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Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw
Już po raz trzeci Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
zorganizował festiwal aktywności sołectw. W tym roku naszą gminę reprezentowało
sołectwo Dąbrowa Chotomowska, a impreza odbyła się w Józefowie.

C

elem imprezy jest pobudzenie
lokalnych społeczności poprzez
zaprezentowanie
dorobku
poszczególnych sołectw z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w poszczególnych kategoriach konkursowych. Festiwal jest zatem okazją do pochwalenia się
dorobkiem mieszkańców, którzy co można było zobaczyć w sobotę 15 września,
mają wiele pasji i talentów. Stoiska uginały
się pod ciężarem domowych wypieków,
wędlin, warzyw i owoców. Te ostanie królowały także na stoisku Dąbrowy Chotomowskiej. Głównym bohaterem był arbuz
i „cuda”, które można z niego wyrzeźbić.
I choć sztuka to nie łatwa, Grażyna Derlacz
– żona sołtysa Czesława Derlacza, opanowała ją do perfekcji. Piękne rzeźbione arbuzy zachwyciły jury konkursowe oraz gości
imprezy odwiedzających stoisko Dąbrowy
Chotomowskiej. Na naszym stoisku można
było też spróbować wyśmienitych ciast,
chleba i szmalcu z jabłkiem lub tradycyjnie
z cebulką. Wszystko smakowało wybornie!
W tegorocznej edycji zaprezentowały się

Stoisko Dąbrowy Chotomowskiej
cieszyło się dużym zainteresowaniem

sołectwa:
1. Jackowo Górne (gm. Somianka)
2. Słupno (gm. Radzymin)
3. Borowa Góra (gm. Serock)
4. Skrzeszew (gm. Wieliszew)
5. Dąbrówka (gm. Dąbrówka)
6. Dąbrowa Chotomowska (gm. Jabłonna)
7. Stanisławów Drugi (gm. Nieporęt)

Oprócz występu scenicznego, jury konkursowe oceniało stoiska w kategoriach:
„Prezentacja stoiska” oraz „Smaki, kuchnia
regionalna”. Największą liczbę punktów
zebrało sołectwo Skrzeszew, uzyskując
tym samym prawo do organizacji festiwali
w 2013 roku.
AOT

Kolejny Sukces Modelarni Chotomów
W niedzielę 7 października nad Warszawą pojawiły się kosmiczne rakiety, zielone
meduza, japońskie smoki i orły.

Zawody odbyły sie na Bemowie
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16. Mistrzostwa Warszawy Młodzików w konkurencji
latawców płaskich i skrzynkowych dla dzieci z ośrodka
Kultury z Chotomowa zakończyły się pełnym sukcesem.
12 chłopców i dwie dziewczynki wywalczyli wice
mistrzostwo.
Na bemowskim lotnisku jak
okiem sięgnąć duety: rodzic
(zazwyczaj ojciec) i dziecko
(dziewczynki nie rzadziej niż
Adres mailowy:
redakcja_wiesci@jablonna.pl
promocja@jablonna.pl
Redakcja:
Elżbieta Radwan (redaktor naczelna)
Aneta Ostaszewska – Tańska
Agnieszka Makowska
Michał Smoliński

chłopcy). Pomiędzy nimi krążyło kilka
komisji, które oceniały latawce w locie,
ale też ich konstrukcję i zdobienie.
- Latawiec powinien być wykonany przez
dziecko samodzielnie, wyjaśnił Jacek
Ciesielski instruktor GCKiS Chotomów
- Poza tym komisja zwracała uwagę
na ogon, kolorystykę i pomysł. Latawiec
musi być widoczny na niebie!
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Red.
Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam.
Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.

Projekt i skład: RITF.eu
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Gospodynie z Suchocina – najlepsze!
Gospodynie z Suchocina wzięły w sierpniu udział w konkursie na najsmaczniejszą
potrawę, której głównym składnikiem był ziemniak. Ich ziemniaczane smakołyki
zawładnęły podniebieniami jury.

K

oło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze w Michałowie-Reginowie oraz Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadziły w sierpniu „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”
podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata”. Do konkursu zgłoszono
ponad 30 potraw, które degustowało
jury w składzie – dr Magdalena Grudzińska (IHAR), Janusz Kubicki (członek Zarządu Powiatu Legionowskiego), Roman Smogorzewski (prezydent
Legionowa), Paweł Kownacki (wójt gminy Wieliszew), Elżbieta Radwan (sekretarz
gminy Jabłonna) i Anna Socha (kierownik Referatu Komunikacji Społecznej
UMiG w Serocku).
Jak pokazały wyniki końcowe, jury
w większości najbardziej zasmakowały potrawy przygotowane przez
gospodynie z Suchocina. Pierwsze
miejsce zajęły pierogi ruskie, które przygotowała Hanna Janiszew-

Gospodynie z Suchocina
fot. Goniec Lokalny

ska. Drugie miejsce uzyskała sałatka
beskidzka Elżbiety Rusieckiej, a trzecie otrzymały kluski śląskie z mięsem
autorstwa Teresy Gałeckiej. Wyróżnienia otrzymała także Marzena
Nowakowska za chlebek ziemniaczany
na zakwasie, Teresa Piątkiewicz za zupę

ogórkową i Grażyna Roguska za sałatkę ziemniaczano-śledziową. Wszystkie uczestniczki otrzymały upominki,
a zwyciężczynie nagrody ufundowane
przez lokalne gminy oraz Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Red.

Zabawki już na placu!
Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie.
Plac powstał w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Budowa placu przy boisku
szkolnym w Chotomowie

P

lac powstał na działce gminnej
o powierzchni ponad 500 m² znajdującej się przy boisku na terenie
chotomowskiej szkoły. Na placu pojawiły
się zabawki m.in. zjeżdżalnia i konstrukcje
z linami. W ramach inwestycji powierzchnia placu została wyłożona sztuczną
nawierzchnią w kolorze pomarańczowym

i niebieskim, a na pozostałym terenie
została posiana trawa. Plac został także
ogrodzony.
Plac zabaw przeznaczony jest
na potrzeby szkoły, dla klas
I-III. Warto dodać, że to już
kolejny plac zabaw w naszej
gminie, który powstał dzięki pozyskanej przez Urząd
Gminy dotacji z programu „Radosna Szkoła”.
W zeszłym roku podobny plac powstał przy
Szkole
Podstawowej
w Jabłonnie.
Budowa w Chotomowie
była możliwa dzięki pozyskanej przez Urząd Gminy
dotacji. Kwota dofinansowania która pozwoliła na sfinansowanie 50% kosztów wyniosła 115 tys. zł.

Plac jest już gotowy
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Uniwersytet III Wieku – inauguracja
W poniedziałek 8 października ponad 100 osób wzięło udział w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie III Wieku, która odbyła się w Jabłonnie
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

Grzegorz Przybyłowicz i Elżbieta
Frydrychowicz na inauguracji roku

S

tudenci
seniorzy
powitali akademicki rok już po raz
szósty. Na wstępie słuchaczy powitali: Grzegorz Przybyłowicz
- dyrektor GCKiS oraz Elżbieta
Frydrychowicz - kierownik chotomowskiej filii ośrodka kultury. Przedstawili
zebranym plany na najbliższe miesiące i zachęcili do uczestnictwa w zajęciach. Ale na tym nie koniec. Trady-

cyjnie inauguracja UIIIW okraszona
była występem artystycznym. Tym
razem na scenie wystąpili artyści
z A’la kabaretu w programie pt. „Pary
nie do pary” ukazującym perypetie
właścicielki i klientów pewnego biura
matrymonialnego.
Corocznie
oferta
programowa
dla seniorów jest przygotowywana tak, aby objąć jak najwięcej tematów z różnych dziedzin oraz
zajęcia praktyczne. Są to przede
wszystkim odbywające się dwa razy
w miesiącu wykłady oraz cotygodniowe
zajęcia takie jak: kursy komputerowe
i nauka korzystania z Internetu, kursy grafiki, nauka języków obcych, teoria sztuki
i malarstwo i wiele innych. Zajęcia odbywają się zarówno w Jabłonnie jak i w filii
uniwersytetu w Chotomowie.

Więcej informacji dotyczących działalności uniwersytetu i prowadzonych
zajęciach, można znaleźć na stronie
GCKiS www.gckis.pl oraz bezpośrednio
w ośrodkach kultury w Chotomowie
i Jabłonnie.
AOT

Występ kabaretu na inauguracji

Uroczyste pasowania pierwszaków
Pierwszoklasiści z gminnych szkół podstawowych oraz z gimnazjum, zostali
oficjalnie włączeni w uczniowski poczet.

J

ako pierwsi ślubowanie złożyli
gimnazjaliści. Ponad stu uczniów
z gimnazjum im. Orła Białego
w ostatni piątek września, ślubowało godnie spełniać swoje obowiązki.
Z kolei pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
zostali pasowani na uczniów we wtorek
2 października. W ślubowaniu brali
udział uczniowie klas: Ia, Ib, Ic, Id.
Tradycyjnie na dostojną uroczystość
przybyło liczne grono zaproszonych
gości, a wśród nich: Pełnomocnik
do spraw kontaktów społecznych
Seweryn Kosiorek, Przewodniczący
Rady Rodziców Andrzej Jakubowski,
Dyrektor szkoły Agata Gołowicz, V-ce
dyrektor Natalia Ciepielewska, Przedstawiciele Minisamorządu, a także wychowawcy i rodzice pierwszoklasistów.
Aktu pasowania dokonała dyrektor
Agata Gołowicz, a każdy „świeżo upieczony” pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, legitymację szkolną oraz
drobne upominki od uczniów klasy II.

Pasowanie na ucznia w szkole
podstawowej w Chotomowie

Jako ostatni pasowani zostali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie. Uroczystość
odbyła się w piątek 12 października
na sali gimnastycznej placówki.
Uczniom towarzyszyli rodzice, którzy
z wielką troską obserwowali swoje

pociechy. Zanim dyrektor Grażyna
Sprawka pasowała pierwszaków, każda
z klas zaprezentowała krótki pokaz artystyczny, nagrodzony gromkimi brawami. Później pierwszaki spokojnie przyjęły pasowanie i złożyły ślubowanie.
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Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej i Wierzbowej we wsi Dąbrowa Chotomowska
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647), 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.), oraz w związku z uchwałą nr V/36/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia
23 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej i Wierzbowej we wsi Dąbrowa Chotomowska, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej i Wierzbowej we wsi Dąbrowa Chotomowska, obejmującego obszar, którego
granice stanowią: od północy – granica administracyjna z gminą Wieliszew, od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 41/3, od południa – północna
granica działki nr ew. 130, od zachodu – zachodnia granica działek nr ew. 40/5, 40/2, 40/4, 40/7, 40/6 położonych w obrębie nr 4 – Dąbrowa Chotomowska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.10.2012r. do 02.11.2012r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152,
w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja 25 października 2012r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 8 o godz. 18.00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 listopada 2012r.
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 19 listopada 2012r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
z up. Wójt Gminy Jabłonna
Tadeusz Rokicki
Zastępca Wójta

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647) 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 VI/49/2011 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią:
od północy – południowa granica działek nr ew. 645/54 i 1491/26, od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 645/27, od południa – północna granica działek nr ew. 645/26 i 645/52, od zachodu – zachodnia granica działek nr ew. 645/5 i 645/53 położonych w obrębie nr 1 – Jabłonna, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.10.2012r. do 02.11.2012 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 23 października 2012r. w Urzędzie
Gminy Jabłonna w sali 01, ul. Modlińska 152 o godz. 18:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 listopada 2012r.
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 19 listopada 2012r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
z up. Wójt Gminy Jabłonna
Tadeusz Rokicki
Zastępca Wójta
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Złota Monika!
Monika Nyrć – zawodniczka LKS „Lotos” Jabłonna zdobyła złoty medal na zawodach
w Brighton w Anglii.

Wójt Olga Muniak
i Monika Nyrć

4 - 7 października w Brighton w Anglii
odbył się Puchar Świata, największy
tegoroczny turniej Taekwon-do (ITF).
W zawodach udział wzięli również zawodnicy z klubu LKS „Lotos” Jabłonna. Cała trójka wróciła z medalami. Joanna Paprocka
w pięknym stylu zdobyła złoto w walkach
do 63 kg, a idąca w jej ślady juniorka Monika Nyrć z Chotomowa, przywiozła aż dwa
medale: w technikach specjalnych złoto
i brąz w walkach +60 kg. Z medalem wrócił także trener Tomasz Szczepaniuk, który

w walkach drużynowych zdobył brązowy
medal.
Monika Nyrć, Tomasz Szczepaniuk oraz
prezes LKS „Lotos” Małgorzata Kowalska w środę 24 października byli gośćmi
honorowymi na Sesji Rady Gminy Jabłonna.
W trakcie spotkania Wójt Olga Muniak
pogratulowała im sukcesów i życzyła
kolejnych, tak znakomitych wyników.
Na ręce gości zostały także przekazane
nagrody. Gratulacje złożyli również członkowie Rady Gminy Jabłonna.
Red.

Polikarp Wróblewski na kartach historii
21 października o godz. 14.00. w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” w Jabłonnie
odbyła się prezentacja książki Piotra Chróściela NA OJCZYŹNIANEJ DRODZE
- opowieść o Polikarpie Wróblewskim, połączona z otwarciem wystawy prac
Bohdana Wróblewskiego.

P

olikarp Wróblewski urodził
się w Chotomowie w 1898r.
W 1916 r. założył w Chotomowie zastęp harcerski, który wkrótce przekształcił się w oddział Polskiej
Organizacji Wojskowej. W 1917 r., gdy
POW zdelegalizowano, zdobył uprawnienia instruktora straży pożarnej i założył ochotniczą straż pożarną w Chotomowie, aby pod osłoną straży nadal prowadzić działalność POW. Zaangażowanie
w pożarnictwie stało się wielką

pasją jego życia. Brał udział
w wielu zjazdach i kongresach krajowych i zagranicznych, których często
był organizatorem i gospodarzem. Pełnił wysokie
funkcje we władzach strażackich. Pracując zawodowo na kierowniczych
stanowiskach w przemyśle
lotniczym, założył ochotniczą straż pożarną w Państwowych Zakładach Lotniczych. Podobną działalność prowadził również
w Turcji w czasie wojny,
gdzie wraz z polskimi specjalistami uruchomił fabrykę samolotów. Szkolił tureckich oficerów lotnictwa
do ochrony przeciwpożarowej lotnisk.
Po wojnie uruchomił pierwszą produkcję motocykli SHL i WFM. Odznaczony
wysokimi odznaczeniami państwowymi
i pożarniczymi. Do ostatnich lat życia
współpracował ze „swoją” strażą z Chotomowa. Zmarł w 1983r.
Prezentacji książki towarzyszyło otwarcie wystawy prac Bohdana Wróblewskiego: syna Polikarpa, absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych, twórcy herbu
Chotomowa. Jego twórczość obejmuje ilustracje do książek i encyklopedii,
grafikę użytkową, plakaty świąt i rocznic

Bohdan Wróblewski
i prof. Stanisław Wieczorek

państwowych oraz handlu zagranicznego, a także opakowania dla zakładów
Wedla i projekty znaczków pocztowych. Namalował historię Orła Białego.
Wystawę można oglądać do 11 listopada 2012 r.
Książka „Na ojczyźnianej drodze”
będzie dostępna w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie oraz
w Urzędzie Gminy Jabłonna. W OSP
książkę będzie można nabyć za „cegiełkę”. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na leczenie mieszkanki Chotomowa, Agnieszki Sałanowskiej.
Red.
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Rodzice w biegu…
Dziewiąty raz w Chotomowie spotkali się amatorzy biegania. Tym razem Grupa Biegowa CHTMO zorganizowała III Chotomowskie Pożegnanie Lata – bieg rekreacyjny
na dystansie 5 km oraz nową imprezę towarzyszącą – I Marsz Rodzica z Wózkiem.

Grupa CHTMO

P

ierwsi
spod
Gminnego
Centrum Kultury i Sportu
na trasę marszu wyruszyli
rodzice z dziećmi, a mieli do pokonania
1,6 km - Poprzeczną, Piękną i Strażacką.
Amatorzy spacerowania z uśmiechem
na twarzy pokonali dystans. 15 minut
po starcie marszu na trasę ruszyli amatorzy biegania. Jak zwykle przebiegli stałą
trasę – Poprzeczną, Piękną, Wileńską,
Żeligowskiego, Lasami Chotomowskimi, Bagienną, Księżycową, Słoneczną,

Piękną i Poprzeczną, by zameldować
się na mecie. W całej imprezie wzięło
udział 90 zawodników, zawodniczek oraz
dzieci, dla których start z dorosłymi był
ogromnym przeżyciem. Każdy na mecie
otrzymał ręcznie wykonany drewniany
medal, wodę mineralną oraz słodkości.
W gościnnych progach GCKiS w Chotomowie podsumowano imprezę wręczając wszystkim uczestnikom piękne
kubki, przewodniki rowerowe oraz inne
gadżety. Pełna lista sponsorów i tych,

którzy mieli ogromny wkład w organizację można znaleźć:
http://machnas.ubf.pl/news.php?readmore=585 Grupa Biegowa włącza się
aktywnie w organizowanie akcji charytatywnych. Tym razem każdy z uczestników mógł pomóc Domowi Dziecka
w Chotomowie przynosząc środki czystości. Zebrano kilka ciężkich kartonów,
które zostały przekazane dla potrzebujących. Natomiast Fundacja Bez Tajemnic zbierała zakrętki, tusze i tonery, które
wymieni na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci. Kolejne spotkanie biegowe już 6 stycznia! - IV Noworoczny Bieg Chotomowski,
który jest oficjalnym treningiem grupy.
W pierwszą niedzielę maja odbędzie
się IV Chotomowskie Powitanie Wiosny,
gdzie również będą zbierane środki czystości dla Domu Dziecka oraz zakrętki,
tusze i tonery dla fundacji. Zapraszamy
wszystkich do wzięcia udziału w zawodach sportowych jak i w pomocy potrzebującym - Grupa Biegowa CHTMO.
Michał Machnacki

Koszykówka - LKS Lotos Jabłonna : Reaktywacja 86:61
LKS Lotos Jabłonna rozpoczął udział w 40. edycji WNBA od pewnej wygranej
z zespołem Reaktywacja.

P

rzeciwnik był nam
znany dość dobrze
z poprzednich sezonów i mogłoby się wydawać,
że ani Reaktywacja ani Lotos
nie mają się czym nawzajem
zaskoczyć. Wszystko się zmieniło po pierwszym gwizdku
sędziego. Zaczęliśmy mecz
typowo w naszym stylu - skuteczna obrona (w tym sezonie
wzmocniona dzięki nowym
zawodnikom na pozycjach
pod koszem) i bardzo szybki,
miły dla oka atak. Po świetnych Koszykarze z LKS Lotos Jabłonna
akcjach między innymi Piotra Jankowskiego (16 punktów i 5 asyst pewnie i ten styl gry pasuje nam najlepiej.
w meczu) i Macieja Proroka (11 punktów Pierwsze trzy kwarty wygraliśmy 33:14,
i 11 zbiórek) widać było, że czujemy się 17:8 i 22:13, a dzięki wypracowaniu tak

wysokiej przewagi, nawet przegrana 14:26 w ostatniej odsłonie
gry, nie zaważyła na końcowym
wyniku - wygraliśmy 86:61.
Tym razem ciężko wyróżnić
najlepszego zawodnika meczu,
ponieważ naprawdę każdy
zawodnik Lotosu zagrał bardzo
dobry mecz, a dzięki dobremu
podziałowi minut przez Andrzeja
Tańskiego mogliśmy przetestować kilka różnych wariantów
gry na przyszłość. Zapraszamy
do czytania relacji ze spotkań
na stronie Lotosu po każdym
weekendzie. Szczegółowe wyniki
i statystyki są dostępne na oficjalnej stronie WNBA.
Krzysztof Gocajna
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W polifonii ciszy
12 października w galerii „Oranżeria” na terenie zespołu pałacowo – parkowego
w Jabłonnie odbyła się premiera książki Sylwii Piwowar „W polifonii ciszy”. Autorka
jest mieszkanką Chotomowa.

G

ości powitali dyrektor GCKiS
Grzegorz Przybyłowicz oraz
dyrektor GBP Anna Czachorowska. Spotkanie prowadziła Magdalena Koperska – prezes Wydawnictwa Anagram, a wiersze czytali Klementyna Umer
i Przemysław Piwowar. Oprawą muzyczną wydarzenia zajęła się Anna Słapek.
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością Sylwii Piwowar. Jej wiersze skłaniają
do refleksji i głębokiej zadumy. Poza tym
wyrażają dojrzałość literacką. Zaskakują bezkompromisową autentycznością
i śmiałością językową.
Partnerami w wydaniu książki byli:
Gmina Jabłonna, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.

Sylwia Piwowar

Anna Czachorowska i Grzegorz Przybyłowicz

Red.

Nagrody dla najlepszych
W czwartek 13 września wójt Olga Muniak wręczyła nagrody dwóm młodym mieszkankom gminy, które osiągnęły wysokie wyniki w sporcie i nauce.

Laura Wasielewska z mamą
oraz bratem i wójt Olgą Muniak

J

ako pierwsza Nagrodę Wójta
odebrała Laura Wasielewska.
Laura jest uczennicą V klasy
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jabłonnie i mieszkanka w Skierdach.
Specjalizuje się i trenuje pływanie.
W 2012 r. zajęła:
- I miejsce w XXI Otwartych Mistrzostwach w Pływaniu o Puchar Prezyden-

Karolina wraz z mamą oraz wójt
Olgą Muniak i pełnomocnikiem wójt
ds. kontaktów społecznych Sewerynem Kosiorkiem

ta Miasta Legionowa w kategorii Szkoła Podstawowa kl. III-IV na dystansie
25 m. stylem dowolnym
- 6. miejsce w V Grand Prix Bemowa
w pływaniu w konkurencji 100 m. stylem dowolnym dziewcząt 11 lat.
Zaraz potem wójt wręczyła nagrodę
Karolinie Strupczewskiej, uczennicy
I klasy Publicznego Gimnazjum im. Orła

Białego w Jabłonnie,
która mieszka w Chotomowie. Karolina jest
Absolwentką
Szkoły
Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.
Ukończyła
szóstą klasę ze średnią
5,67, a ze sprawdzianu
w klasie VI otrzymała
37 punktów.
Spotkanie było ponadto
okazją do zamienienia
kilku słów na temat pasji
dziewcząt. Olga Muniak oprócz gratulacji złożyła im również życzenia kolejnych
sukcesów, a obecnym na wręczeniu nagród mamom, pogratulowała tak zdolnych córek.
AOT
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Święto nauczycieli
W poniedziałek 15 października nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty
z gminy Jabłonna świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

W

tym roku święto pracowników oświaty uczczono
w poniedziałek 15 października. Nauczyciele, pracownicy gminnych
placówek oraz władze gminy spotkali się, aby uczcić to ważne święto oraz
nagrodzić tych, którzy kształcą dzieci
i młodzież. Na przygotowanej specjalnie na tę okazję imprezie nie zabrakło
Wójt Gminy Jabłonna Olgi Muniak, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Kowalika, radnej Teresy Gałeckiej,

Skarbnik Gminy Beaty Stolarskiej oraz
Seweryna
Kosiorka
Pełnomocnika
ds. kontaktów społecznych.
Na początku spotkania głos zabrała
dyr. SP w Jabłonnie Agata Gołowicz,
która powitała gości i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez nauczycielki z Jabłonny
oraz uczniów placówki. Bogaty program
w którym nie zabrakło wierszy, scenek
teatralnych i tańca, okraszony został
również występem samych nauczycielek

Wręczenie aktów nadania stopnia
nauczyciela mianowanego

i nagrodzony gromkimi brawami.
W drugiej części uroczystości Wójt Olga
Muniak złożyła zebranym najlepsze
życzenia i podziękowała za owocną pracę. Wręczone zostały także akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego oraz
nagrody Wójta Gminy Jabłonna.
Ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez nauczycieli, którzy otrzymali akty mianowania.
AOT

Olga Muniak wręcza nagrodę
dyr. przedszkola gminnego Beacie Chudzik

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji z pełnionej misji.
Dziękuję za trudną i odpowiedzialną pracę, której celem jest jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży. Niech
to święto będzie pełne radości, satysfakcji i zadowolenia z wykonywania tak zaszczytnego zawodu.
Wszystkim Państwu życzę radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele
zdrowia i osobistego szczęścia.
Olga Muniak
Wójt Gminy Jabłonna

Biblioteka online!
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego zaprasza Mieszkańców i Czytelników do odwiedzin
nowej strony www.

N

a stronie można znaleźć m.in.
wszystkie informacje na temat
biblioteki i jej chotomowskiej
filii, katalog książek, przydatne linki, fotogalerie, informacje o konkursach i wiele
innych ważnych dla czytelników informacji. Zapraszamy do odwiedzin:
http://biblioteka-jablonna.eu/
Przypominamy również, że Gminna
Biblioteka w Jabłonnie posiada już w peł-

ni skatalogowany księgozbiór w wersji
elektronicznej. Każda książka otrzymała
kod kreskowy, a od 3 września biblioteka
uruchomiła elektroniczne wypożyczanie.
Trwa także wymiana tradycyjnych kart
czytelników na karty elektroniczne. Elektroniczne wypożyczenia uruchomiono
również w filii w Chotomowie.
Red.

Jabłonowska biblioteka
jest w pełni skomputeryzowana
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„Z legend Śródziemia…”

Harcerze na wyjeździe

Barwna i zacna historia Śródziemia rozpoczęła się wraz z połową lipcowego miesiąca.
Najodleglejsze zakątki krainy zaczęły być
zasiedlane przez rozmaite ludy. Do Gondoru i Rohanu sprowadzili się ludzie: wyborni
jeźdźcy, tajemniczy zwiadowcy, wojownicy
w misternie kutych zbrojach… Rivendell
zamieszkali purpurowi elfowie władający
łukiem, Mroczną Puszczę zaś elfowie zieloni,
lubiący muzykować. Nie mogło zabraknąć
również małych, sympatycznych, bosonogich obżarciuchów – hobbitów. Stworzenia
te za swój dom obrały zielone i pachnące
wiatrem wzgórza Shire i Bree. Skaliste, niegościnne ostępy gór Moria przypadły w udziale brodatym krasnoludom trudniącym się
odkuwaniem
wspaniałych
klejnotów.
Na czele Śródziemia stanęli najbardziej
doświadczeni: Gandalf Biały, Aragorn, syn
Aratorna wraz z Arweną, córką Elronda,
Legolas – książę Mrocznej Puszczy, Frodo
Baggins, krasnolud Gimli, Meriadok Brandybuck i Samwise Gamgee. Świat Śródziemia
wzrastał dzięki wytężonej pracy jego mieszkańców. Należało urządzić swoje chatki,
zbudować prycze, półki, wieszaki, menażniki i lampiony, do których co wieczór trafiało
Światło Gandalfa, by pokrzepić serca udających się na nocny spoczynek. Gdy ostatni
gwóźdź został przybity do bramy, a podobozówka zaprezentowała wszystkie symbole
zastępów, wybrzmiało hasło: Śródziemiu grozi niebezpieczeństwo… Zły Sauron pragnie
odzyskać magiczny pierścień i zawładnąć
naszym światem. Musimy go powstrzymać!
Dokonać tego mogą tylko najdzielniejsi! I tak
co dzień zastęp o najdoskonalszym porządku, schludnym umundurowaniu, kompletnym stroju obrzędowym, wyróżniający się
punktualnością oraz aktywnością zyskiwał
przywilej posiadania pierścienia, by ostatecznie unicestwić go w ogniu Góry Przeznaczenia w samym Mordorze. Najwytrwalsi okazali
się Jeźdźcy Rohanu i to o ich chwalebnych
czynach bardowie śpiewać będą pieśni…
Pewnieś, drogi słuchaczu, ciekawy, cóż takiego zajmowało czas zacnym mieszkańcom

Śródziemia przez te wszystkie dni? Otóż
mnóstwo ciekawych, pouczających i pożytecznych spraw! Primo – szlifowanie umiejętności z zakresu pionierki i puszczaństwa (cykl
na Granatowe Wampum Leśne) oraz terenoznawstwa, krajoznawstwa i przyrodoznawstwa. Elfowie zatem wypiekali lembas, hobbici patroszyli ryby, krasnoludy zbierały owoce
i pielęgnowały zioła. Secundo – zajęcia twórcze i artystyczne. Odbył się wielki festiwal,
harcoteka, Talnet Show, pokazy i warsztaty
kuglarskie, ponadto każdy miał okazję stworzyć własną koszulkę obozową. Mieszkańcy
Śródziemia dzielnie rywalizowali z sąsiadami
o miano najlepszych w bezszelestnym podchodzeniu – los jednak rozdał karty sprawiedliwie i nie rozstrzygnął o pierwszeństwie.
1 sierpnia godnie uczczono wybuch Powstania Warszawskiego. Ludy Śródziemia dobrze
wiedziały, co to znaczy stoczyć krwawą walkę… Wszak miały za sobą bitwę o Helmowy
Jar. Dodatkowymi atrakcjami były: olimpiada, wykopaliska archeologiczne, wyścigi
na tratwach, wspinaczka i park linowy, zwiady i wycieczki do Sztutowa, Szymbarku oraz
na Wielbłądzi Garb, wybory Miss i Mistera
obozu, klimatyczne ogniska i wieczornice, kąpiele w Księżycowej Zatoce, śluby obozowe,
nauka pierwszej pomocy oraz happening
na plaży. Drużyna Pierścienia za główny cel
obrała promowanie liderów – zastępowych
oraz inicjatyw wśród harcerzy starszych. Jeszcze przed obozem przeprowadzona została
szkoleniowa zbiórka dla zastępowych, a już
w jego trakcie często odbywały się narady
z liderami. Dzieńobozowicza, podczas którego zastępowi zajęli miejsce kadry, stał się
okazją do rzetelnego planowania, sprawdzenia swoich umiejętności przywódczych
i wykazania się. Harcerze starsi ponadto dysponowali czasem przeznaczonym
na ich własne projekty. Podczas pożegnania
w Księżycowej Zatoce wszyscy mieszkańcy
Śródziemia podsumowali obóz. Za największe minusy uznano zbyt wczesne pobudki,
złą pogodę w pierwszym tygodniu oraz
nieharcerskie zachowanie niektórych uczestników. Najbardziej wartościowe zaś okazały
się zawarte przyjaźnie, świetna atmosfera
oraz możliwość sprawdzenia się w różnych
sytuacjach. Drogi słuchaczu – odwiedź Śródziemie, wsłuchaj się w szelest leśnego wiatru,
a poznasz radosną pieśń jego mieszkańców
o najfantastyczniejszym obozie…”
druhna pwd. Paulina Marzęcka

Przypominamy
o cyklicznej
zbiórce zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego

Z

biórki są przeprowadzane w godzinach od 10.00. do 15.00.
Najbliższe zbiórki :
•
Chotomów 17 listopada – parking
przy kościele
•
Jabłonna 15 grudnia – parking przy
urzędzie
Przypominamy także, że stały punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE) znajduje się
w Legionowie na ul. Siwińskiego 2 (przy
myjni samochodowej na rogu skrzyżowania ul. Siwińskiego i ul. Sobieskiego).
Sprzęt można oddać NIEODPŁATNIE
– poniedziałek - sobota w godz. 8.0017.00. (chęć pozostawienia ZSEE należy
zgłosić w biurze myjni)

Odstrasz dziki!

S

zanowni Mieszkańcy, informujemy że w Urzędzie Gminy Jabłonna dostępny jest środek odstraszający dziki.
W Referacie Ochrony Środowiska
w urzędzie można otrzymać repelent
odstraszający dziki. Osoby zainteresowane mogą się zgłosić do referatu w godzinach otwarcia urzędu: pok. nr 6, I piętro. Należy przynieść ze sobą pojemnik
o pojemności 250 ml ze spryskiwaczem.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Jabłonna, tel. (22) 767 73 29 lub 767 73 24.

Wizyty dzików na terenach zabudowanych
są zazwyczaj spowodowane dokarmianiem
ich przez ludzi, fot. A. Kos
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Otwarcie wiaduktu w Chotomowie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały do użytkowania trzy wiadukty nad linią
kolejową Warszawa – Gdynia.
12 września po południu otwarty został wiadukt w Chotomowie. Pierwsze samochody
pojechały nową trasą po godzinie 12.00.,
zaraz po tym jak przedstawiciele inwestora dokonali przeglądu inwestycji. Tego
samego dnia PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przekazały do użytkowania również
dwa wiadukty nad linią kolejową Warszawa – Gdynia w Warszawie, w ciągu ulic Klasyków i Mehoffera.
Budowa wiaduktów kolejowych i drogowych na linii Warszawa – Gdynia jest
istotną częścią jej modernizacji. Na tej

Jest jaśniej
We wrześniu zakończyły się prace
związane z instalacją oświetlenia
w Dąbrowie Chotomowskiej.
Nowe lampy oświetliły ulicę Modrzewiową, Wawrzynową oraz część ulicy
Lipowej. Ale nie tylko w Dąbrowie pojawiło się nowe oświetlenie. Przy stacji kolejowej w Chotomowie, również zainstalowano nowe lampy. Oświetlają one część
ul. Kolejowej w stronę stacji.
Red.

Drobne naprawy,
duże zmiany

trasie powstanie ponad 100 takich obiektów. Pozwala to na likwidację przejazdów
w poziomie szyn i oznacza podwyższenie
bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Przeniesienie ruchu drogowego na wiadukty podwyższa również bezpieczeństwo ruchu kolejowego i umożliwia jazdę
pociągów z wyższą prędkością. Pomimo
sprzeciwu Urzędu Gminy Jabłonna, 10 października PKP PLK zamknęło przejazd kolejowy przy ul. Partyzantów, przed wybudowaniem schodów i wind.
Red.

Otwarcie wiaduktu w Chotomowie

W dniach 15 – 16 grudnia 2012 r. w Regionalnym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji ARENA LEGIONOWO, przy ul. Bolesława Chrobrego 50B w Legionowie odbędzie się II edycja
Legionowskich Targów Przedsiębiorczości. Nasze Targi będą znakomicie przygotowanym,
profesjonalnym przedsięwzięciem o zasięgu regionalnym. Targom towarzyszyć będą nowoczesne
prezentacje, rozmowy biznesowe oraz misje gospodarcze w bożonarodzeniowej scenerii.
Zapraszamy wystawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej
i okołoturystycznej do wzięcia udziału w Legionowskich Targach Przedsiębiorczości. Rejestracja
do dnia 31 października 2012 roku. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na
stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo:
http://www.legionowo.pl/pl/strefa-przedsiebiorcy/Legionowskie-Targi-Przedsiebiorczosci

Organizator: Gmina Legionowo
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Legionowie,
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

Współpraca: Miasto i Gmina Serock,
Gmina Nieporęt,
Gmina Wieliszew,
Gmina Jabłonna,
Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
Naprawa części parkingu
przy budynku urzędu

W minionym czasie na terenie gminy oraz przy budynku Urzędu Gminy Jabłonna przeprowadzono prace
naprawcze i konserwacyjne.
W zakresie prac znalazły się: naprawa
chodnika z kostki betonowej przy urzędzie gminy, naprawa nawierzchni i usunięcie karpy na rondzie w Chotomowie,
udrożnienie odpływu wody na parkingu przy urzędzie, ułożenie nawierzchni
z kostki betonowej przy wiacie przystankowej we wsi Trzciany, obniżenie
krawężników po obu stronach chodnika
przy ośrodku zdrowia w Jabłonnie.
Red.

Agencja Rozwoju Mazowsza,
Instytut Badań na Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Krajowa Izba Gospodarcza.

„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
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Sołeckie wydatki
We wrześniu odbyły się zebrania wiejskie, których punktem głównym było złożenie
wniosków do budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013 w ramach Funduszu Sołeckiego.
Trzciany
Zebranie wiejskie w sołectwie odbyło się 3 września. Środki przeznaczone
na Fundusz Sołecki wsi Trzciany na 2013
rok to kwota 9 248 zł. Po przeprowadzonej dyskusji zdecydowano przeznaczyć całą kwotę na projekt i wykonanie
oświetlenia ulicy Żwirowej na odcinku od ulicy Sołeckiej do skrzyżowania
z ulicą Granitową. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Na zebraniu
Mieszkańcy zgłosili także propozycje
do budżetu Gminy:
•
Wykonanie oświetlenia ulicy
Sołeckiej
•
Wyrównanie ulicy Kwarcowej
•
Przycięcie krzewów i konarów
drzew przy ulicy Granitowej
•
Przycięcie krzewów rosnących przy
zjeździe z ulicy Modlińskiej
w Sołecką
Ponadto w trakcie spotkania Sołtys wsi
Wioletta Głuch przedstawiła mieszkańcom stan wykorzystania funduszu
sołeckiego przeznaczonego na rok
2012: wykonany został projekt oświetlenia ulicy Sołeckiej od ulicy Modlińskiej do Żwirowej za 8.000 zł, wystawiono zlecenie na wykonanie stojaka
na rowery za 500 zł, pozostała kwota ok. 500 zł przeznaczona zostanie
na wykonanie nawierzchni pod przystankiem znajdującym się przy ulicy
Granitowej.
W dalszej części obecna na zebraniu
Wójt Olga Muniak poinformowała mieszkańców o zmianie odbiorcy nieczystości stałych od listopada 2012 roku oraz
o obecnym etapie budowy szkoły.
Z kolei Radna Teresa Gałecka poinformowała o możliwości podłączenia
gazu mieszkańcom ulicy Kwarcowej
i najbliższej okolicy od strony Janówka II. Mieszkańców interesowała także
ulica Kwarcowa. Kierownik Referatu
Ładu Przestrzennego – Grażyna Kacprzykowska odpowiedziała, iż został
wysłany wniosek do Lasów Państwowych odnośnie możliwości poszerze-

nia tej ulicy od strony lasu. Mieszkańcy
ulicy Kwarcowej byli też zainteresowani
możliwością budowy drogi gminnej
finansowanej przez mieszkańców.

Wólka Górska
Zebranie odbyło się 13 września.
W związku z rozpoczętą inwestycją
drogi wiejskiej przez wieś Wólka Górska w 2011 roku poprzez utwardzenie i nałożenie nakładki asfaltowej,
na zebraniu mieszkańcy wnieśli wniosek o kontynuację położenia nakładki
asfaltowej na dalszym odcinku drogi.
Sołtys wsi Jan Michałowski poinformował zebranych, iż Fundusz Sołecki
na rok 2013 dla wsi wynosi 6 534 zł.
Po podjęciu uchwały przystąpiono
do wolnych wniosków. Sołtys przedstawił odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
w sprawie wydobycia piasku przez
żwirownię.
Otrzymano
odpowiedź,
iż po dokonanych oględzinach nie stwierdzono wydobycia piasku i wobec tego
postępowanie umorzono. Skutki działalności żwirowni są odczuwalne i jest
to podmywanie przez rzekę Wisłę brzegów, które z roku na roku wchodzą coraz
głębiej w ląd zabierając mieszkańcom
pola. Przykładem powyższego są pola
użytkowane przez Pana Jana Jabłońskiego, który stracił bezpowrotnie już około
4 ha ziemi. Obecny na zebraniu zastępca Wójt Tadeusz Rokicki zaoferował
w tej kwestii swoją pomoc.
Pani Grażyna Pielach – przewodnicząca zebrania, poddała pod dyskusję,
poruszaną w ostatnim czasie w mediach,
kwestię wywozu śmieci przez gminę.
Radna Teresa Gałecka udzieliła odpowiedzi, że od lipca 2013 roku wywóz
nieczystości z posesji mieszkańców
będzie w kwestii gminy. W ramach przetargu zostanie wyłoniony wykonawca w/w
usług, który w imieniu gminy będzie realizował zadanie. Propozycja opłat to stawka
ustalona przez gminę razy liczba mieszkańców w danym gospodarstwie.

Dąbrowa Chotomowska
Zebranie odbyło się 7 września.
Na wstępie zebrania znalazła się
informacja na temat urządzenia boiska
na terenie wsi Dąbrowa Chotomowska. Podczas ubiegłorocznego zebrania mieszkańców wsi podjęto uchwałę w zakresie przeznaczenia środków
z Funduszu Sołeckiego za rok 2012
na budowę boiska wielofunkcyjnego
na terenie Dąbrowy Chotomowskiej.
Dokonano zgłoszenia budowy wyżej
wymienionego obiektu do Starostwa
w Legionowie, które wydało decyzję odmowną, argumentując to niezgodnością z obowiązującym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla
Dąbrowy Chotomowskiej. W tej sytuacji
w wyniku konsultacji Wójt z zebranymi
mieszkańcami, uzgodniono przesunięcie środków przeznaczonych na ten cel
w kwocie 20.000 PLN do wykorzystania
w kolejnym roku budżetowym wraz
ze środkami z Funduszu Sołeckiego
za rok 2013. Na zebraniu 7 września
2012 po omówieniu możliwości prawnych przeznaczenia środków Funduszu
sołeckiego na rok 2013, zgłoszono wniosek w brzmieniu: „Przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego na rok 2013
razem z niewykorzystanymi środkami
za rok 2012 na urządzenie placu zabaw
i miejsca spotkań mieszkańców wsi
Dąbrowa Chotomowska”. Wniosek
został przegłosowany większością głosów „za”. W dalszej części zebrania
uczestnicy zgłosili wnioski do projektu
budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013.
Na ręce przedstawicieli Gminy zgłoszono następujące wnioski:
•
wykonanie oświetlenia ulicy Lipowej
•
położenie nawierzchni asfaltowej
na ulicy Kolejowej oraz regularna
naprawa dotychczas istniejącej
nawierzchni
•
wykonanie miejsc parkingowych
przy Dworcu Kolejowym w Chotomowie
•
wykonanie garbów spowalniają-
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•
•

cych na ulicy Lipowej oraz zwiększenie powierzchni już istniejących
garbów poprzez ich rozszerzenie
wykonanie garbów spowalniających na ulicy Wspólnej
budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku ulicy Lipowej (ostry
zakręt przed ulicą Wspólną)

W dalszej części zebrania poruszono
m.in. temat wiaduktu w Chotomowie
i potrzeby instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chotomowskiej
i ul. Modlińskiej.

Jabłonna
Zebranie wiejskie odbyło się 17 września. Jednogłośnie ustalono, że środki Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna
na 2013 r. powinny zostać przeznaczone na remont placu zabaw przy
budynku ośrodka zdrowia na ul. Parkowej oraz doposażenie tego placu.
W trakcie zebrania mieszkańcy wnioskowali także o wykonanie wyjazdów
z ul. Szarych Szeregów celem udrożnienia Bukowca Jabłonowskiego. Ponadto
zgłoszono propozycje do budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013:
•
wyrównanie i zrobienie garbów
na ul. Źródlanej oraz poszerzenie tej
drogi
•
ul. Pańska - nakładka asfaltowa
•
ul. Leśna 17 - wybudowanie chodnika od nr 17. do ulicy Milenijnej,
zrobienie garbów, wybudowanie
łącznika od ul. Leśnej do ul. Przylesie, utwardzenie pobocza
•
projekt kanalizacji ul. Chotomowskiej
•
naprawa studzienek kanalizacyjnych oraz budowa nawierzchni
ul. Piaskowa
•
ul. Zacisze - wyasfaltowanie brakującego odcinka
•
ul. Dereniowa - wybudowanie
kanalizacji oraz nakładki asfaltowej
•
ul. Modlińska - projekt oraz
wybudowanie kanalizacji od kościoła do końca ul. Modlińskiej we wsi
Jabłonna
•
ul. Pańska wykupienie przez Urząd
Gminy terenu pod ulicę
•
kanalizacja w „Choinkach”

Janówek Drugi
Zebranie odbyło się 10 września.
Na wstępie Sołtys wsi Waldemar Mróz
poinformował o propozycji przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok
2013, na wyposażenie kontenerów
na placu zabaw w niezbędne elementy
służące mieszkańcom oraz ogrodzenie
piaskownicy i doprowadzenie energii
elektrycznej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Kolejnym punktem
zebrania był wniosek do budżetu
Gminy Jabłonna na rok 2013 z terenu
sołectwa Janówek Drugi. Zgłoszono
także wniosek do Policji, aby częściej
bywała we wsi celem kontroli przejeżdżających tirów, które nagminnie
łamią zakaz wjazdu do 10 t oraz wniosek
o budowę chodnika dla pieszych. Obecna na zebraniu Wójt Olga Muniak poinformowała ponadto, że od 1 lipca 2013
roku gminy przejmują obowiązek odbioru śmieci.

Skierdy
Zebranie odbyło się 11 września.
W punkcie 1. zastępca Wójt Tadeusz
Rokicki wyjaśnił mieszkańcom, iż rowy
melioracyjne we wsi Skierdy przebiegające przez tereny prywatne
są własnością mieszkańców i to oni
muszą je udrożnić na własny koszt.
Na większości działek rowy melioracyjne przechodzą w rozlewiska i na starych
mapach ewidencyjnych znajdujących
się w Starostwie Powiatowym można
stwierdzić jedynie fragmenty starych
rowów. Każdy właściciel może wystąpić
o wydanie wypisu z ewidencji gruntów
i stwierdzić czy na jego terenie przebiega rów melioracyjny. Jeżeli chodzi
o wał przeciwpowodziowy po otrzymaniu protokołu odbioru o złym stanie
Urząd Gminy postanowił, w ślad Gminy Łomianki, rozpocząć starania w celu
wykonania projektu modernizacji wału.
Podjęto rozmowy z dyrekcją WZMiUW
o współfinansowaniu tego dokumentu
i w porozumieniu z Nowym Dworem
Mazowieckim rozpoczynamy starania
w tym kierunku. Radni naszej Gminy
na ostatniej sesji podjęli uchwałę
o przekazaniu 50.000 zł, na rozpoczęcie
procedury.
W punkcie 2. omawiany był temat
nieodpłatnego użyczenia na okres
30 lat terenu gminnego, na którym
zlokalizowany jest budynek filii GCKiS
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w Skierdach, Jarosławowi Chodorskiemu
w celu wybudowania przez niego
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci.
Prezes Fundacji Trzciany Jarosław Chodorski, krótko przedstawił historię jej
utworzenia i omówił plany związane
z w/w terenem. Następnie mieszkańcy
zadawali pytania.
W kolejnym punkcie omawiano
temat zagrożenia spowodowanego
dużą ilością dzików przebywających
na terenach zabudowanych. Wójt Olga
Muniak poinformowała mieszkańców
o podjętych przez Urząd działaniach
w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa
zdecydowano m.in. o:
•
wyznaczeniu miejsc dokarmiania
dzików poza terenem zabudowanym i tam prowadzenie odstrzałów
•
zabezpieczeniu działek środkiem
odstraszającym
Urząd Gminy podpisał umowę z firmą,
która ma interweniować w sytuacjach
zgłaszanych przez mieszkańców.
Kolejnym punktem zebrania były propozycje do Funduszu Sołeckiego.
Mieszkańcy zgłosili 3 wnioski: progi zwalniające na ul. Nadwiślańskiej,
wykonanie projektu budowy ul. Orlej,
ustawienia lustra przy ul. Muzycznej.
W wyniku głosowania zadecydowano
o przeznaczeniu funduszu na wykonanie projektu budowy ul. Orlej. Mieszkańcy zgłosili także wnioski do budżetu
Gminy na 2013 r.
•
Wykonanie ul. Orlej
•
Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Orlej
•
Wykonanie progów zwalniających
na ul. Orlej
•
Wykonanie progów zwalniających
na ul. Nadwiślańskiej
•
Wykonanie oświetlenia ul. Muzycznej
•
Wykonanie projektu budowy
na ul. Muzycznej
•
Wykonanie projektu budowy kanalizacji
•
Wykonanie ogrodzenia cmentarza
ewangelickiego i ustawienie tablicy
upamiętniającej
•
Dokończenia budowy ul. Skowronkowej
•
Wykonanie oświetlenia chodnika
przy drodze 630

Rajszew
Zebranie odbyło się 12 września.
W punkcie pierwszym zebrania oma-
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wiany był temat nieodpłatnego użyczenia na okres 30 lat terenu gminnego
na którym zlokalizowany jest budynek
fili GCKiS w Skierdach panu Jarosławowi Chodorskiemu w celu wybudowania
przez niego Ośrodka Rehabilitacyjnego
dla dzieci. W dalszej części poruszono
temat zagrożenia spowodowanego
dużą ilością dzików przebywających
na terenach zabudowanych. Gościem
spotkania był członek koła Łowieckiego SĘP, Cezary Makowski. Wójt Olga
Muniak poinformowała mieszkańców
o podjętych przez Urząd działaniach.
Na Komisji Bezpieczeństwa zdecydowano o wyznaczeniu miejsc dokarmiania dzików poza terenem zabudowanym i tam prowadzenie odstrzałów,
a także o zabezpieczeniu działek środkiem odstraszającym. Urząd Gminy podpisał umowę z firmą „5 kolorów”, która
to ma interweniować w sytuacjach zgłaszanych przez mieszkańców.
Głos zabrał także Cezary Makowski, który nakłaniał mieszkańców do zjednania się w działaniach i nie dokarmiania
dzików. Wyrzucanie resztek pokarmu,
obierek, czy skoszonej trawy powoduje, że zwierzęta te zwabiane łatwym
zdobyciem pokarmu będą tu wracały.
Łowczy oświadczył, iż dziki nie są agresywne i jeżeli umożliwimy im spokojne
przejście to odejdą, jedyne zagrożenie
stanowi locha z małymi, ale tylko wtedy gdy czuje zagrożenie. Makowski
zwrócił również uwagę na niszczenie
przez ludzi budowanych przez łowczych ambon obserwacyjnych, które
stawiane są za pozwoleniem właścicieli
terenu. Mieszkańcy pytali czy można
odłowić dziki i przewieźć na inny teren.
W odpowiedzi mieszkańcy usłyszeli,
że dzik jest stworzeniem bardzo inteligentnym i na pewno wróci tu gdzie
łatwo zdobywał pożywienie, w ciągu
nocy potrafi przejść 60km.
W trakcie zebrania zaopiniowano także
wniosek o przeznaczeniu środków
z Funduszu Sołeckiego na rok 2013,
na dofinansowanie wykonania projektu
modernizacji wału przeciwpowodziowego.

Chotomów
Zebranie odbyło się 18 września.
W jego trakcie podjęto uchwałę
o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego
na wykonanie doświetlenia ulicy
Kolejowej w Chotomowie w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa mieszkańców.
Ponadto zostały tez zgłoszone wnioski
do budżetu gminy Jabłonna na rok 2013:
•
Budowa kanalizacji sanitarnej dla
wsi Chotomów.
•
Budowa wodociągu dla wsi Chotomów.
•
Naprawa nawierzchni ulicy Kolejowej.
•
Wykonanie oświetlenia przy ulicy
Kolejowej (po obu stronach torówkolejowych od stacji w kierunku
Janówka)
•
Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej (w kierunku Legionowa)
•
Budowa spowalniaczy na ulicy
Łąkowej.
•
Budowa łącznika od ulicy Konopnickiej do ulicy Łąkowej.
•
Wykonanie nakładki asfaltowej
na ulicy Partyzantów (za wiaduktem)
•
Wykonanie utwardzenia i oświetlenia ulicy Wileńskiej.
•
Projekt ulic i wykonanie budowy:
- Kasztanowej,
- Leszczynowej,
- Spacerowej,
- Ogrodowej
•
Kontynuacja wymiany starych lamp
oświetleniowych na terenie całego
Chotomowa
•
Wykonanie nawierzchni na ulicy
Czarodzieja.
•
Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy
Żeligowskiego w stronę lasu.
•
Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Partyzantów z uwzględnieniem zniszczonego odwodnienia.
•
Naprawa odwodnienia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy
Chotomowskiej.
•
Postawienie słupów ogłoszeniowych przy Strażnicy OSP, Przedszkolu i na Osiedlu Pogodne.
•
Ustawienie znaku Zakazu Parkowania w zatoce przy Szkole Podstawowej w Chotomowie.
•
Wykonanie monitoringu w Chotomowie, w miejscach najbardziej
narażonych na wandalizm (szkoła,
przedszkole, stacja kolejowa, schody i windy przy wiadukcie, centrum
Chotomowa, parking przy kościele,
cmentarz).
•
Naprawa i odnowienie pomnika
w
Chotomowie
„Poległych
i pomordowanych w czasie II Wojny”.

Boża Wola
Zebranie odbyło się 10 września.
W wyniku głosowania podjęto decyzję
o przeznaczeniu środków z Funduszu
Sołeckiego na wykonanie oświetlenia
na ul. Modlińskiej – ul. Klonowej (5 lamp).
Na zebraniu uczestnicy złożyli także
wnioski do budżetu Gminy Jabłonna
na rok 2013. Wśród nich znalazły się propozycje:
•
Naprawa ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej – położenie asfaltu, wyczyszczenie ubytków
•
Przygotowanie do sezonu zimowego – odśnieżanie dróg i chodników.
Zebrani zauważyli, ze do odśnieżania chodników potrzebny jest
odpowiedni sprzęt np. mały ciągnik
•
Dokończenie budowy oświetlenia
chodnika dla pieszych na odcinku
Suchocin - stacja C .P .N.
•
Montaż stacjonarnych pojemników na śmieci - ciąg dla pieszych
na odcinku stacja C.P.N. - Suchocin.
•
Utwardzenie ul. Cisowej
•
Przygotowanie na kolejne zebranie tematu ogrzewania termalnego (Europejskie Centrum Odnowy
Energetycznej) jak również tematu
solarów.
•
Wystąpienie do W.Z.D. Wa-wa
o wykonanie projektu i budowy
pasów rozbiegowych w prawo
do Nowego Dworu Mazowieckiego - skrzyżowanie ul. Modlińska,
ul. Dębowa , ul. Klonowa oraz ul. Leśna
•
Wystąpienie do W.Z.D. Wa-wa
o zabezpieczenie skrzyżowania
ul. Modlińska – ul. Dębowa
– ul. Modrzewiowa (bezpieczne
przejście dla dzieci, dyżurny ruchu
godz. 7. 30 -9.30)
•
Wystąpienie do W.Z.D Wa-wa
o wykonanie projektu przebudowy
parkingu przed sklepem (wykonanie przedłużenia do ul Modrzewiowa, poprawa wjazdu na parking)
•
Zlecenie
wykonania
zmiany
organizacji ruchu dla pojazdów
dwuśladowych i jednośladowych
(ul. Modlińska z dwóch kierunków
w ul. Dębową do granicy Gminy Wieliszew - pojazdy dwu śladowe będą
dojeżdżały do granicy Gm. Wieliszew przez skrzyżowanie z torami
będą mogły przejechać pojazdy
jednośladowe oraz będzie przejście dla pieszych. Zapory betonowe
będą ustawione po dwóch stronach
torowiska dla pieszych i dla pojaz-
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dów jednośladowych do użytkowania.)

Suchocin
Zebranie w Suchocinie odbyło się
5 września. Po przyjęciu porządku
zebrania i sprawozdaniu sołtysa
o pracy między zebraniami, głos
zabrała Wójt Olga Muniak która w ślad
za sołtysem Zbigniewem Czechem,
pogratulowała uczestniczkom konkursu na najsmaczniejszą potrawę
z ziemniaka, który odbył się w Michałowie Reginowie pod koniec sierpnia.
Uczestniczki z Suchocina zajęły w nim
najwyższe podium. Na zebraniu zgłoszono także wnioski do budżetu gminy
na rok 2013:
•
Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Suchocinie
•
Wykonanie dokumentacji kanalizacji – możliwość podłączenia się
do Nowego Dworu Mazowieckiego
Zgłoszony został także wniosek
do Funduszu Sołeckiego. Zebrani
zadecydowali o przeznaczeniu środków w 2013 roku na modernizację
terenu sportowo – rekreacyjnego
w Suchocinie.
Ponadto uczestnicy zebrania byli
zainteresowani: odbiorem odpadów
komunalnych i zmianami które wejdą
od lipca 2013 roku, możliwością podłączenia gazu do domów oraz innymi bieżącymi sprawami.
Tekst oparty jest na protokołach
z zebrań wiejskich. Całość protokołów jest dostępna w Biurze Rady Gminy Jabłonna w Urzędzie Gminy.

W Dąbrowie Chotomowskiej kontynuowane
będzie urządzanie placu zabaw
i miejsca spotkań mieszkanców

Rajszew przeznaczył fundusz
na dofinansowanie projektu modernizacji wału

Środki z Funduszu Sołeckiego 2013
rok
• Jabłonna 25 130 zł
• Chotomów 25 130 zł
• Dąbrowa Chotomowska 20 682 zł
• Skierdy 24 124 zł
• Rajszew 17 641 zł
• Suchocin 10 781 zł
• Janówek Drugi 9 047 zł
• Boża Wola 13 543 zł
• Trzciany 9 248 zł
• Wólka Górska 6 534 zł

W Jabłonnie odnowiony zostanie
plac przy ośrodku zdrowia
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Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
z dnia 22 sierpnia 2012r. (skrót)
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada
Gminy podjęła decyzję w m.in. następujących sprawach
• Rada wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Jabłonna
pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania pn: ”Udrożnienie rowów melioracyjnych
na terenie sołectwa Rajszew”.
• Rada wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Jabłonna
pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania pn: ”Wykonanie dokumentacji technicznej
modernizacji istniejącego wału
przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna”.
• Pod rozwagę Rady poddano
propozycję nieodpłatnego użyczenia nieruchomości o nr ew.
259 położonej we wsi Skierdy
gm. Jabłonna, uregulowanej
w księdze wieczystej, stanowiącej własność Gminy Jabłonna,
na okres 30 lat na rzecz Fundacji
TRZCIANY, z siedzibą w Trzcianach
ul. Kwarcowa 15.
Jak wynika z uzasadnienia, Fundacja
TRZCIANY zwróciła się z wnioskiem
nieodpłatnego użyczenia nieruchomości o nr ew. 259 położonej we wsi
Skierdy gm. Jabłonna, na okres 30 lat,
w celu wybudowania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Fundacja deklaruje,
że w ramach w/w inwestycji powstanie również infrastruktura dostępna
dla wszystkich mieszkańców, w tym
boisko oraz duży plac zabaw.
Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna części południowej
wsi Skierdy, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1.UO
/UK z przeznaczeniem podstawowym
pod usługi oświaty i kultury oraz z przeznaczeniem towarzyszącym pod usługi sportu i rekreacji. Obecnie na przedmiotowej nieruchomości znajduje się
budynek Gminnego Centrum Kultury
i Sportu Filia w Skierdach.
W ramach procedury legislacyjnej,
projekt uchwały był przedmiotem rozważań Komisji Rozwoju, w ocenie której jest to decyzja wymagająca wnikli-

wego przeanalizowania, tym bardziej,
że w świetle przepisów kodeksu cywilnego użyczenie na okres 30 lat pociąga za sobą konsekwencje częstokroć
nieodwracalne w skutkach. Pojawiło
się też szereg innych czynników, obligujących do wnikliwego przeanalizowania w tym m.in.: sugestia, aby
zapewnić możliwość zapoznania się
ze wstępnym projektem umowy
użyczenia, oraz rozważenie możliwości wydzielenia z w/w nieruchomości jedynie części terenu
niezbędnego dla potrzeb inwestycyjnych Fundacji, nie ograniczając
przy tym możliwości korzystania
z terenu społeczności lokalnej sołectwa Skierdy i Rajszew. W konsekwencji,
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot uchwały,
oczekując opinii odnośnie przedstawionej propozycji ze strony Zespołu
Prawnego oraz Sołtysów i Rad Sołeckich wsi Skierdy i Rajszew, wnosząc
tym samym o przekazanie projektu
uchwały wraz ze wskazanymi dokumentami pomocniczymi do Komisji
Rozwoju, celem ponownego przeanalizowania.
• Pod rozwagę Rady przedłożono projekt uchwały dotyczący
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna.
Propozycja obejmuje zatwierdzenie
na terenie Gminy Jabłonna dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie, w 2013
r., następujących wysokość taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na
terenie
osiedla
„Przylesie”
w Jabłonnie na okres od 01 września
2012r. do 31 sierpnia 2013 r.:
1. dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na osiedlu Przylesie
I cena wody - 3,55 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT, opłata abonamentowa
płatna
miesięcznie
– 139,70 zł + obowiązujący podatek
VAT;
2.
dla
gospodarstw
domowych zlokalizowanych na osiedlu
budynków wielorodzinnych Przylesie II cena wody – 3,55 zł/m3

+ obowiązujący podatek VAT, opłata
abonamentowa płatna miesięcznie
– 74,20 zł + obowiązujący podatek VAT;
3. dla gospodarstw domowych
w budownictwie jednorodzinnym rozliczanych indywidualnie cena wody
– 3,55 zł/m3 + obowiązujący podatek
VAT, opłata abonamentowa płatna
miesięcznie – 6,10 zł + obowiązujący
podatek VAT;
4. dla Jabłonowskiej Spółki Budowlanej
Sp. z o.o. cena wody – 3,55 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT, opłata abonamentowa płatna miesięcznie – 9,40 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
• W ramach punktu – Interpelacje
i zapytania radnych – interpelacji
nie zgłoszono.
W ramach zapytań, radnych interesowały kwestie dotyczące:
- możliwości realizacji ul. Jaśminowej
w Rajszewie,
- działań zmierzających do sfinalizowania poszczególnych scaleń, realizowanych na terenie wsi Jabłonna,
- ostatecznego terminu oddania
do użytkowania modernizowanego
boiska wielofunkcyjnego w Jabłonnie,
- wykonania projektu oświetlenia
ul. Sołeckiej we wsi Skierdy i ul. Żwirowej we wsi Trzciany,
- przedstawienia kosztów wytyczenia
i udrożnienia ul. Cisowej w Bożej Woli
oraz ul. Rubinowej we wsi Trzciany,
umożliwiających zapewnienie dojazdu
do posesji,
- udostępnienia w budynku Domu
Ogrodnika odrębnego pomieszczenia
dla potrzeb sołtysa wsi Jabłonna,
Pełne teksty podjętych przez Radę
uchwał wraz z zestawieniami przebiegu
głosowań, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP - Uchwały
Rady Gminy).
Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
insp. ds. Rady Gminy
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Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
z dnia 26 września 2012r. (skrót)
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy podjęła decyzję w m.in. następujących
sprawach:
•
Rada wyraziła zgodę na zmianę
Uchwały XXIII/211/2012 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2012r.
o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu, (dot.
udrożnienia rowów melioracyjnych
na terenie sołectwa Rajszew).
•
Rada wyraziła zgodę na zmianę
Uchwały XXIII/212/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2012r.
o udzieleniu pomocy finansowej
Województwu Mazowieckiemu, (dot.
wykonania dokumentacji technicznej
modernizacji wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na terenie Gminy
Jabłonna).
•
Rada dokonała zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2012-2022.
W przedsięwzięciach na wydatkach
majątkowych:
- w poz. III. 1 Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I) zmniejszono plan wydatków
roku 2012 natomiast wykonanie przedsięwzięcia przesunięto do roku 2013 i 2014
zwiększając jednocześnie środki o 2 mln
zł,
- w poz. III.2 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego
odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie zmniejszono środki
w roku 2014 i przeniesiono je na zadanie
w poz. III.1,
- w poz. III.3 Wykonanie dokumentacji
i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie w 2014
roku zmniejszono środki na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe z planowaną realizacją
w latach 2012-2013 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki
Wisły na terenie gminy Jabłonna”,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie
majątkowe z planowaną realizacją w roku
2014 pn. „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do
Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz. nr ewid.151) w Chotomowie,
w 2011 roku poniesiono wydatek związany

Opiniowanie planów zagospodarowania
przestrzennego przez Komisję Rozwoju

z wykonaniem projektu.
Przesunięto planowaną emisję obligacji
komunalnych z 2012 roku na lata 2013-2014.
W związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z harmonogramu rzeczowego prac
przy budowie szkoły odstąpiono od umowy, co powoduje konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na to zadanie.
Z uwagi na powyższe pierwsza emisja planowana jest nie wcześniej niż w 2013 roku,
co zostało uzgodnione z Bankiem.
Z uwagi na zmiany w dochodach i wydatkach skutkujące planowaną nadwyżką
budżetu podjęto decyzję o wcześniejszej
spłacie kredytu, który po przekwalifikowaniu z preferencyjnego na komercyjny
stał się wysoko oprocentowany zatem
korzystniejsza jest wcześniejsza jego
spłata. W związku z przesunięciem emisji
obligacji komunalnych na lata 2013-2014,
w 2012 roku zmniejszono kwotę planowaną na odsetki od zaciągniętych zobowiązań i zmieniły się kwoty spłat długu
w poszczególnych latach.
W wyniku wprowadzenia zmian w planach
dochodów i wydatków planowane jest
osiągnięcie w 2012 roku nadwyżki budżetowej, natomiast wzrasta planowany deficyt w latach 2013-2014, co spowodowane
jest przesunięciem do roku 2014 terminu
ukończenia budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie.
•
Rada określiła wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

na którym zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem dokumentów
potwierdzających dane w niej
zawarte, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały. Z niniejszej
uchwały wynika również, że:
1. Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały, zobowiązani
są złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna
deklarację, o której mowa w § 1 uchwały,
w terminie do dnia 31.03.2013 r.,
2. Właściciele nieruchomości, na których
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna
deklarację, o której mowa w § 1 uchwały,
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Jak wynika z uzasadnienia, zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) Rada
Gminy, w drodze uchwały, stanowiącej akt
prawa miejscowego, określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
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wanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości. Niniejsza uchwała ma na celu uwzględnienie
konieczności zapewnienia prawidłowego
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty
jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania
oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również
informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu
gospodarki odpadami, gdyż złożona
przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
•
Rada określiła szczegółowy sposób
i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Jabłonna i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Określono w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania w/w odpadów komunalnych
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Uchwała zawiera informacje
o częstotliwościach odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
z podziałem na zabudowę jednorodzinną
oraz wielorodzinną, jak również zakłada
ilość odbieranych odpadów komunalnych
w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W uchwale
określono również rodzaje odpadów oraz
warunki przekazywania ich do Gminnego
Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych.
•
Rada ustaliła termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Jabłonna. Uchwała
ta stanowiąca akt prawa miejscowego w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia
opłaty za gospodarowanie odpa-

Od lipca 2013 to gmina przejmie
odbiór odpadów

•

•

•

•

dami komunalnymi oraz dostępne
metody opłaty. Uchwała nie zawiera
podmiotowych ani przedmiotowych
zwolnień z opłaty, a samo zróżnicowanie opłaty zależne jest jedynie
od faktu segregowania odpadów
komunalnych, co jest zgodne z art.
6k ust 3 cyt. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Rada uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań
S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi
Jabłonna
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Suchocin. Granicę
obszaru objętego planem stanowią:
od północy - północna granica działki nr 1 (droga wojewódzka nr 630,
ul. Modlińska), od wschodu – wschodnia
granica obrębu Suchocin, od południa
– granica gminy Jabłonna, od zachodu – zachodnia granica obrębu
Suchocin.
Rada wyraziła zgodę na przystąpienie
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna północnej części wsi
Skierdy.
Rada nie podjęła decyzji odnośnie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las
we wsi Jabłonna, który na wniosek
Komisji Rozwoju przyjęty 10 głosami
„za” głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, został skierowany
do komisji, celem ponownego prze-

analizowania.
Projekt uchwały zostanie przekazany
do Komisji Rozwoju, celem ponownego
przeanalizowania.
•
W ramach punktu – Interpelacje
i zapytania radnych – interpelacji nie
zgłoszono.
W ramach zapytań, radnych interesowały
kwestie dotyczące:
- możliwości realizacji ul. Jaśminowej
w Rajszewie,
- sfinalizowania sprawy dotyczącej wyjścia ze współwłasności mieszkańców
ul. Parkowej 15 w Jabłonnie ,
•
W ramach wolnych wniosków i informacji:
- zwrócono uwagę, aby ze względów
organizacyjnych w jednym terminie nie
zwoływać Zebrań Wiejskich w dwóch
odrębnych miejscowościach,
- sygnalizowano konieczność udrożnienia
drogi przez teren Buchnik Las, oraz ulepszenie nakładki asfaltowej ul. Parkowej
i Wygonowej w Jabłonnie,
- sygnalizowano podjęcie działań zmierzających do poprawy estetyki garaży przy
budynku Zegrzyńska 5 w Jabłonnie oraz
realizacji parkingu wraz z oświetleniem
w rejonie osiedla „Rajska Jabłoń” w Jabłonnie,
- wnoszono o uwzględnienie w wykazie
dróg przeznaczonych do profilowania
w roku 2013 ul. Cisowej w Bożej Woli oraz
ul. Rubinowej w Trzcianach,
- wnoszono o podjęcie działań zmierzających do budowy ul. Wesołej, Tęczowej
i Promiennej w Chotomowie, realizacji których mieszkańcy nie mogą się doczekać,
- wnoszono o dokonanie przed zimą
przeglądu technicznego chodnika przy
drodze nr 630, który w wielu miejscach
zapada się, jak również podjęcia działań
zmierzających do usunięcia awarii oświetlenia przy w/w chodniku, która trwa już
od miesiąca,
Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał
wraz z zestawieniami przebiegu głosowań,
znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Gminy (w BIP - Uchwały Rady Gminy).
Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
insp. ds. Rady Gminy
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ZAJĘCIA STAŁE W GCKiS CHOTOMÓW; ROK 2012/2013
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.00-13.00
KLUBIK MALUCHA

9.00-13.00
KLUBIK MALUCHA

9.00-13.00
KLUBIK MALUCHA

9.00-13.00
KLUBIK MALUCHA

9.00-13.00
KLUBIK MALUCHA

16.30-18.30
TEATR –gr. starsza

15.30-16.30
TEATR –gr. młodsza

16.00-19.00
MODELARSTWO

10.00-13.00
WARSZTATY TKACKIE

16.15-20.15
TANIEC EUFORIA

12.00-19.00
GITARA

16.30-18.00
SZACHY

16.00-18.00
PUNKT KONSULTACYJNY

12.00-19.00
GITARA

16.00-20.00
PERKUSJA/PIANINO

17.00-18.00
WARSZTATY
DZIENNIKARSKIE

9.00-20.00
EMISJA GŁOSU

17.00-18.30
KLUB SENIORA (pierwszy
poniedziałek m-ca)

16.00-19.00
CERAMIKA

17.30-18.30
RYSUNEK

9.00-20.00
NAUKA GRY NA PIANINIE

19.00-20.00
JAZZ dla dzieci

18.00-19.00
ZUMBA dla dzieci

20.15-21.15
PILATES

17.30-19.00
PLASTYKA

20.00-21.00
PILATES

19.00-20.00
ZUMBA

16.00-18.00
UTW (trzeci poniedziałek
miesiąca)

21.15-22.15
JAZZ dla dorosłych

19.00-20.00
ZUMBA
19.00-20.30
JOGA

ZAJĘCIA STAŁE W GCKIS JABŁONNA; ROK 2012/2013
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

KLUB MALUCHA „PSOTKI”
9.00 – 14.00

KLUB MALUCHA „PSOTKI”
9.00 – 14.00

KLUB MALUCHA „PSOTKI”
9.00 – 14.00

KLUB MALUCHA „PSOTKI”
9.00 – 14.00

KLUB MALUCHA „Psotki”
9.00 – 14.00

SEKCJA ROWEROWA
10.00

KLUB MALUCHA „SKRZATY”
9.00-14.00

KLUB MALUCHA „SZKRABY”
9.00-14.00

KLUB MALUCHA „SKRZATY”
9.00-14.00

KLUB MALUCHA „SZKRABY”
9.00-14.00

KLUB MALUCHA „SKRZATY”
9.00-14.00

TEORIA SZTUKI I
MALARSTWO
10.00 – 12.15

Gimanstyka korekcyjna
14.00-15.00
(s. lustrzana)

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNOMUZYCZNE
Igr. 14.00-14.30
II gr. 14.30-15.00

KLAWISZE
11.00-19.15
s.muzyczna

STUDIO PIOSENKI
14.00-19.00
(s.muzyczna)

GITARA
11.00-19.00
(s.muzyczna)

SEKCJA ROWEROWA
16.00

PLASTYKA
Gr. I 13.15- 14.45
Gr. II 14.45 – 16.15

SEKCJA ROWEROWA
16.00

KLAWISZE
11.00-12.00
s.muzyczna

PERKUSJA
16.30-19.00
s. muzyczna

SEKCJA ROWEROWA
16.00

GITARA
11.00 -19.00
(s.muzyczna)

TEATR
16.30-17.30
PLASTYKA
Gr. III 13.15 - 14.45
Gr. IV 14.45 – 16.15

SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
18.00-20.00
ZUMBA
20.30-21.30(s.widowiskowa)

ZUMBA dla dzieci
16.30-17.30
(s. lustrzana)

NORDIC WALKING
17.15-18.00

JAZZ DANCE dla dzieci
18.00-19.00
(s. lustrzana)

Gimnastyka korekcyjna
18.00-19.00
(s.lustrzana)

SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

PODSTAWY KOMPUTERA
gr.I 18.00-18.50
gr.II 19.00-19.50

ZUMBA
20.30 - 21.30(s.widowiskowa)

AEROBIK
19.00 – 20.00
(s. lustrzana)

TANIEC NOWOCZESNY
16.15-17.15 Reflexik
17.15-18.15 Mini Reflex
18.15-19.45 ReflexI

PODSTAWY KOMPUTERA
gr.I 18.00-18.50
gr.II 19.00-19.50

PILATES
17.00-17.50
(s. lustrzana)
SIŁOWNIA
Gr.I 17.00-18.25
Gr. II 18.30-19.55

KLUB SZACHOWY
18.30 (s. 14)
AEROBIK
19.00 – 20.00
(s.lustrzana)
JOGA
20.00-21.30

SPOTKANIA AA S.14
19.00-21.00

DECOUPAGE&
FILCOWANIE
(3 sobota miesiąca)
10.00

