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Tak Chotomów witał Nowy Rok
Sylwester pod gołym niebem, to atrakcja, jaką w gminie Jabłonna można przeżyć tylko w
jednym miejscu – w Chotomowie. Coroczna, plenerowa impreza cieszy się dużą popularnością
i z roku na rok uczestniczy w niej coraz większa liczba Mieszkańców.
Organizatorami sylwestra w plenerze był
Sołtys – Artur Oleksiak i Rada Sołecka wsi
Chotomów. Dzięki hojności sponsorów
uczestnicy mogli wznieść noworoczny
toast oraz spróbować przepysznego
bigosu ugotowanego przez Panią Ewę
Oleksiak. Przez kilka godzin uczestnikom
imprezy towarzyszyła muzyka sprzyjająca
szampańskiej zabawie. Wójt Olga Muniak
sfinansowała zakup sztucznych ogni,
by punktualnie o północy niebo nad
głowami
Mieszkańców
Chotomowa
mogło rozbłysnąć fajerwerkami.
Sołtys wsi Chotomów – Artur Oleksiak
serdecznie
dziękuje
sponsorom,
wszystkim zaangażowanym w organizację
Sylwestra oraz właścicielowi działki, na
której bezpiecznie odpalano sztuczne
ognie.

Fajerwerki rozświetiły niebo

Gimnazjum zagrało z WOŚP
20 zespołów wolontariuszy z gimnazjum w Jabłonnie zebrało ponad 7 000 zł na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej
seniorów. Uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie
włączyli się do akcji Jurka Owsiaka – 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała
w tym roku 12 stycznia. Gimnazjaliści z Jabłonny
postanowili włączyć się w akcję zbierania
pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz
godnej opieki medycznej seniorów. W ramach
22. Finału w gimnazjum w Jabłonnie uczniowie
wraz z nauczycielami przygotowali występy na
bazie „talent show” oraz zorganizowali zbiórkę
pieniędzy na ulicach Jabłonny i Chotomowa.
Przed południem w dzień 22. Finału WOŚP,
w gimnazjum rozpoczęła się impreza, podczas
której mieszkańcy Jabłonny mogli podziwiać
talenty uczniów szkoły ponadpodstawowej
oraz
spróbować
pachnących
gofrów
i domowych ciast serwowanych w szkolnej
kawiarence.
Część artystyczną rozpoczął gościnny
występ zespołu „Someday” z Nowego Dworu
Mazowieckiego,
natomiast
gimnazjaliści
przygotowali specjalny program artystyczny,
wystąpili między innymi: Mikołaj z piosenką
„Ona jedyna” grupy „After Party”, Adrianna,
która zagrała na skrzypcach utwór Jana
Sebastiana Bacha „Gavot II D-dur” oraz Joanna,
która przy gitarowym akompaniamencie
zaśpiewała „be Alright” Justina Biebera oraz
„Price Tag” Jessie J. Uczennice zaprezentowały
układy choreograficzne między innymi do

piosenki „Man down”, a chłopcy z grupy
„Akumulus Crew” zaprezentowali B-boying
na najwyższym poziomie. Imprezę zakończył
atrakcyjny i wyczekiwany występ Katarzyny,
która zajęła II miejsce w 4. edycji programu
„Got To Dance. Tylko Taniec”.
Ponad setka wolontariuszy kwestowała
12 stycznia na ulicach Jabłonny i Chotomowa –
zebrali 7 377, 70 zł na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
oraz godnej opieki medycznej seniorów.

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
„zagrało” nie tylko dzięki fantastycznym
wolontariuszom czy występującym młodym
artystom, ale też za sprawą zaangażowania
dyrekcji oraz nauczycieli: szefowej sztabu
– A. Redlickiej, organizatorki szkolnego
„Talent Show” – E. Zomkowskiej, A. Cegiełce,
A.
Dziewiacień-Dobosz,
A.
Grzywacz,
J. Kalinowskiej, T. Pawłowskiej, A. Prokop,
L. Świątkowskiej, D. Wójtowicz, E. Kościeszy,
K. Kościeszy, K. Makowskiej- Kubal, M. Domian.

W Jabłonnie zebrano ponad 7000 zł
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DZIKi problem
Problem dzików żerujących w pobliżu gospodarstw domowych dotyka całego powiatu
legionowskiego. W naszej gminie Wójt Olga Muniak podjęła całą gamę działań, których
celem jest skłonienie dzików do powrotu do ich naturalnego środowiska.
Dzik mieszkający w lesie jest bardzo pożytecznym zwierzęciem.
Buchtując (ryjąc) ziemię pełni funkcję naturalnego pługu. Dzięki jego
działaniom nasiona roślin mogą trafić na przyjazny grunt i rosnąć.
Dzik zwalcza także szkodniki leśne. Jego pokarmem są między
innymi owady, larwy i poczwarki. Zakres pożyteczności dzika kończy
się wraz z granicą lasu. Na otwartym terenie i w sąsiedztwie domów
staje się szkodnikiem i budzi strach.
Urząd Gminy Jabłonna przedsięwziął szereg działań, by dziki
wróciły do lasów. Kiedy w lesie nie brakuje pokarmu, dziki niechętnie
ruszają się ze swojego zielonego domu. Wydział Ochrony Środowiska
w 2013 r. kupił tonę kukurydzy, która została przekazana myśliwym
dokarmiającym zwierzęta w miejscach oddalonych od zabudowań
mieszkalnych. Do Koła Łowieckiego „Sęp” przekazano dwie tony
żołędzi, których zbieraniem zajęli się uczniowie szkół z terenu gminy.
Aktywność dzieci i młodzieży została nagrodzona – zbieranie żołędzi
odbywało się w ramach konkursu „Zbieramy dębowe owoce”,
do szkół trafił sprzęt multimedialny o łącznej wartości 10 500 zł.
Gmina podpisała umowę z osobą mającą uprawnienia myśliwskie,
która wie jak odnaleźć dzika i skłonić go do powrotu do lasu, ponadto
samorząd gminny partycypował w kosztach przewiezienia i ochrony
odłowni ustawionej przez starostwo powiatowe na terenie gminy.
Każdy mieszkaniec, który ma problem z dzikami może odebrać
w urzędzie gminy preparat odstraszający dziki – wystarczy przyjść
do urzędu (najlepiej ze słoikiem) i zabrać do domu płynny repelent.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Wydział Ochrony
Środowiska w minionym roku kupił aż 80 litrów „odstraszacza”.

Przedstawiciele
gminy
Jabłonna
nawiązali
stałą
wsp ó ł p r a cę
z kołami łowieckimi
oraz
uczestniczą
w
opiniowaniu
rocznych
planów
łowieckich.
Poza
tym,
do
Dziki to duży problem w całym powiecie
Mieszkańców
gminy trafiły ulotki
informacyjne radzące jak zachowywać się gdy dzik jest w pobliżu,
oraz jak nie zapraszać dzika w okolice zamieszkane przez ludzi.
W ulotce znalazły się między innymi informacje o tym, że nie można
dokarmiać dzikich zwierząt, a odpady organiczne tj. skoszona
trawa, opadłe liście czy resztki jedzenia należy kompostować
w zamkniętych pojemnikach, a posiadacze działek nie powinni
dopuścić do porastania nieruchomości wysokimi trawami czy gęstą
roślinnością – duże zakrzewienie zachęca dziki (znajdują tam miejsce
do snu i połogu).
Większość działań będzie kontynuowana w 2014 r. Jednak, by żyć
bez dzików, potrzebna jest też współpraca ze strony mieszkańców –
im mniej jedzenia będziemy wyrzucać, tym mniej dzików skuszonych
zapachem odpadków będzie odwiedzało nasze okolice.

Pozbądź się azbestu!
Wójt
Gminy
Jabłonna w 2014
r.
kontynuuje
realizację
„Programu
u s u w a n i a
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”.
Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż
i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez
Gminę Jabłonna w 2014r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmienił zasady udzielania
dotacji na powyższe działania i pomoc może obejmować
Wydawca:
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Urząd Gminy Jabłonna
Adres: 05-110 Jabłonna,
Ul. Modlińska 152
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tylko do 85% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu
i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Pozostała część
kwoty, stanowiąca do 15% kosztów kwalifikowanych usunięcia,
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowić
będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem
pomocy w tym zakresie.
Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowej
pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Jabłonna będą przyjmowane do 14 marca 2014r.
Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz
z załącznikami (dostępne na stronie www.jablonna.pl).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jabłonna, I piętro, pokój
nr 6, tel. (22) 76-77-329.

Adres mailowy:
redakcja_wiesci@jablonna.pl
promocja@jablonna.pl
Redakcja:
Michał Smoliński (redaktor naczelny)
Aneta Ostaszewska – Tańska
Dorota Staśkiewicz

Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.

Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Poligrafia GREG
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Policja już w nowym komisariacie
Policjanci z komisariatu w Jabłonnie w pierwszej połowie stycznia
przeprowadzili się do nowego budynku. Nowoczesna siedziba mundurowych
jest dostosowana do wymogów programu standaryzacji Policji i kosztowała
ponad 4 miliony złotych.
na której stanął policyjny budynek oraz udzieliła
wsparcia finansowego w wysokości 274 170 zł. Pieniądze
pozwoliły na opłacenie kosztów dokumentacji przyłącza
energetycznego oraz kupno części materiałów
budowlanych. W pobliżu komisariatu gmina Jabłonna, za
pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej – wybudowała
parking (16 miejsc dla samochodów – w tym 1 miejsce
dla niepełnosprawnych) wraz z chodnikiem (od strony
Osiedla Złotej Renety).

Komendant Stołeczny Policji– nadinsp. Dariusz Działo

8 stycznia 2014 r. oficjalnie otwarto nowy komisariat Policji
w Jabłonnie. W uroczystości wzięli udział między innymi:
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Dyrektor
Departamentu Nadzoru MSW – Wojciech Woropaj,
Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp.
Wojciech Olbryś, Komendant Stołeczny Policji – nadinsp.
Dariusz Działo, Komendant Powiatowej Komendy Policji
w Legionowie- nadkom. Paweł Piasecki, Przewodniczący
Rady Powiatu Legionowskiego – Szymon Rosiak, Starosta
Powiatu Legionowskiego – Jan Grabiec, Przewodniczący
Rady Gminy Jabłonna – Włodzimierz Kowalik, radni
Gminy Jabłonna, Wójt Gminy Jabłonna – Olga Muniak
oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich z gminy
Jabłonna i mieszkańcy.
Uroczysty charakter nadały policyjna orkiestra dęta,
kompania honorowa oraz poczet sztandarowy. Podczas
otwarcia Komendant Stołeczny Policji – nadinsp. Dariusz
Działo podziękował Wójt Oldze Muniak za pomoc, dzięki
której inwestycja komendy stołecznej mogła zostać
zrealizowana. Komendant przekazał ASP. szt. Bogdanowi
Jachowiczowi symboliczne klucze do nowego budynku.
Zwieńczeniem uroczystości było przecięcie wstęgi
przez Wojewodę Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego,
Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW – Wojciecha
Woropaja, Zastępcę Komendanta Głównego Policji –
nadinsp. Wojciecha Olbrysia, Komendanta Stołecznego
Policji – nadinsp. Dariusza Działo, Wójta gminy Jabłonna
– Olgę Muniak, Starostę Legionowskiego– Jana Grabca
oraz Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonnie –
asp. szt. Bogdana Jachowicza.
Nowy komisariat jest przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz spełnia wymogi
energooszczędności i ergonomii. Jego wybudowanie
kosztowało Komendę Stołeczną Policji ponad 4 mln
zł. Gmina Jabłonna przekazała nieodpłatnie działkę,

Siedziba mundurowych jest dostosowana do wymogów
programu standaryzacji Policji

Uroczyste przecięcie wstęgi
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Nowe zniżki z Kartą Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny działa
w gminie Jabłonna od niespełna
5 miesięcy. Ze zniżek promujących Rodziny 3+ korzystają
już 832 osoby. Do katalogu ulg
zagwarantowanych przez gminę dołączyły atrakcyjne rabaty
zapewnione przez prywatnych
partnerów Programu.
Gminny
program
promocji
dużych rodzin zagwarantował swoim
beneficjentom zniżki w opłatach za
niektóre
świadczenia
realizowane
przez gminę. Ulgi obejmują między
innymi opłaty za gospodarowanie
segregowanymi
odpadami
komunalnymi, za ponadprogramowe
zajęcia w przedszkolu gminnym czy
ceny biletów na imprezy kulturalne
i sportowe oraz na zajęcia organizowane
przez GCKiS.
Do połowy stycznia 2014 r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej odnotował,
że Karta Dużej Rodziny trafiła do 164
gospodarstw domowych. Posiadaczami
dokumentu uprawniającego do zniżek są
już 832 osoby. W 2014 r. wnioski złożyły
4 rodziny, co pozwoli kolejnym 20 osobom
korzystać z ulg zagwarantowanych przez
gminę, ale również przedsiębiorstw,
które zostały partnerami Karty.
Każdy z nowych Partnerów Karty
Dużej Rodziny 3+ przygotował dla jej
posiadaczy atrakcyjne zniżki w opłatach
za świadczone usługi

program wspierający i promujący rodziny 3+ zameldowane w gminie Jabłonna

Gmina Jabłonna

Zachęcamy Duże Rodziny (troje i więcej dzieci)
do skorzystania z ulg zapewnionych przez gminę Jabłonna
oraz Partnerów Programu

Oferujemy 50% zniżki, które obejmują:

- opłaty za segregowane śmieci
- dodatkowe zajęcia w gminnych przedszkolach
- bilety na imprezy organizowane przez GCKiS
oraz
zniżki w usługach świadczonych przez Partnerów Karty Dużej Rodziny
(w ustalonych przez nich wysokościach)
Zapraszamy przedsiębiorców do zostania PARTNEREM programu
Więcej informacji na www.jablonna.pl

Są z nami:
• Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów” w Chotomowie
– rabat w wysokości 15% na czesne dla każdego dziecka,
• Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, ul. Chełmska 21a, Warszawa
– rabaty na czesne dla studentów I i II stopnia,
• Firma Grzegorz Kaniowski – rabat na sprzedawaną wodę - 30%,
• Salon Fryzjerski KRZYSZTOF – dzieci - 10 zł, rodzice - 50% na wszystkie usługi,
• Centrum Dziecięce Bobas – rabat na cały asortyment - 10%
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zostania Partnerem Karty Dużej Rodziny
3+ gminy Jabłonna. Razem nagródźmy rodziny z naszej gminy!
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Budżet 2014
Budżet, to potoczne określenie zestawienia
prognozowanych dochodów i planowanych do
zrealizowania wydatków. Przy planowaniu wielkości
dochodów należy wziąć pod uwagę wszystkie
możliwe źródła ich uzyskania, natomiast wydatków
wszystkie konieczne i niezbędne wydatki, ale
również te umożliwiające rozwój danej gminy. Budżet
gminy można porównać do budżetu domowego.
Uzyskiwane dochody z różnych źródeł, zarówno z tych
regularnych i o stałej wielkości, jak wynagrodzenie
za pracę oraz tych pozostałych są te dochody
przeznaczone na wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem
gospodarstwa
domowego.
Jednakże każde gospodarstwo domowe dąży do
swojego rozwoju i lepszych możliwości egzystencji.
W związku z tym czynione są kroki związane
Pozostałe: 0.82%
Kultura fizyczna i sport: 0.44%
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego: 4.79%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska: 14.84%

z realizacją mniej lub bardziej znaczących finansowo
wydatków np. remont domu, zakup samochodu, czy
też wyjazd na wymarzony urlop do egzotycznego kraju,
a może budowa czy zakup nowego domu. I czasami te
planowane wydatki nie są możliwe do zrealizowania
z uzyskiwanych dochodów. Należy wtedy podjąć
decyzję, czy rezygnuję z pewnych wydatków, czy
szukam innych dostępnych dla mnie źródeł ich
sfinansowania.
Planowany i uchwalany do realizacji budżet gminy
nigdy nie powinien ograniczać się do wyłącznej
działalności bieżącej, ale winien kłaść nacisk na rozwój
gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Taki
jest właśnie budżet Gminy Jabłonna na 2014 rok
przyjęty zgodnie z Uchwalą Nr XXXVIII/406/2013
Rady Gminy Jabłonne z dnia 18 grudnia 2013 roku.
Rolnictwo i łowiectwo: 0.62%
Transport i łączność: 5.46%
Gospodarka mieszkaniowa: 1.07%
Działalność usługowa: 0.59%
Administracja publiczna: 14.10%
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa: 0.72%

Obsługa długu
publicznego: 1.30%
Ochrona zdrowia: 0.91%
Pomoc społeczna: 8.15%
Edukacyjna opieka wychowawcza: 1.31%

Oświata i wychowanie: 44.87%
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Plan dochodów roku 2014 został oszacowany
w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych,
stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków
i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane
z Ministerstwa Finansów na rok 2014 odnośnie udziału
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
(przyjęto własne szacunki, gdyż te z Ministerstwa
wydają się być mocno przeszacowane), otrzymaną
informacją o wysokości dotacji planowanych do
otrzymania na zadania zlecone gminie i na zadania
własne, w oparciu o podpisane umowy na realizację
zadań przy udziale środków zewnętrznych. Zarówno
na wysokość planu dochodów jak i wydatków wpływ
ma obowiązek realizacji przez gminę ustaw, m.in.
o systemie oświaty (zwiększenia subwencji
oświatowej w związku ze wzrostem liczby dzieci

w realizacji. Niestety zadań gminom przybywa ale nie
przybywa proporcjonalnie dotacji na ich realizację.
Prognozowane dochody roku 2014 wynoszą
51.543.564 zł, przy planowanych wydatkach na
kwotę 55.427.954 zł. Powstała różnica pomiędzy
dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu
gminy na kwotę 3.884.390 zł, który związany
jest z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie
i zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji.
W 2014 roku spłacane będzie głównie zaciągnięte
w latach ubiegłych na preferencyjnych warunkach,
zadłużenie gminy w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak
również w Banku Ochrony Środowiska związane
z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych
w gminie. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013 roku

Szkoła podstawowa w Chotomowie
uczęszczających do placówek oświatowych
w gminie od września 2013 roku, powoduje wzrost
wydatków bieżących, a głównie wynagrodzeń wraz
z pochodnymi nauczycieli), utrzymaniu czystości
i porządku w gminie (większa kwota z przetargu, aniżeli
było to planowane), ze zwiększenia planowanych
wpływów z tytułu usług za dostawę wody i odbiór
ścieków (wzrost liczby użytkowników podłączających
się do gminnej sieci), co ma związek również
z większymi kosztami ponoszonymi na utrzymanie
sieci i płatnościami na rzecz PWK Legionowo za
dostarczoną wodę dla części mieszkańców gminy
i za odbiór ścieków. Zaplanowane kwoty dochodów
są na realnym i bezpiecznym do uzyskania poziomie,
natomiast wydatki są na poziomie oszczędnym

wyniosło 5,2mln zł, tj.10,45% (przy maksymalnym
dopuszczalnym poziomie 60%). Zgodnie z podjętą
przez Radę Gminy uchwałą o utworzeniu Funduszu
Sołeckiego w wydatkach budżetu zaplanowano
kwotę 174.867 zł na realizację tych przedsięwzięć,
zgodnie z otrzymanymi wnioskami z poszczególnych
sołectw. W 2014 roku gmina przeznaczyła kwotę
1.350.000 zł na funkcjonowanie lokalnego transportu
autobusowego realizowanego przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie oraz kwotę
205.000 zł na obsługę bezpłatnej linii autobusowej
do stacji Legionowo Przystanek z Chotomowa.
Wydatki majątkowe w budżecie gminy roku 2014
stanowią kwotę 6.784.448 zł i są przeznaczone na
dokumentację i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
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w gminie, na oświetlenie uliczne, na budowę dróg
i chodników, na budowę infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, a głownie na dokończenie budowy
szkoły podstawowej w Chotomowie. Największe
wydatki budżetu są przeznaczone na oświatę
zarówno tę publiczną jak i niepubliczną (ponad
21 mln zł na wydatki bieżące i ponad 4 mln zł na
wydatki majątkowe, co łącznie daje kwotę blisko
26 mln zł, tj. 46% wydatków budżetu Gminy
Jabłonna). Wydatki na oświatę w trakcie roku
ulegną zwiększeniu w związku z planowanym
uruchomieniem od września Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie.
Ponadto w gminie realizowane będą zadania
zarówno inwestycyjne jak i bieżące związane
z realizacja zadań przy udziale środków
zewnętrznych na postawie już podpisanych
umów, które znajdują się w budżecie a także będą
wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy takie
jak: Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie, Budowa boiska przy filii
GCKiS w Skierdach, budowa boiska do piłki nożnej

w Chotomowie, budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej,
Parkowej i Piaskowej w Jabłonnie. Łączny koszt
dofinansowania wyniesie ponad 1,2 mln zł.
Przygotowywania do opracowania budżetu
gminy rozpoczynają się już we wrześniu roku
poprzedzającego rok budżetowy. Natomiast
w trakcie jego realizacji dokonuje się niezbędnych
i koniecznych zmian w jego konstrukcji. Jedną z takich
koniecznych przyczyn zmian w budżecie jest sytuacja
gospodarcza w kraju, które ma swoje przełożenie na
realizację budżetów przez samorządy, więc zapewne
w Gminie Jabłonna również, a także spływ należnych
gminie dochodów. Dlatego czynione będą niezbędne
kroki w celu weryfikacji zaplanowanych wydatków
w powiązaniu z uzyskiwanymi dochodami.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2014 roku znajduje się na stronie
internetowej gminy w zakładce budżet roku 2014.
Beata Stolarska,
Skarbnik gminy

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Służby przeciwpożarowe od grudnia mogą korzystać z nowego ujęcia wody w Suchocinie.
Z hydrantu usytuowanego na działce gminnej, w sąsiedztwie boiska, w ciągu godziny można
pobrać 80 m3 wody. Jest to pierwsze takie ujęcie w zachodniej części gminy.
Punkt
poboru
wody
znajduje się w Suchocinie
na
gminnym
gruncie
(obok boiska sportowego).
W 2008 r. na terenie posesji
wykopano dwie studnie
głębinowe (odwierty) –
każda z nich o wydajności
80,0 m3/h. W grudniu
2013 r., w ramach gminnej
inwestycji,
obudowano
jedną
ze
studzien
i zamontowano na niej
hydrant o średnicy 80.
Sprawne
pobieranie
wody jest możliwe dzięki
pompowni o odpowiedniej
wydajności i ciśnieniu
dyspozycyjnym.
Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu Gminy Jabłonna
(OSP Jabłonna i OSP
Chotomów)
posiadają
5 samochodów ratowniczo-

gaśniczych, w których
znajdują się zbiorniki na
wodę o pojemnościach
od 2,5 do 9,5 tys. litrów.
Do grudnia 2013 r., strażacy
korzystali z ujęć wody
usytuowanych w Jabłonnie
– przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu oraz obok
jednego z supermarketów.
Dzięki nowemu ujęciu
wody, służby pożarnicze,
zarówno
państwowe
jak i ochotnicze, zyskały
możliwość
szybkiego
i sprawnego pobrania
wody koniecznej do walki
z żywiołem.

Nowe ujęcie zostało przetestowane przez OSP

Przeciwpożarowe
ujęcie
wody zrealizowało HYDROEOKO PRZEDSIĘBIORSTWO
P R O D U K C YJ N O USŁUGOWE Sp. z o.o.
z Warszawy.
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Konwent w Jabłonnie
W czwartek 16 stycznia w Jabłonnie odbył się konwent wójtów, burmistrza, prezydenta
i starosty z terenu powiatu legionowskiego. Przedstawiciele samorządów z Jabłonny,
Legionowa, Nieporętu, Serocka, Wieliszewa i Powiatu Legionowskiego dyskutowali na
tematy związane z komunikacją.
W spotkaniu wzięli udział również
przedstawiciele ZTM – Dyrektor Pionu
Przewozów Andrzej Franków i pracownicy
wydziału. Jednym z tematów poruszonych
na konwencie były obowiązki gmin
wynikające z ustawy o publicznym
transporcie
zbiorowym.
Zgodnie
z
ustawą
miejscowości
powyżej
50 tysięcy mieszkańców zobligowane są
do tworzenia planów transportowych.
Taki plan wdrażać będzie Legionowo.
Przedstawiciele ZTM potwierdzili,
że w 2014 r. nie planują zmian
w funkcjonowaniu linii autobusowych
na terenie powiatu legionowskiego.
Niestety nie będzie również zmian na
trasie linii 731 i 723. Od dłuższego czasu
zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele
samorządów apelowali o to, by
przynajmniej jedna z wymienionych linii
dojeżdżała do stacji metra Młociny.
Dyrektor Franków brak zgody na taką
zmianę tłumaczył korkami tworzącymi się

przy węźle na zjeździe z mostu Północnego.
Już teraz w tym miejscu autobusy innych
linii w porannych godzinach szczytu stoją
blisko 10 minut.
Na
zakończenie
spotkania
samorządowcy
zwrócili
uwagę
i wyrazili swój sprzeciw w związku
z kartą warszawiaka, która dyskryminuje
mieszkańców
z
miejscowości
podwarszawskich. Przypomnijmy, że
wspomnianą kartę warszawski ratusz
premiuje osoby mieszkające w Warszawie
i rozliczające tam swój PIT. Dzięki karcie,
jej posiadacze nie zapłacili więcej za bilety
ZTM po ostatniej podwyżce.
Konwent to cykliczne spotkanie
samorządowców z terenu powiatu
legionowskiego.
Na
spotkaniach
omawiane
są
najistotniejsze
problemy dotyczące samorządów.

Głównym tematem poruszonym
podczas konwentu była komunikacja

Stawki podatku od nieruchomości na
2014 rok oraz decyzje wymiarowe
Wysokości stawek w podatku od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie co
w 2013 roku.
W 2014 roku stawki kwotowe podatków od nieruchomości
niezmiennie będą wynosić:

- 2% od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od gruntów:
-
0,78 zł od m2 powierzchni – od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków,
- 4, 50 zł od 1 ha powierzchni – od gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
-
0,25 zł od m2 powierzchni – od gruntów pozostałych (w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

Podatek od nieruchomości jest płatny w drodze
lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Jabłonna.

Od budynków lub ich części:
- 19,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 10,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – zajętych na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym,
- 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
-
6,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

inkasa

Uprzejmie informujemy,
że decyzje wymiarowe podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości na rok 2014 są w przygotowaniu. Zapraszamy
Państwa do osobistego odbioru decyzji od 19 do 24 lutego
bieżącego roku w Urzędzie Gminy, pok. nr 2 (1 piętro) w godzinach
pracy Urzędu. Po tym terminie od 26 lutego 2014 roku, Sołtysi
poszczególnych sołectw i osoby upoważnione, będą je Państwu
dostarczali osobiście.
Terminy płatności rat podatku w 2014 roku:
I rata – 17 marca,
II rata – 15 maja,
III rata – 15 września,
IV rata – 17 listopada.
Przypominamy iż wpłaty podatku mogą Państwo dokonywać w kasie
Banku Spółdzielczego w Jabłonnie bez ponoszenia dodatkowych
opłat.

9

10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Podsumowanie pierwszej sesji Rady Gminy w 2014 r.
Pierwsza w 2014 r. sesja Rady Gminy Jabłonna już za nami. Podczas posiedzenia 29
stycznia, radni głosowali nad szesnastoma uchwałami dotyczącymi między innymi: programów zdrowotnych w 2014 r., przystąpienia do sporządzenia i uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad przedłużeniem
czasu obowiązywania taryf dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
Czternaście uchwał zostało podjętych, jedną skierowano do Komisji Rozwoju, jedna
z uchwał nie została podjęta.
XXXIX Sesja Rady Gminy Jabłonna rozpoczęła się wizytą gościa, który
zasłużył na specjalne podziękowania. Radni i Wójt Gminy zaprosili
na sesję Komendanta Powiatowego Policji – nadkom. Pawła Piaseckiego
(między innymi dzięki jego zaangażowaniu powstał nowy komisariat Policji
w Jabłonnie). Komendant podziękował władzom gminy za współpracę
i skuteczność w działaniu, po czym zaprosił wszystkich obecnych na sali
obrad do zwiedzenia nowego budynku. Radni, sołtysi i mieszkańcy, pod
przewodnictwem szefa legionowskiej policji, poznali prawie każdy zakątek
komisariatu.
Po przerwie radni Rady Gminy Jabłonna głosowali nad szesnastoma
projektami uchwał.
Programy zdrowotne w 2014 r.
Jedną z kwestii poddanych pod głosowanie, było przyjęcie do realizacji
programów zdrowotnych w 2014 rok. Radni jednogłośnie przyjęli trzy
programy, które będą realizowane w gminie w bieżącym roku, wśród nich:
program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia
ciąży niepowikłanych, profilaktyki leczenia próchnicy u dzieci w publicznych
szkołach podstawowych oraz program edukacji zdrowotnej „Szkoła
rodzenia”.
Celem pierwszego z programów jest wczesne wykrywanie i leczenie
stanów przedrakowych, zapalnych i innych nieprawidłowości żeńskich
narządów rodnych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanych. Program
jest skierowany do wszystkich kobiet zameldowanych w gminie
Jabłonna i będzie prowadzony w Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie (środa
i piątek, godz. 14.30 – 16.30, po wcześniejszej rejestracji).
Kolejny program polega na przeciwdziałaniu i leczeniu próchnicy
u dzieci w wieku szkolnym. W podstawówkach w Jabłonnie i w Chotomowie
będzie przeprowadzana fluoryzacja oraz zostanie zapewniona opieka
dentystyczna w gabinetach stomatologicznych (gabinet w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie – 2 razy w tygodniu po 6 godz; Chotomów –
gabinet stomatologiczny w ośrodku zdrowia, 1 raz w tygodniu 6 godz.).
Trzeci program zdrowotny to nowość na naszym terenie. „Szkoła
Rodzenia” to program skierowany do przyszłych rodziców. Trzygodzinne
zajęcia raz w tygodniu będą przygotowywały do porodu oraz opieki nad
dzieckiem do pierwszego roku życia. Zajęcia będą podzielone na pięć
segmentów: ciąża – prowadzony przez psychologa/rehabilitanta, poród,
pielęgnacja noworodka i karmienie piersią i połóg – prowadzone przez
położną, oraz rozwój i bezpieczeństwo dziecka – psycholog/ratownik
medyczny (więcej informacji już niedługo pojawi się na stronie internetowej
www.jablonna.pl)

Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna – nie została przyjęta. Dwoje radnych
poparło uchwałę, czworo zagłosowało przeciw, natomiast sześcioro radnych
wstrzymało się od głosu.
Radni głosowali również w sprawie:
1.	
poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania
z województwa mazowieckiego
2.	podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania , dla osób objętych
programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 20142020” w formie posiłku albo pieniężnej
3.	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (GOPS) Jabłonnie
4.	przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Jabłonna
5.	
w yrażenia opinii, dotyczącej podjęcia przez Wójta czynności
zmierzających do nieodpłatnego nabycia nieruchomości
6.	wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej
nieruchomości gruntowej o nr ew. 642/2 położonej we wsi i gminie
Jabłonna – skierowana do Komisji Rozwoju;
7.	
wyrażenia zgody zmiany uchwały Nr XXXVII/397/2013 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Jabłonna
8.	
wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy
Jabłonna w ramach umowy przekazania udziałów w prawie własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. 174/3,
położonej we wsi Chotomów gmina Jabłonna
9.	
w yrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
Pełne teksty uchwał oraz wyniki głosowań są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

Ul. Zygmunta Bziuka w Jabłonnie
Droga leżąca między ulicami Konwaliową i Prostą w Jabłonnie otrzymała
nazwę – będzie nosiła imię Zygmunta Bziuka – nieżyjącego Mieszkańca
Jabłonny, zasłużonego dla kraju i lokalnej społeczności, odznaczonego
Warszawskim Krzyżem Powstańczym. O nadanie nazwy wnioskowali
właściciele działek przyległych do drogi. Nowa nazwa ulicy zacznie
obowiązywać w terminie 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wniosek o nadanie ulicy imienia Zygmunta Bziuka poparli wszyscy radni,
którzy wzięli udział w głosowaniu.
Nowe miejscowe plany zagospodarowania
Gmina Jabłonna przystąpi do sporządzenia trzech nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które będą dotyczyły rejonu
ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew, ulicy Chotomowskiej we
wsi Jabłonna (obie uchwały podjęte przy 11 głosach za) oraz w rejonie ulicy
Ekologicznej we wsi Chotomów.
11 głosów poparcia otrzymała uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
części wsi Jabłonna – rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych
F4.U/P, F6.U/P.
Ostatnia z uchwał dotycząca uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Parkowej,

Wójt gminy, Komendat Komendy Powiatowej Policji
oraz Przewodniczący Rady
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Lodowisko w Chotomowie
Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie w centrum miejscowości powstało
lodowisko.

Lodowisko cieszy się dużą popularnością wśród Mieszkańców Chotomowa

Ślizgawka czynna jest siedem dni
w tygodniu i będzie otwarta tak długo jak
pozwolą na to warunki atmosferyczne. Ze
względu na brak oświetlenia najlepsze
warunki do jazdy będą przy świetle
dziennym. Żeby skorzystać z lodowiska
trzeba przynieść ze sobą łyżwy, na miejscu
nie ma wypożyczalni.
Przygotowane
przez
strażaków
lodowisko ma kształt koła o średnicy
20 metrów. Znajduje się w centrum
Chotomowa, na tyłach budynku straży
przy ul. Partyzantów 27. Wstęp wolny,
zapraszamy!

Zawody biegowe w Rajszewie
W sobotę 1 lutego na terenie pól golfowych w Rajszewie odbyły się zawody na nowej
narciarskiej trasie biegowej.
Na amatorów biegów narciarskich
czekała urokliwa trzykilometrowa pętla
przebiegająca przez teren pól golfowych.
Trasa jest otwarta przez 7 dni w tygodniu
– od świtu do zmroku (wieczorem również
– jednak nie później niż do godziny 20.00).
W
sobotę
na
początkujących
miłośników białego szaleństwa czekało
niewielkie pole treningowe oraz porady
instruktora – Pawła Ratyńskiego. Do
dyspozycji narciarzy biegowych była
również ogrzewana szatnia, gdzie

można było się przebrać, odpocząć
i napić herbaty. Największe emocje tego
dnia wzbudziły z pewnością sprinty
narciarskie w których wystartowało
dwudziestu zawodników i zawodniczek.
Na najlepszych czekały puchary i gadżety
ufundowane przez Urząd Gminy Jabłonna,
który był partnerem imprezy.
Inicjatorami stworzenia trasy w gminie
Jabłonna byli miłośnicy narciarstwa
biegowego z Chotomowa.

Uczestnicy biegu inaugurującego trasę

Zwyciężczynie biegu kobiet

Najszybsi wśród mężczyzn
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Styczniowe starty grupy CHTMO
Grupa Biegowa CHTMO prężnie działająca na terenie gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego,
mająca swoich zawodników także w okolicach Dąbrowy Górniczej i Górnego Śląska, już od początku
roku bierze udział w ważnych i ciekawych biegach.
Już 1 stycznia w Uroczysku Poniatów razem z sąsiadami zza miedzy czyli Wieliszew Heron Team Kalorik biegacze uczestniczyli w treningu
noworocznym na Wieliszewskiej Trasie Biegowej liczącej ponad 11km. 4 stycznia w Parku Skaryszewskim w Parkrunie Warszawa-Praga #34
wzięła udział piątka zawodników: Izabela Skłodowska-Jechna, Piotr Trzaskoma, Andrzej Cichocki, Damian Zakrzewski i Machnacki. Najszybciej
z nich pobiegł Piotrek, który zajął 32 miejsce z wynikiem 20:41. Natomiast Iza była druga wśród kobiet z wynikiem 22:38. Warto dodać, że
tydzień wcześniej wygrała ten bieg! Tego samego dnia Aneta Demianowicz i Jacek Bajorek (nowi zawodnicy grupy) wzięli udział w Biegu
Noworocznym rozgrywanym w tym samym parku, tylko kilka godzin później.
Tydzień później 11 stycznia w Parkrunie Warszawa-Praga #35 wzięli: Tomasz Kalupa, Arkadiusz Dyjas, Machnacki i Zakrzewski. Najlepiej spisał
się Tomek, który zajął 15 lokatę z czasem 20:34, osiągając życiówkę w Parkrunie. Tego samego dnia w Chotomowie odbył się V Noworoczny
Bieg Chotomowski, który jest oficjalnym treningiem CHTMO. Na starcie stanęło blisko 20 amatorów biegania. W tym samym dniu w Gliwicach
Kamil Zygmunt pobiegł w III Gliwickim Biegu Orkiestrowym - BIEGAMY z SERCEM - BIEGAMY dla INNYCH. Uzyskał on swoją życiówkę na 10 km,
schodząc po raz pierwszy poniżej godziny.
Dzień później nasi reprezentanci biegali w dwóch imprezach związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Skłodowska-Jechna
i Brodel biegli charytatywnie w Skrzeszewie, a Demianowicz, Bajorek, Dyjas, Cichocki, Machnacki, Daniel Kowalik, Mariusz Karwowski, Dariusz
Jarosiewicz, Waldemar Żółciński, Witold Naczulski w 8. Biegu Policz się z Cukrzycą. 19 stycznia spora część zawodników biegła w IX Biegu
o Puchar Bielan na 5km, by niespełna pół godziny po ukończeniu biegu wziąć udział w XXXI Biegu Chomiczówki na 15km. Oba biegi ukończyli:
Skłodowska-Jechna, Kalupa, Karwowski, Machnacki, a Bielany: Zakrzewski, Demianowicz, Bajorek, a Chomiczówkę: Jarosiewicz i Robert
Szkółka (debiut w grupie) i doskonały czas 1:11:53. 25 stycznia w Pakrunie w Warszawie biegł tylko Machnacki. Dzień później w Wieliszewskim
Crossingu – Zima, który zapoczątkował czteroetapowe bieganie w gminie Wieliszew, biegła aż dziesiątka zawodników grupy: SkłodowskaJechna, Demianowicz, Kalupa, Brodel, Machnacki, Karwowski, Zakrzewski, Bajorek, Rafał Górecki, Jacek Wodyczko (debiut). Iza wygrała ten
bieg w kategorii OPEN kobiet! Warto dodać, że trasa tego biegu była bardzo trudna i wymagająca.
Michał Machnacki
Grupa Biegowa CHTMO

Zimowy start grupy w Wieliszewie
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Biblioteka szkolna przywitała nowych czytelników
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie powiększyła grono
swoich czytelników. Ponad 100 uczniów pierwszych klas w wyjątkowy sposób zostało
zaproszonych do świata książek.
Klub Asystentów Bibliotecznych przygotował
dla nowych czytelników przedstawienie,
w którym bajkowe postacie uczyły
najmłodszych uczniów jak szanować książki
i w jaki sposób prawidłowo zachowywać się
w bibliotece. Szkolna biblioteka, za sprawą
wyjątkowych dekoracji przygotowanych przez
uczniów i nauczyciela techniki, zamieniła się
na dwa dni (29 i 30 stycznia 2014 r.) w bajkową
krainę. Przedstawienie skierowane do nowych
czytelników było odegrane pięciokrotnie – dla
każdej z pierwszych klas.
W bibliotece na pierwszaków czekały śpiące
krasnoludki, które wskazały dzieciom, że
w czytelni należy być cichutko. Gdy nowi
czytelnicy zajęli miejsca, krasnale obudziły się
i nadszedł czas na rozpoczęci edukacyjnego
teatrzyku. Krasnoludki, Królowa Śniegu,
Czerwony Kapturek, Baba Jaga i Kopciuszek
– wszyscy w przygotowanych przez uczniów
kostiumach, nauczyły dzieci jak należy
zachować się w bibliotece i przypomniały, że
książkom należy się szacunek.
Po występie Klubu Asystentów Bibliotecznych,
pierwszoklasiści w obecności wychowawców
i dyrekcji szkoły złożyli uroczyste ślubowanie
– na czytelników szkolnej biblioteki pasował
ich Kot w butach. Nowi czytelnicy otrzymali
dyplomy, karty biblioteczne, oraz słodkie co
nieco od dyrekcji szkoły.
Biblioteka Szkolna – Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, karty biblioteczne oraz słodkie upominki

Szekspir w Jabłonnie
W piątek 31 stycznia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu uczniowie gimnazjów
z powiatu legionowskiego uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez
nauczycieli języka angielskiego z Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie, w ramach
I Powiatowej Olimpiady Językowej pt.: „Szekspir i jego czasy”.
Finaliści konkursu wysłuchali wykładów
przeprowadzonych przez magister Barbarę
Bienias oraz doktor Ewę Sawicką (Instytut
Anglistyki,
Uniwersytet
Warszawski).
Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się
z najsłynniejszymi monologami z dramatów
Szekspira w wykonaniu wybitnego aktora,
Dariusza Bereskiego. Fragmenty sztuk
przedstawili również uczniowie gimnazjum
w Jabłonnie. Patronat nad przedsięwzięciem
sprawuje Wójt Olga Muniak. Uczestnicy
i organizatorzy składają podziękowania
wszystkim, którzy pomagali w organizacji
wydarzenia, a w szczególności dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie
Annie
Czachorowskiej,
pracownikom
GCKiS oraz Alicji Jędryczce polonistce
naszego Gimnazjum. Pomysłodawcami
i organizatorami tego wydarzenia są
państwo Elżbieta i Marcin Grzyb.

Szekspir w Jabłonnie
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Bądź jak Kasparow
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jabłonnie został rozegrany pierwszy z czterech
turniejów szachowych, wzięło w nim udział 14 zawodników z Chotomowa, Jabłonny,
Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego i z Warszawy.
25 stycznia 2014 r. w GCKiS w Jabłonnie został rozegrany pierwszy turniej szachowy
XVII Grand Prix Gminy Jabłonna w kategorii open /grupa A/ i szkoła podstawowa
/grupa B/. Do pierwszego turnieju zgłosiło się 14 zawodników z Warszawy, Nowego Dworu
Maz., Legionowa, Chotomowa oraz Jabłonny. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim
kojarzonym programem komputerowym ChessArbiter Pro 2010 v.5.36. z tempem 12 minut
+ 3 sekundy na każdy wykonany ruch dla zawodnika na całkowite zakończenie partii
szachowej z zastosowaniem zegarów elektronicznych. Turniej otworzyła Prezes LKS Lotos
Jabłonna – Małgorzata Kowalska życząc uczestnikom wspaniałych matów na szachownicy.
W kategorii open zwyciężył Janek Kokoszczyński z klubu LKS Lotos Jabłonna, który
z siedmiu rozegranych partii uzyskał 6,0 pt. Drugie miejsce zajął Andrzej Szewczak 5,5 pkt.
z 7, który legitymował się najwyższym rankingiem FIDE – 1945, a trzeci miejsce przypadło
Ziemowitowi Ossolińskiemu z Chotomowa 5,0 pkt. z 7. Czwarte miejsce uzyskał Tomasz
Niewolik z Jabłonny, piąte miejsce przypadło Edwardowi Nowakowi z LKS Lotos Jabłonna.
W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Piotr Sternik z Warszawy uzyskując 6,5 pkt
z 7. Drugie miejsce przypadło dla Wiktora Topolskiego z LKS Lotos Jabłonna, który uzyskał
6,5 pkt. z 7. Trzecie miejsce zdobyła Dominika Korajczyk z LKS Lotos Jabłonna, która uzyskała
5 pkt..
Trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii dostało pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcą XVII Grand Prix Gminy Jabłonna zostanie ta osoba, która zgromadzi jak największą
liczbę punktów z czterech rozegranych turniejów szachowych. Regulamin i dokładne wyniki
na stronach internetowych www.chessarbiter.com lub www.szachyjablonna.mzszach.pl

W ramach XVII Grand Prix Gminy Jabłonna
zostana rozegrane cztery turnieje

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
TERMINY WYKŁADÓW W 2014 r. w JABŁONNIE
13.01	
Spotkanie z dietetyczką mgr Małgorzatą Mańko
„Seven-senses”
27.01	Spotkanie z kosmetyczka i fizjoterapeutką „ Sevensenses”
10.02 „Pożywienie dla ciała i umysłu” mgr Dariusz Rusin
10.03	„C’est si bon” Wieczór francuski – spotkanie z okazji
Dnia Kobiet
24.03	
Kabaret „Na luzie” Małgosi Luzak, spektakl
pt. „Ach te baby”
14.04	
„Bułgaria bliżej nas” wykład i wystawa Boriana
Semergiewa

28.04	
Wykład „Egipt – znany i nie znany” mgr Jerzy
Gołębiowski
12.05 „Tolerancja” – wykład mgr Dorota Mainush
26.05	„Jak odnaleźć źródło radości życia oraz z wdziękiem
się zestarzeć” – pisarka Jolanta Szwalbe
09.06	„Europa po wyborach” – spotkanie z politologiem
i dziennikarzem
23.06 Zakończenie roku akademickiego UTW 2013/2014

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
TERMINY WYKŁADÓW W 2014 r. w CHOTOMOWIE
Luty
18.02 	Teatr kwadrat „Boso przez park”
marzec
Seniorzy w gminie Jabłonna - Olga Muniak
kwiecień
Udar mózgu- przyczyny, objawy i zapobieganie- dr Zieliński
Wycieczka Czerwińsk

maj
Ikonografia maryjna - Katarzyna Wojnowska
Wycieczka Forty Modlin i Zakroczym
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Kiedy wyjeżdżam w góry wracam do domu
Mieszkający w Chotomowie Paweł Mazur od lat zafascynowany jest górami. W trakcie
letnich wakacji planuje zdobyć Pik Lenina, szczyt w Górach Zaałajskich w Pamirze w Azji
na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu.
Paweł ma 22 lata i studiuje na Uniwersytecie
Warszawskim
na
kierunku
geologia
stosowana. Każdą wolną chwilę wykorzystuje
jednak na wyjazdy w góry. W związku ze swoją
pasją bierze udział w szkoleniach i treningowo
wspina się na ściance. Tylko w tym roku
zdążył już ukończyć kurs zimowej turystyki
wysokogórskiej. W najbliższym czasie planuje
wyjazd do Szwajcarii w rejon Monte Rosa,
gdzie znajduję się najwyższy szczyt tego kraju
Dufourspitze 4764 m.n.p.m. oraz inne niewiele
niższe szczyty jak: Dom 4545 m.n.p.m. oraz
Piz Bernina 4049 m.n.p.m. W letnie wakacje
planuje zdobyć Pik Lenina (7124 m.n.p.m.),
a w ramach aklimatyzacji szczyt Elbrus (5645
m.n.p.m.) na Kaukazie. Aby sfinansować swoje
cele i marzenia Paweł łączy studia z pracą.
Mówi, że gdyby chciał jednym zdaniem opisać
swój stosunek do gór, brzmiałoby ono: „Kiedy
wyjeżdżam w góry, wracam do domu”.
Naszym czytelnikom prezentujemy kilka
zdjęć z górskich wypraw Pawła, któremu
jednocześnie życzymy spełnienia ambitnych
planów w tym roku.

4400 n.p.m - podejście na wierzchołek Mont Blanc

Niestety bez widoków. Na szczycie Mont Blanc

Zugspitze

Via ferrata na Zugspitze
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AKCJA ZIMA w gminie Jabłonna
Ferie zimowe warto spędzić na terenie gminy – Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie oraz jego filia w Chotomowie przygotowały atrakcyjne zajęcia dla dzieci
w wieku szkolnym.
Przez dwa tygodnie ferii zimowych nuda
nie będzie grozić dzieciom biorącym udział
w AKCJI ZIMA. Atrakcje przygotowane przez
GCKiS w Jabłonnie i w Chotomowie tworzą
wspaniałą ofertę na spędzenie czasu wolnego
od nauki.
AKCJA ZIMA w gminie Jabłonna będzie
trwała w okresie całych ferii zimowych –
17 – 28 lutego. Dzieci mogą uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych od poniedziałku
do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 (opieka
wychowawcy już od godz. 9.00). Opłata
dzienna za udział dziecka w zajęciach
w Jabłonnie i w Chotomowie to 5 zł – w tę
kwotę jest wliczony posiłek. W Skierdach,
w godz. 9.00 – 16.00 będzie czynna świetlica
(pobyt dziecka jest bezpłatny).
W AKCJI ZIMA mogą brać udział dzieci
w wieku szkolnym (powyżej 6 lat).
We wtorki i czwartki dzieci spędzające ferie z
GCKiS w Jabłonnie wyjadą na wycieczki (koszt
jednorazowego wyjazdu to 25 zł). W pozostałe
dni będą się odbywać zajęcia stacjonarne –
gry i zabawy na terenie GCKiS, wśród nich:
zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne,
integracyjne, profilaktyczne, gry stolikowe,
zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe oraz
lekcje savoir vivre. Uczestnicy AKCJI powinni
każdego dnia zabierać ze sobą buty na zmianę,
a każdy kto będzie chciał korzystać z pływalni
powinien mieć przy sobie strój kąpielowy,

ręcznik i klapki.
Na uczestników AKCJI ZIMA w Chotomowie
będą czekały wycieczki do kina, na basen
do Jachranki, na lodowisko oraz udział w
„Akademii małego Żołnierza” (między innymi:
paintball, jazda quadami oraz ognisko).

Sołeckie choinki

Podczas zajęć jakie będą się odbywać w filii
GCKiS dzieci wezmą udział w warsztatach
tanecznych, zgłębią tajniki sztuk walki, będą
rywalizowały w sportowych rozgrywkach ,
jak również staną się widzami przedstawienia.
Ferie w miejscu zamieszkania też są fajne.

Wizyta św. Mikołaja, żarty klauna, pokazy magii oraz tańce i zabawy integracyjne
– to tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na najmłodszych, którzy uczestniczyli
w spotkaniach choinkowych w gminie Jabłonna. W pierwszą, drugą i trzecią sobotę
stycznia odbyły się imprezy choinkowe, które w naszej gminie stały się tradycją.
Zabawy choinkowe dla najmłodszych Mieszkańców weszły już do kanonu imprez gminnych.
Atrakcyjne spotkania dla dzieci są efektem współpracy Sołtysów z Radami Sołeckimi, Gminnego
Centrum Kultury i Sportu oraz Urzędu Gminy. W styczniu 2014 r. dzieci z dziewięciu miejscowości
licznie wzięły udział w sobotnich spotkaniach..
Imprezy choinkowe dla najmłodszych z Jabłonny, Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej,
Suchocina, Trzcian, Janówka, Skierd i Rajszewa oraz z Bożej Woli, cieszyły się bardzo dużą
popularnością. Dzieci razem z rodzicami chętnie i licznie wzięli udział w corocznych karnawałowych
rozrywkach. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, wśród nich występy klauna, szczudlarza,
skoczka i iluzjonisty. Podczas imprezy prowadzonej przez profesjonalnego wodzireja, dzieci
spotkały się ze św. Mikołajem. Poza muzyką, zabawami oraz popisami umiejętności magika
i klauna, na uczestników zabaw choinkowych czekał poczęstunek.
Najmłodsi z Suchocina, Trzcian, Janówka Drugiego bawili się w Sali BE-FIT w Suchocinie, dzieci ze
Skierd, Rajszewa i Jabłonny spotkały się w sali GCKiS w Jabłonnie. W Chotomowskiej filii GCKiS
odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej, natomiast
młodzi mieszkańcy Bożej Woli spotkali się z Mikołajem w Klubie Rolnika.

Dzieci chętnie włączały się do zabaw

Godz.

14:00

9:00

13:30

9:00

14:00

15:00

11:00

Komisja

Kom. Bezpieczeństwa Publicznego
(II poniedziałki)

Komisja Rozwoju (III wtorki)

Komisja Spraw Społecznych (II środa)

Komisja Rewizyjna (II poniedziałki)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
(II czwartki)

Komisja Budżetowa (III wtorki)

Sesje Rady Gminy (III środy)
29.01

28.01

23.01

13.01

22.01

28.01

13.01

Styczeń

19.02

18.02

13.02

10.02

12.02

18.02

10.02

Luty

26.03

25.03

20.03

10.03

19.03

25.03

10.03

Marzec

23.04

22.04

17.04

14.04

16.04

22.04

14.04

Kwiecień

21.05

20.05

15.05

12.05

14.05

20.05

12.05

Maj

25.06

24.06

20.06

9.06

18.06

24.06

9.06

Czerwiec

----

----

----

----

----

----

-------

Lipiec

27.08

26.08

21.08

11.08

20.08

26.08

11.08

Sierpień

17.09

16.09

11.09

08.09

10.09

16.09

08.09

22.10

21.10

16.10

13.10

15.10

21.10

13.10

26.11

25.11

20.11

10.11

19.11

25.11

10.11

Wrzesień Październik Listopad

17.12

16.12

11.12

8.12

10.12

16.12

08.12

Grudzień

Harmonogram posiedzeń Komisji
i sesji Rady Gminy Jabłonna na rok 2014
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Zimowy Maraton rowerowy w Chotomowie
Santini Northtec MTB Zimą, czyli wyjątkowy na skalę światową, jedyny taki cykl w Polsce. Już
niedługo, 16 lutego w Chotomowie, odbędzie się pierwszy z trzech zimowych startów tej wyjątkowej
imprezy. Ścigać może się każdy!
Co wyjątkowego jest w zimowych maratonach?
Wszystko! Wielu uczestników potwierdza, że zimowy
maraton wymaga większego wysiłku, ale dostarcza
niezapomnianych wrażeń. Jak mówi sam Cezary Zamana
- Skrócenie przerwy jesienno-zimowej to świetny trening
na śliskiej nawierzchni, najlepsza szkoła upadków,
hartowanie organizmu, zbudowanie bazy na letnie starty,
czy wreszcie nasycenie się światłem w okresie jego braku.
To wielkie wyzwanie, które tak lubią nasi maratończycy.
Jazda zimą staje się coraz bardziej popularna, ponieważ
zawodnicy zdają sobie sprawę, jak ważną rolę w
kolarstwie odgrywa taki trening. Dowodem na to jest
dobra frekwencja, która rośnie z roku na rok. Niezwykły
jest także klimat imprezy, o który dba organizator. Dla
mnie jako rowerzysty - podkreśla Zamana - ważna jest
wyjątkowa atmosfera wśród startujących. Najmocniej
można ją odczuć podczas wspólnego posiłku, tuż po
trudach maratonu, gdzie przeżycia z zimowej przygody
stają się wspaniałym pretekstem do rozmów dla ludzi,
których łączy ta sama pasja.
Tegoroczny maraton w Chotomowie, podobnie jak
rok temu, dedykowany jest zmarłemu w 2012 roku
Andrzejowi Wilczopolskiemu. Andrzej cztery razy z rzędu
zdobył tytuł Mistrza Świata w wyścigach psich zaprzęgów.
Był przyjacielem Mazovii, pomagał w wyznaczeniu trasy
pierwszej edycji zimowego maratonu w Chotomowie
w 2005 roku.
Impreza rozrasta się z roku na rok, dzięki uczestnikom,
którzy licznie stają na starcie nie bojąc się niskich
temperatur. Sprzyja temu również dobra organizacja,
możliwa dzięki zaangażowaniu gminy Jabłonna,
która jest gospodarzem maratonu.

Przewidziana pula nagród w cyklu to 15 000 zł! Uczestnicy
będą mieli zapewnione biuro zawodów, prysznice,
ciepły posiłek oraz ogrzewane pomieszczenia. Żeby
sprawdzić się w niecodziennych warunkach i przeżyć
zimową przygodę trzeba zarejestrować się na stronie:
www.mazoviamtb.pl/zima.
Poniżej najważniejsze informacje dla uczestników. Data:
16.02.2014 (niedziela), godz. 10.00. Start i meta: Jabłonna/
Chotomów ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego na skraju lasu
Chotomowskiego, 1 km od biura zawodów.
Biuro zawodów:
Szkoła Podstawowa, ul. Partyzantów 23.
Dystanse do wyboru:
Hobby – 7 km
Fit
– 18 km
Mega – 35 km
Program zawodów: Niedziela (16.02)
• godz. 7.30 - 9.30 - zapisy w Biurze Zawodów
• godz. 9.30 - ustawianie zawodników w sektorach
startowych
na
ul.
Gen.
Lucjana
Żeligowskiego,
na
skraju
lasu
Chotomowskiego, 1 km od biura zawodów
• godz. 10.00 - start maratonu, dystanse Fit i Mega
• godz. 10.13 - start dystansu Hobby
• godz. 12.00 - dekoracja dystansu Hobby
• godz. 13.00 - dekoracja dystansu Fit
• godz. 14.00 - dekoracja dystansu Mega

Zimowy maraton rowerowy w Chotomowie

Liczba miejsc
ograniczona

Zajęcia
sfinansowane przez
Gminę Jabłonna

