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepe�nosprawnych

Publiczne Gimnazjum im. Or�a Bia�ego
w Jab�onnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jab�onna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepe�nosprawnych

2.

Jab�onna – ulice:
Akademijna, Bukowa, Dworkowa, Grabsztyny, Jana Matejki, Jod�owa, Jonatan, Koszteli, Kr�selki,
Milenijna, Sadowa, Ogrodowa, Nad Smu�n� Dolink�, Pa�ska, Politechniczna, Przylesie, Sosnowa,
�wierkowa, Topolowa, Uniwersytecka, Wiosenna, Z�otej Renety.

3.

Jab�onna - ulice:
Akacjowa, Bagno, Bliska, Cicha, Chotomowska, D�bowa, Genera�a Leopolda Okulickiego, Graniczna,
Grunwaldzka, Instytucka, Jab�onowska, Jesienna, Jagiello�ska, Konwaliowa, Królewska, Krzywa, Ksi�dza
Józefa Abramowicza, Lawendowa, Legionowska, Listopadowa, ��czna, Malborska, Mi�a,
Modli�ska od nr 154 do nr 326 (parzyste) i od nr 107 do nr 229 (nieparzyste), Niwna, Nowa, Osiedlowa,
Parkowa, Piaskowa, Piastowska, Prosta, Polna, Rekreacyjna, Ró�owa, Spokojna, Stefana Kisielewskiego, �w.
Wojciecha, Szarych Szeregów, Wakacyjna, Wa�owa, Wczasowa, Wenecka, Wiejska, Wi�lana, Wrzosowa,
Wygonowa, Zacisze, Zegrzy�ska, Zielona, �ródlana.

4.

Chotomów - ulice:
Akacjowa, Ba�niowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, D�bowa, Dolinowa, Dworcowa, Hanki,
Jarz�binowa, Ja�minowa, Jod�owa, Kalinowa, Kasztanowa, Kolejowa od nr 2 do nr 106 (parzyste)
i od nr 1 do nr 61 (nieparzyste), Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa, Leszczynowa, ��kowa, Marii
Konopnickiej, Nieca�a, Ogrodowa, Ojca Augustyna Kordeckiego, Okólna, Partyzantów, Polna, Piusa XI,
Spacerowa, Sporna, Stefana Kisielewskiego, Szumi�cy Las, �wierkowa, �w. Tomasza z Akwinu, Wspólna,
Wypoczynkowa, �wirki i Wigury, Z�ota.

5.

Chotomów - ulice:
Czarodzieja, Genera�a Lucjana �eligowskiego, Jesionowa, Klonowa, Kolejowa od nr 108 do nr 148
(parzyste) i od nr 63 do nr 149 (nieparzyste), Krótka, Le�na, Pi�kna, Poprzeczna, Sosnowa, W�ska,
Wile�ska oraz wie� D�browa Chotomowska.

Szko�a Podstawowa im. Stefana Krasi�skiego w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

6.

Chotomów – ulice:
Bagienna, Dobra, Ekologiczna, Górzysta, Gwia�dzista, Jasna, Ko�cielna, Ksi��ycowa, Ma�a, Obro�ców
Modlina, Parkowa, Podle�na, Pogodna, Promienna, Przechodnia, Radosna, S�oneczna, Spokojna, Stra�acka,
Szcz��liwa, �wietlista, T�czowa, Tulipanowa, Weso�a, Willowa.

Szko�a Podstawowa im. Stefana Krasi�skiego w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

7.

Rajszew, Skierdy.

8.

Bo�a Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska.

Publiczne Gimnazjum im. Or�a Bia�ego
w Jab�onnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jab�onna
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepe�nosprawnych

Szko�a Podstawowa im. Stefana Krasi�skiego w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

GCKiS filia w Skierdach
Skierdy, ul. Nadwi�la�ska 1

Klub Rolnika
Bo�a Wola 42

Uwaga!
1. Wyborcy niepe�nosprawni do dnia 19 wrze�nia 2011 roku (poniedzia�ek) mog� zg�osi� zamiar g�osowania korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nak�adek na karty do g�osowania sporz�dzonych w alfabecie Braille`a. Do g�osowania korespondencyjnego wyznacza si�
Obwodow� Komisj� Wyborcz� Nr 1 w Jab�onnie.
2. Wyborcy niepe�nosprawni do dnia 26 wrze�nia 2011 roku (poniedzia�ek) mog� sk�ada� wniosek o dopisanie do spisu wyborców w
obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepe�nosprawnych oraz o zamiarze g�osowania w tym obwodzie przy
pomocy nak�adek na karty do g�osowania sporz�dzonych w alfabecie Braille`a
3.
Wyborcy czasowo przebywaj�cy na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 4 pa�dziernika 2011roku (wtorek)
mog� sk�ada� wnioski o dopisanie do rejestru wyborców.
Wszystkie wnioski o których mowa powy�ej nale�y sk�ada� w Urz�dzie Gminy Jab�onna w kancelarii Urz�du w godzinach urz�dowania tj.
poniedzia�ek od godz. 800do godz. 1800 wtorek –czwartek w godzinach 800do godz. 1600 oraz w pi�tek w godzinach od . 800 do godz. 1400
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 9 pa�dziernika 2011r (niedziela)
b�d� otwarte w godz. 700 -2100
Wójt Gminy Jab�onna
(~)Olga Muniak

1
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Oddaj fajne ubrania
na rehabilitację dzieciaków
Hej Przyjacielu!
Dołącz do naszej drużyny i ciesz
się pomaganiem! Jeśli masz markowe ubrania, a nie chodzisz w nich
lub się Tobie znudziły to zrób z nich
cegiełkę charytatywną dla "Dzielnej Matki". Nasz pomysł jest prosty.
Szukamy drogi do zdobywania pieniędzy na nasze ciężko chore dzieci i nie chcemy tylko żebrać i prosić
o pieniądze. Darowane ubrania bez
kosztów zakupu mają przystępną
ceną i dzięki temu najubożsi mieszkańcy gminy mogą się fajnie i modnie ubrać. Są to często samotne matki, emerytki, bezrobotni, których nie
stać nawet na kupowanie w ciucholandach. Do naszej budy przychodzą też osoby, które chcą coś kupić
i w ten sposób wesprzeć niepełnosprawne dzieciaczki. A zatem jest to
wymiana pomocy na każdym etapie.

Apel
Drodzy Przyjaciele Fundacja
nieodpłatnie przyjmie odzież .Ubrania potrzebujemy do budki charytatywnej w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 4.
Darowane rzeczy wydajemy
na zasadzie cegiełek charytatywnych,
aby w ten sposób uzbierać środki na
rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Bardzo prosimy o
przygotowanie ubrań , czyli wypranie w dostępnych detergentach i wyprasowanie. Pamiętaj Twoje ubranie
to Twoja wizytówka, o Tobie świadczy jak traktujesz innych. Przygotowaną odzież możemy odebrać po
uzgodnieniu terminu.
Fundacja działa tylko na zasadzie nieodpłatnego wolontariatu,
nie mamy pracowników, dlatego
najlepiej paczki z ubraniami wysyłać

na adres : Buda Charytatywna, ul.
Zegrzyńska 4, 05 -110 Jabłonna.
Do każdej paczki należy dołączyć
oświadczenie o dokonaniu dezynfekcji w powszechnie dostępnych
detergentach jeśli ubrania były
używane.
Dziękujemy wszystkim za paczki.
Uwaga!
Budą charytatywną opiekują się
rodzice dzieci niepełnosprawnych
z powiatu legionowskiego, normalnie pracują na etatach, opiekują się chorymi dziećmi, dlatego
pamiętaj, że bardzo im pomożesz
szykując ubranie tak, aby było gotowe do powieszenia na wieszaku
(uprane i wyprasowane). Oszczędź
dodatkowej pracy!
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