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Wójt i Rada Gminy Jabłonna zapraszają na
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Progra

9.00 – 18.00 II ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR WÓJTA GMINY JABŁONNA.
XIII eliminacja Ligi Mazowsza 2012

18.00

Studio Piosenki GCKiS

18.30

występ zespołu „ZWROT PODATKU”

19.00

występ zespołu „WARSAW ACOUSTIC BAND”

20.30

występ zespołu „AT THE LAKE”

21.30

zakończenie imprezy

:

yszące

arz
je tow
Atrakc
Jarmark handlowy

Samochody zabytkowe i sportowe

Bezpłatna strzelnica pneumatyczna

Stoiska: Starostwa, Gminy i GCKiS, Biblioteki

Stoiska promocyjne ﬁrm samochodowych,
ubezpieczycieli oraz sponsorów

Galeria sztuki

Park zabaw dla dzieci – bez barier
(zjeżdżalnie, zamki, trampolina, suchy basen)

Porady kosmetyczne
Stoiska gastronomiczne: grill, piwo, napoje i lody

Euro – bungee

Mini – zoo (stajnia „Na Kępie”)

Jazda konna dla wszystkich - stadnina „Na Kępie”

Akcja „Do serca przytul psa”

Samochody strażackie

Organizatorzy

Sponsorzy

Patron Medialny

Polonia Hippica
Z NASZEJ GMINY
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Modernizacja
ewidencji gruntów
i budynków na terenie
gminy Jabłonna

Rozpoczęte zostały prace terenowe mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków. W pierwszej
fazie polegają one na wywiadzie terenowym i wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynków znajdujących się w terenie.

S

tarostwo Powiatowe w Legionowie informuje, że:
W związku z powtarzającymi się
wnioskami Władz Gmin i Miast z terenu
Powiatu Legionowskiego o zaktualizowanie stanu użytków gruntowych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów
i budynków oraz doprowadzenie ich
do zgodności ze stanem faktycznym
w terenie, oraz ustawowym obowiązkiem założenia ewidencji budynków
dla terenu Powiatu Starosta Legionowski wraz z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego przystąpił do realizacji
projektu:
„Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków
(EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie
danych dot. budynków oraz moderniza-

cja tego rejestru, przekształcenie mapy
zasadniczej do postaci numerycznej,
prace związane z przekształceniem
do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów
uzasadniających wpisy w EGiB”.
W ramach realizacji tego
projektu, wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca - Firma InterTIM
z Warszawy rozpoczęła prace terenowe polegające w pierwszej fazie
na wywiadzie terenowym i wykonaniu dokumentacji fotograficznej
budynków znajdujących się w terenie.
Po tych działaniach będą przeprowadzane pomiary terenowe, następnie
zostanie opracowany projekt operatu
opisowo kartograficznego i wyłożony
do wglądu zainteresowanym stronom.

Spis potrwa do przyszłego roku

Pracownicy firmy InterTIM otrzymali
upoważnienia Starosty Legionowskiego
do prowadzenia przedmiotowych prac
i są obowiązani okazywać te upoważnienia na każde żądanie zainteresowanych osób. Prosimy uprzejmie o współpracę z Wykonawcą prac i zrozumienie
potrzeby ich przeprowadzenia. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na jesień 2013 roku.

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt tel. 513 340 745
(od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16)
Red.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Jabłonna ogłasza, że posiada do wynajęcia na okres 3 lat, nieruchomość
zabudowaną o powierzchni 2467 m2 wraz z budynkiem o funkcji handlowo
-usługowej o powierzchni zabudowy 515 m2, położoną przy ul. Szarych Szeregów
w Jabłonnie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Oferty dotyczące wynajmu ww. nieruchomości należy kierować na piśmie do Urzędu
Gminy Jabłonna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r. Bliższych
informacji udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 14,1 piętro tel. 22-767-73-11.

Wydawca:
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Jabłonna
w nowej
szacie
Pod koniec lipca ruszyła
nowa
witryna
Urzędu
Gminy Jabłonna.

S

trona www.jablonna.pl przeszła gruntowny lifting. Zmianie uległa szata graficzna
i zawartość niektórych zakładek. Na górze strony pojawiły się informacje o poszczególnych sołectwach, które wchodzą w skład gminy Jabłonna. Zmianie
uległ także sposób umieszczania aktualności. Zamiast jednej zakładki, teraz
Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie
opcje: aktualności samorządowe oraz
aktualności z zakresu oświaty, kultury
i sportu. Zachęcamy Państwa do odwiedzin witryny i prześledzenia wszystkich
zmian. Zapraszamy także do wyrażania opinii na temat strony i przesłanie
ich na: promocja@jablonna.pl.
AOT
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Wywiad z Agnieszką Wysocką – koordynator akcji „Zakretki.info – Pomagamy
nie tylko przyrodzie…”. Rozmawiała Aneta Ostaszewska – Tańska.
(głównie przez to, czym są wypełniane).
Wiele osób pyta nas, dlaczego mają być
nakrętki, a my tłumaczymy, że są ciężkie
i zajmują stosunkowo niewielką
przestrzeń. Dwa lata temu poszerzyliśmy
nasze działania o zbieranie zużytych tuszy i tonerów. Więcej informacji
o zbiórce tuszy i tonerów odnajdą Państwo na stronie www.tuszeitonery.info
lub uzyskają Państwo kontaktując się
bezpośrednio z Koordynatorem.

Agnieszka Wysocka

- W gminie Jabłonna prowadzona jest
akcja zbierania zakrętek, jaki ma cel?
- Na terenie naszej gminy akcja ruszyła
z początkiem roku 2012, ale dopiero
teraz dzięki nieocenionej pomocy
i wsparciu Urzędu Gminy Jabłonna
mamy możliwość rozwijać naszą akcję
jeszcze dynamiczniej! Głównym celem
naszego Programu jest bezinteresowna
pomoc niepełnosprawnym dzieciom,
podnoszenie świadomości ekologicznej
oraz zbiórka surowca wtórnego.
- Gdzie można oddawać zakrętki?
- Obecnie w okolicy mamy 11 punktów
zbiórki: szkoły, przedszkola i prywatne
firmy. Każdy może znaleźć najbliższy mu
punkt wchodząc na stronę www.zakretki.info. W każdym punkcie zbiórki
w widocznym miejscu znajdują się
pojemniki na zakrętki oraz tusze i tonery.
Zwykle opatrzone są logiem akcji, ale
zdarzają się również piękne kosze
udekorowane przez najmłodszych.
- Jakie zakrętki można oddawać?
- Zbieramy plastikowe zakrętki z butelek
po wodzie mineralnej, napojach, sokach,
z chemii gospodarczej, które nie zawierają dodatkowych elementów, które nie
są z plastiku takich jak uszczelki, tekturki,
gumki, styropianiki, folijki. Zbieramy
tylko i wyłącznie plastikowe zakrętki.
- Dlaczego zbiera się właśnie zakrętki?
- Dlaczego akurat zakrętki? Bo szkło jest
niebezpieczne, butelki plastikowe zbyt
tanie, metal kłopotliwy w zbiórce,
a puszki aluminiowe nie kojarzą się
z charytatywną inicjatywą społeczną

- Co się z nimi potem dzieje ?
- Zakrętki dostarczane są do koordynatorów, gdzie są segregowane, ważone
i pakowane. Zebrane zakrętki trafiają
do firm recyklingowych, które za skup
surowca wpłacają określony ekwiwalent
pieniężny na subkonta niepełnosprawnych dzieci założone w Fundacji
Bez Tajemnic.
- Jak długo akcja będzie trwać
w naszej gminie?
- Nasza akcja jest akcją ciągłą, cykliczną
oraz otwartą. Oznacza to, że przyjmujemy dzieciaki z całej Polski a nasza lista
oczekujących dzieciaków jest zawsze
otwarta. W chwili kiedy uzyskamy środki
na sfinansowanie jednego sprzętu rehabilitacyjnego dla konkretnego dziecka
pomagamy kolejnemu podopiecznemu
z naszej listy. Akcja prowadzona jest
bezterminowo. Ciągle rekrutujemy
nowych koordynatorów, wolontariuszy,
punkty zbiórki, podopiecznych i prosimy
o zbierania plastikowych zakrętek dla
naszych podopiecznych na terenie całego kraju. W każdej chwili można przekazać zebrane zakrętki na rzecz naszych
podopiecznych i w każdej chwili można
dołączyć do naszego programu zbierania plastikowych zakrętek.
- Gdzie jeszcze są zbierane zakrętki?
- Ciągle rozwijamy nasz Program i wzbogacamy go o nowe inicjatywy. Obecnie
jesteśmy największym (obecnym
w kilkudziesięciu miastach) i najdłużej
działającym nieprzerwanie (od prawie
5 lat), Programem zbierania zakrętek.
Nasz Program wzbogacają twarze osób
z całej Polski poświęcając swój wolny
czas, okazując dobre serce i chęć
niesienia pomocy.

- Akcję organizuje Fundacja Bez Tajemnic, jak długo działa i jaki jest jej główny
cel? Kto może należeć do fundacji?
- Na początku 2012 r. wolontariusze
Programu charytatywno-ekologicznego
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie…” podjęli decyzję o utworzeniu fundacji, by móc efektywniej pomagać. 14 lutego 2012 r. Fundacja
Bez Tajemnic została wpisana do KRS,
a jej statutowym działaniem stał się
Program Charytatywno– Ekologiczny
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie…”. Jest to największy, ogólnopolski, spontaniczny Program zapoczątkowany przez studentów Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Polega na
zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z naszego środowiska.
W imieniu potrzebujących zwracamy
się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w nasz Program poprzez
zbiórkę zakrętek oraz tuszy i tonerów.
Poszukujemy również sponsorów,
patronów, partnerów, którzy aktywnie pomogą nam w prowadzeniu
tej ważnej inicjatywy.
Zapraszamy na www.zakretki.info
i www.tuszeitonery.info

Głównym celem
naszego Programu jest
bezinteresowna pomoc
niepełnosprawnym
dzieciom
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Ekrany wzdłuż obwodnicy
Skanska rozpoczęła budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jabłonny.
Kontrakt o wartości 1,7 mln zł brutto realizowany jest na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W

ramach kontraktu wybudowane będą ekrany
akustyczne o wysokości 7m na odcinku 344 m wzdłuż
obwodnicy Jabłonny. W toku prac
pomiędzy
stalowymi
słupami
zamontowane będą panele PCV,
które będą stanowiły konstrukcje wsporczą ekranów. W ramach
budowy ekranów powstanie 87
żelbetowych pali, o średnicy 60 cm
i o długości 8 m każdy. Pale wykonywane będą w technologii CFA,
polegającej na pogrążaniu świdra
ruchem obrotowym na żądaną głębokość, zabetonowaniu, następnie zbrojeniu - tłumaczy Jarosław
Achler, Kierownik Budowy Skanska. Ponadto na długości wykonywanych ekranów akustycznych
zostanie zmodyfikowana istniejąca
skarpa. Modyfikacja będzie polegała na zmianie jej kąta nachylenia.
Istniejące bariery energochłonne zostaną przedłużone tak, aby
na całej długości ekrany akustyczne były zabezpieczone i oddzielone od ruchu pojazdów.

Inwestycja ma się zakończyć
w listopadzie 2012 roku

Budowa
ekranów
wpłynie
na poprawę warunków życia mieszkańców okolicznych osiedli, ograniczając uciążliwość hałasu, dodaje
Jarosław Achler - Prace planujemy
zakończyć w listopadzie bieżącego
roku Prosimy o ostrożność!
Na czas budowy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Droga nr 61 w kierunku Legionowa na długości
około 300m zostanie zwężona
do jednego (wewnętrznego) pasa
ruchu.
Kierowców
prosimy
o szczególne zachowanie ostrożności na tym odcinku.
Red.

Na czas inwestycji wyłączony
z ruchu jest jeden pas jezdni
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III Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw
Już po raz trzeci odbędzie się Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw,
organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
W tym roku naszą gminę będzie reprezentować sołectwo Dąbrowa Chotomowska.

I

mpreza ma na celu integrację
lokalnej
społeczności,
zaprezentowanie
miejscowego
rękodzieła i kulinariów, przedstawienie dorobku społecznego
i kulturalnego poszczególnych
sołectw. Festiwal odbędzie się
w sobotę 15 września 2012 r.
w gminie Nieporęt, na terenie sołectwa Stanisławów, ubiegłorocznego
zdobywcy I nagrody.
Festiwal to doskonała okazja do poznania lokalnej aktywności. Każde z sołectw kusi gości suto
zastawionymi stołami, na których
królują domowe wypieki, tradycyjne
polskie dania, przetwory z owoców

i nie tylko. Ponadto sołectwa chwalą
się swoimi perełkami: malarstwem,
rękodziełem, zespołami muzycznymi i teatralnymi. Festiwal przyciąga
liczne grono zwiedzających, którzy
mają okazję poznać gminy wchodzące w skład LGD z nieco innej strony.
Zapraszamy
serdecznie
do udziału w III festiwalu.
W tym roku reprezentować nas
będzie Dąbrowa Chotomowska.
Zapraszamy 15 września na teren
Szkoły Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie.
Red.

Jedno z ubiegłorocznych stoisk

Bądź dobrze poinformowany!
Przypominamy, że od zeszłego roku w naszej gminie działa system powiadamiania
SMS. Korzystanie z niego jest bezpłatne.

U

mowa z Samorządowym Informatorem SMS została podpisana
28 września 2011 roku. Systemem zarządza Michał Smoliński - kier.
Referatu Promocji Gminy, który jest
administratorem i po zalogowaniu się
wysyła informacje. Aby mieszkańcy
mogli
otrzymywać
bezpłatne
informacje, muszą wysłać
SMS
z odpowiednim kodem rejestracyjnym
na numer 661-000-112. W treści SMS
wpisują przypisany Gminie Jabłonna kod o treści: Tak.wl02 (słownie:
tak kropka W L zero dwa). Po jego
wysłaniu mieszkaniec otrzymuje SMS’a
z potwierdzeniem rejestracji w systemie.
- System sprawdza się bardzo dobrze.
Spotykamy się z pozytywnymi reakcjami
osób w nim zalogowanych. Z pewnością
ma na to wpływ fakt, że przesyłamy na-

prawdę istotne informacje: ostrzeżenia
meteorologiczne, informacje o wyłączeniach prądu, awariach, sesjach rady gminy, itp. W bazie mamy około 260 numerów telefonów (użytkowników), ta liczba
systematycznie rośnie - informuje Michał
Smoliński.
Warto dodać, że wysyłane informacje są kompatybilne z treścią
na www.jablonna.pl. Mieszkańcy dzięki
niemu dowiadują się np. o terminie sesji
rady gminy, ale szczegółowy porządek
obrad jest dostępny na naszej stronie
internetowej, podobnie jak projekty
uchwał, które będą na obradach.
Zapraszamy do skorzystania z Samorządowego Informatora SMS.
AOT

System jest bezpłatny
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Konkurs „Ogród 2012” za nami
9 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna odbyło się posiedzenie Komisji
konkursowej konkursu „Ogród 2012”.

D

o
konkursu
zgłoszono
4 ogrody. Ze względu na
małą liczbę zgłoszeń oraz
wyrównany
poziom
zgłoszonych ogrodów, Komisja podjęła
decyzję o nie przyznaniu I miejsca.

Komisja przyznała wszystkim uczestnikom
konkursu
równoważne
wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
2 września 2012 roku w trakcie
„Święta Gminy Jabłonna” nagrody
trafią w ręce uczestników.

Dziękujemy uczestnikom za chęć
pochwalenia się swoimi ogrodami
i udział w konkursie. Wszystkie
ogrody prezentowały się pięknie
i ciekawie.
Red.
Ogród zgłoszony przez
Ciaran Kane

Ogród zgłoszony przez Panią
Stefanię Drzewiecką-Zwolińska

Ogród Pani Anetty Orlickiej

Ogród Pani Zofii Śnieżek

Sprostowanie
W numerze 3 (23) „Wieści z naszej gminy” z czerwca 2012 roku, w artykule „Parafia w budowie” ukazała się nieprawdziwa
informacja na temat liczby sołectw, które obejmie zasięgiem parafia w Rajszewie. W tekście napisane zostało,
że „Parafia w Rajszewie obejmie zasięgiem Skierdy, Rajszew, Bożą Wolę, Suchocin i Janówek”. W rzeczywistości parafia
obejmie zasięgiem Rajszew i Skierdy. Za popełniony błąd przepraszamy czytelników i osoby, które poczuły się urażone
artykułem.
Z wyrazami szacunku ,
Redakcja „Wieści z naszej gminy”
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Zakończenie „Akcji lato”
We wtorek 31 lipca dzieci z ośrodków kultury w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach
wspólnie pożegnały „Akcję lato”.

W

tegorocznej akcji wzięło udział
ponad 200 dzieci z terenu
naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy Jabłonna zasięg
akcji został poszerzony o filię Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach.
Pieczę nad dziećmi sprawowało 10
dodatkowych opiekunów we wszystkich ośrodkach kultury, zatrudnionych
przez UG Jabłonna.
Uczestnicy akcji przez kilka tygodni

lipca skorzystali z wielu atrakcji. Wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu,
pluskanie się w basenie, zajęcia sportowe
i artystyczne, to tylko ułamek tego
co dla nich przygotowano.
Ciekawie wakacje spędziły także
dzieci, które skorzystały z oferty Klubu
LKS Lotos Jabłonna i spędziły lipcowe dni na obozie w Węgierskiej Górce.
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała
aktywnemu wypoczynkowi.

Dzieci spędziły czas na Orliku, grały w piłkę nożną i koszykówkę. Jeździły też na wycieczki i brały udział
w różnych grach i zabawach. Dzięki
prowadzonej na stronie internetowej
klubu Lotos kronice, można było na
bieżąco sprawdzać co u nich słychać
i jak się bawią. Wakacyjne wyjazdy
zorganizował także Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i jabłonowska
parafia.
Red.

Uczestnicy obozu
w Węgierskiej Górce

Uczestnicy Akcji Lato

Wycieczka do Muzeum Sportu

Wójt Olga Muniak
i uczestnicy Akcji Lato

Zabawy w wiosce wikingów

Wizyta w parku linowym
Ognisko na zakończenie akcji

Wizyta u strażaków
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Święto
Chotomowa
W środę 15 sierpnia na parkingu i polanie przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
odbyła się impreza z okazji „Święta Chotomowa”. Impreza przyciągnęła wielu
mieszkańców naszej gminy oraz okolicznych miejscowości.

O

rganizatorami imprezy byli:
proboszcz
chotomowskiej
parafii ksiądz prałat Leszek
Kołoniecki, Urząd Gminy Jabłonna
oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Chotomowie.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie
odbywały
się
konkursy,
występy artystyczne i zabawy dla dzieci.
Z kolei na parafialnym placu na uczestni-

W zabawach na scenie brała
udział także publiczność

ków pikniku czekała grochówka
serwowana przez Sołtysa i Radę Sołecką, dmuchańce, liczne stoiska handlowe,
wata cukrowa i kolorowe kramiki.
Wśród stoisk znalazło się również stoisko
promujące naszą gminę, gdzie odbywał się konkurs wiedzy o Chotomowie.
Wystarczyło odpowiedzieć na proste
pytanie odnośnie Chotomowa i otrzymać jedną z nagród: ołówek, okulary,

notes lub kredki. Gminne stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem,
dlatego mamy nadzieje, że odwiedzą
nas Państwo także w trakcie zbliżającego
się Święta Gminy Jabłonna 2 września,
które odbędzie się na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
Red.

Pokaz żąglerki

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Jedną z atrakcji
były dmuchańce

Stoisko urzędu i nasz konkurs cieszył
się ogromnym zainteresowaniem

Pokazy cieszyły się
dużym zainteresowaniem

Konkurs na stoisku
Urzędu Gminy Jabłonna

Taniec z ogniem

ks. Leszek Kołoniecki
i wójt Olga Muniak
oficjalnie otwieraja festyn

Stoisko handlowe

Festyn zgromadził
wielu mieszkańców gminy
Kolejka po grochówkę
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Boisko trawiaste gotowe
Na wrzesień zaplanowano oddanie do użytku zmodernizowane boisko w Jabłonnie

D

zięki dotacji otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Gmina Jabłonna zmodernizowała pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej, które znajduje się przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
W ramach inwestycji wykonano
przebudowę płyty boiska wraz z systemem odwadniającym i instalacją
podlewania, która ułatwi utrzymanie
boiska w dobrym stanie. Po ukorzenieniu się nawierzchni z trawy i kilkukrotnym koszeniu boisko już niedługo
będzie gotowe na przyjęcie piłkarzy
i pierwsze mecze na nowej murawie.
Red.

Nowa murawa juz niedługo
będzie do dyspozycji piłkarzy

Radosna szkoła w Chotomowie
Przy Szkole Podstawowej w Chotomowie w ramach programu „Radosna Szkoła”
powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Prace budowlane rozpoczęły się w połowie
sierpnia.
Budowa placu zabaw jest możliwa dzięki
pozyskanej przez Urząd Gminy dotacji na
to przedsięwzięcie. Kwota dofinansowania która pozwoli na sfinansowanie 50%
kosztów wyniosła 115 tyś. zł.
Plac zabaw powstanie na działce
gminnej o powierzchni ponad 500 m²
w Chotomowie znajdującej się przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej.
W ramach inwestycji powierzchnia placu
zostanie wyłożona sztuczną nawierzchnią
w kolorze pomarańczowym i niebieskim,
a na blisko połowie placu będzie trawnik. Zgodnie z projektem zakupione
i zamontowane będą urządzenia
do zabaw dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Plac zabaw przeznaczony
będzie na potrzeby szkoły, dla klas I-III.
Przewidywany termin oddania placu
do użytku to przełom września
i października 2012 r.
Warto dodać, że to już kolejny plac zabaw
w naszej gminie, który powstanie dzięki
pozyskanej przez Urząd Gminy dotacji

z programu „Radosna Szkoła”. W zeszłym
roku przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie na powierzchni 500 m² powstał plac
zabaw dla dzieci, cieszący się bardzo
dużym zainteresowaniem. Znajdują się
na nim między innymi zestaw trzy

wieżowy, sześcian sprawnościowy,
huśtawki, drążki do podciągania i inne.
Budowa placu kosztowała blisko 200 tyś.
z czego połowa została sfinansowana
z programu „Radosna Szkoła”.
MS

Plac zabaw powstanie przy boisku
na terenie Szkoły Podstawowej

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Autobus szkolny zawiezie dzieci z Dąbrowy Chotomowskiej
Urząd Gminy Jabłonna rozstrzygnął przetargi na dowożenie dzieci
z naszej gminy do szkół.

W

wyniku postępowania przetargowego
zakończonego
w drugiej połowie lipca,
rozstrzygnięty
został
przetarg
na dowożenie i odwożenie uczniów
na zajęcia szkolne i pozalekcyjne
do Szkoły Podstawowej w Jabłonnie
i Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie
na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
W
postępowaniu
przetargowym
wyłoniona została oferta firmy Translud.
Koszt dowożenia dzieci wyniesie blisko
89 tysięcy złotych.
Również w lipcu rozstrzygnięty
został przetarg w zakresie dowożenia
i odwożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jabłonna
do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
nr 12 w Warszawie, przy ul. Bełskiej.

W przetargu wybrane zostały dwie
firmy, jedna z Legionowa, a druga
z Warszawy, które złożyły najkorzystniejsze oferty. Pierwsza z nich będzie
dowoziła dzieci do szkoły w Legionowie,
a druga w Warszawie. Koszty związane
z dowożeniem dzieci wyniosą ponad
63 tysiące złotych.
Dzięki rozstrzygniętym przez Urząd
Gminy przetargom, dzieci z naszej
gminy będą miały zapewniony
transport do szkół.
Całkowity koszt transpotu w terminie wrzesień – grudzień 2012 wyniesie
ponad 150 tysięcy złotych.
Uwzględniając potrzeby i postulaty mieszkańców oraz wykorzystując
system utwardzonych dróg i wybudowanego wiaduktu w tym roku trasa
dowożenia dzieci będzie przedłużona
do Dąbrowy Chotomowskiej.
MS

W postępowaniu przetargowym
wyłoniona została oferta firmy Translud

Szkoły przygotowane na nowy rok
Środek wakacji to nie dla wszystkich czas odpoczynku. W szkołach na terenie gminy
Jabłonna trwały intensywne przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W

Jabłonnie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej wykonano bieżące naprawy we własnym zakresie oraz przez wynajętą firmę.
Przeprowadzono także remont stołówki,
która została pomalowana, podobnie jak
pokój nauczycielski. Z kolei na placu
zabaw przy szkole uzupełniono ziemię
i dosiano trawę, która zdążyła już urosnąć.
W Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie zgodnie z planami
odnowiono sale gimnastyczną.
Natomiast w Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie w lipcu odbył się: przegląd budowlany budynku, przegląd klap
oddymiających, przeglądy pieca, wentylacji i szczelności gazu. Pomalowane zostały
także poobijane lamperie.
MS

Na placu zabaw przy SP Jabłonna
posiano trawę i wyrównano grunt
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Złote małżeństwa
Co roku w naszej gminie odbywa się uroczystość uhonorowania Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, par które spędziły ze sobą pół wieku.

Jubilaci na wspólnej fotografii
Mieczysław Kuczyński

W

tym roku odznaczeni zostali:
Marianna i Edmund
Jędrzejewscy, Aniela i Jerzy
Rostkowscy, Halina i Janusz Stawasz,
Regina i Władysław Sobiepanek oraz
Mieczysław Kuczyński (żona Pana
Mieczysława zmarła już po przyznaniu
medalu).

Władysław i Regina Sobiepanek

Jerzy i Aniela Rostkowscy

Janusz i Halina Stawasz

Edmund i Marianna Jędrzejewscy

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Powstanie Warszawskie 1944 roku–
ostatni akord „Akcji Burza”
„Byłaś naszą miłością i dumą
Jak stal prężna, jak żywioł surowa
Pieśnią–ustom, oczom czarną łuną
Armio Krajowa”

27 września 1939 roku w Warszawie
w
przeddzień
kapitulacji
stolicy,
grupa oficerów sztabowych z generałem
Michałem Karaszewicz – Tokarzewskim
i Prezydentem Stolicy Stefanem Starzyńskim, zawiązała konspiracyjną organizację wojskową „Służba Zwycięstwu Polski”.
Organizacja ta stanowiła zasadnicze ogniwo późniejszej Armii Polskiego Państwa
Podziemnego–Armii Krajowej. Następnie
w styczniu 1940 roku „SZP” przekształca
się w „Związek Walki Zbrojnej”, a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. Dowódcami tego zbrojnego ramienia Polskiego
Państwa Podziemnego byli: „SZP”–generał
Michał Karaszewicz–Tokarzewski pseudonim
„Torwid”, „ZWZ” – od listopada 1939 roku do
czerwca 1940 roku generał Kazimierz Sosnkowski pseudonim „Godziemba”, „ZWZ”, a następnie „AK” od czerwca 1940 roku do czerwca 1943 roku generał Stefan Rowecki pseudonim „Grot” (aresztowany przez Gestapo),
od lipca 1943 roku do października 1944 generał Tadeusz Komorowski pseudonim „Bór”
(jeniec obozów niemieckich po Powstaniu)
oraz od października 1944 roku do 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki pseudonim „Niedźwiadek”. W ścisłym związku
z Armią Krajową działały organizacje harcerskie : „Szare szeregi”, „Hufce Polskie”, „Wojskowa służba Kobiet”, organizacja harcerek
„Koniczyny”.
„Związek Walki Zbrojnej” był Organizacją
Kadrową, natomiast Armia Krajowa przekształcała się stopniowo w organizację
masową, liczącą (dane na kwiecień 1944
roku) około 400 tysięcy ludzi. Do walki bieżącej został powołany „Związek Odwetu”
(1940 r.), a na wschodnich terenach Rzeczpospolitej organizacja dywersyjna „Wachlarz”.
Działały również oddziały partyzanckie
na terenach Rzeczpospolitej Polskiej okupowanych w latach 1939-1941 przez Sowiecką
Rosję. Pod koniec 1942 roku, po połączeniu tych Formacji oraz dołączeniu nowych
oddziałów bojowych, generał brygady
August Emil Fieldorf pseudonim „Nil”, zainicjował powołanie Kierownictwa Dywersji „Kedyw” i został mianowany szefem tej
Grupy.

Do dnia wydania rozkazu rozwiązania Armii
Krajowej oddziały „Kedywu” przeprowadziły
( według PSZ Tom III Armia Krajowa) 1175 akcji
i wykolejeń pociągów, wysadziły 38 mostów,
uszkodziły 19 058 wagonów, zniszczyły 1167
cystern z benzyną, spaliły 272 magazyny
wojskowe, zniszczyły 4 326 samochodów
wojskowych, zlikwidowały w ramach samoobrony ponad 2000 agentów Gestapo.
Wywiad ZWZ i AK zdobył wiele informacji o strategicznej wartości dla Aliantów
(rozpracował niemieckie przygotowania
do stworzenia „Africa Korps” i plan
uderzenia Niemców na ZSRR, przyczynił
się do opóźnienia użycia rakiet V-1 i V-2 oraz
dostarczył do Londynu słynną maszynę
deszyfrującą „Enigma”)
„Akcja Burza”
Nadszedł rok 1944, piąty rok II Wojny
Światowej. 4 stycznia 1944 roku po raz
drugi od pamiętnego dnia 17 września,
to jest „wbicia noża” w plecy Polsce przez
Sowietów, Armia Czerwona przekracza
granice II Rzeczpospolitej, rozpoczynając
tak zwaną „Ofensywę styczniową”. W związku
z powstałą sytuacją Dowództwo AK wydaje
rozkaz uruchamiający „Akcję Burza”, która
była formą wzmożonych działań dywersyjno–bojowych.
Do historii weszły długotrwałe walki 27.
Wołońskiej Dywizji Piechoty, Wileńskich
Brygad i Nowogródzkich Batalionów, biorących udział w „Operacji Ostra Brama”. Walki oddziałów AK o Lwów i marsz Korpusu
Kieleckiego ku walczącej Warszawie. „Akcja
Burza” w której oddziały Armii Krajowej zajęły wiele miast, miasteczek i wsi oraz brały
udział z Armią Czerwoną w zdobyciu Wilna,
Lwowa, Lublina i innych ważnych ośrodków
wielkomiejskich, skończyła się masowym
rozbrojeniem oddziałów AK przez spec
oddziały NKWD (kapturowe mordy oficerów AK i masowa wywózka do sowieckich
łagrów).
Oddziały leśne walczą bohatersko dalej.
31 lipca 1944 roku Komendant Główny Armii
Krajowej generał dywizji Tadeusz Komorowski „Bór”, zarządził naradę Sztabu Komendy.
Po długich dyskusjach generał „Bór” wydał
rozkaz 1 sierpnia 1944 godzina 17.00. kryptonim „W”. Wybucha Powstanie Warszawskie,
które miało niewątpliwie szczególne znaczenie polityczne w działaniach bojowych.
Przez 63 dni, poza niewielkimi zrzutami bro-

Uroczystośc i rocznicowe w Jabłonnie

ni i amunicji przez lotników wojsk alianckich
z zachodu, pozbawieni pomocy z zewnątrz,
oddziały Armii Krajowej i mieszkańcy Stolicy do końca prowadzili bohaterską walkę
z olbrzymimi siłami wroga. Wykrwawiały się
bohaterskie bataliony harcerskie „Parasol”,
„Zośka” i „Wigry”, Zgrupowań „Żywiciel”,
„Baszta”, i „Chrobry”, Batalion „Kiliński” i wiele
innych oddziałów Armii Krajowej, a „sojusznik” z czerwoną gwiazdą na czapkach stał
na Pradze i czekał, czekał aż wykrwawieni
powstańcy padną.
Padli po 63 dniach bohaterskiej walki, samotni opuszczeni.
17 stycznia 1945 roku bohaterska Armia
Czerwona z I Dywizją Ludowego Wojska
Polskiego „oswobodziła” dwa cmentarze.: Cmentarz Miasto stołeczne Warszawa i Cmentarz tysięcy mogił walczących
o to, aby mogła być wolna i niepodległa.
W walce z dwoma agresorami lub w obozach i katowniach, zginęło około 60-tysięcy żołnierzy AK. W okresie od maja 1944 r.
do maja 1945 r. wywieziono do obozów
sowieckich kilkadziesiąt tysięcy oficerów
i żołnierzy AK. Niemal połowa z nich zginęła
bez śladu. W latach 1945-1955 stosując
represje, resort Bezpieczeństwa Publicznego
(„bezpieka”) aresztowała tysiące żołnierzy
AK. Połowa z nich nie doczekała zwolnienia i rehabilitacji po październiku 1956 roku,
bo albo skazywano ich na śmierć z wyroków
łubowskich Sądów, albo ginęli bez wieści
w więzieniach. Trochę wcześniej nasi
sojusznicy II Wojny Światowej obdarzyli nas
Teheranem i Jałtą.
Niepodległość w XX–wieku odzyskaliśmy
w 1918 roku, a wolność w 1989 roku.
„Nas nie stanie lecz Ty nie zginiesz
Pieśń Cię weźmie–legenda zachowa
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa” (Zb. Kabata)
Edmund Kuklewski
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Bezpłatna infolinia
obywatelska RPO:

połącz

się!

ZADZWOŃ, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE
PRZEDSTAW SWOJĄ SPRAWĘ

Od 16 kwietnia br. pod numerem
800 676 676 działa bezpłatna Infolinia
Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą
połączyć się zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych
należących do wszystkich sieci: Orange,
Play, Plus i T-mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel możne uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka
i kompetencjach RPO. Tą drogą można
również dowiedzieć się wszystkiego
o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli

sprawa nie jest związana z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają
się udzielić informacji gdzie można się
z daną sprawą zwrócić by uzyskać pomoc. Telefon obsługują doświadczeni
prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć
Interesantów Biura RPO.
Infolinia powstała przy współpracy
z Telekomunikacją Polską, która udostępniła łącze na zasadach niekomercyjnych.
Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:
Poniedziałek godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Fundusze sołeckie
w Gminie Jabłonna
Wrześniowe zebrania wiejskie w naszej gminie będą
poświęcone między innymi przeznaczeniu środków
z funduszy sołeckich na 2013 rok
Fundusz sołecki w Gminie Jabłonna funkcjonuje od 2010 r., kiedy weszła w życie
ustawa o funduszu sołeckim. Zgodnie
z ustawą Rada Gminy w terminie do
końca marca każdego roku podejmuje
uchwałę o wyrażeniu zgody lub jej braku,
na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w następnym roku
budżetowym. Następnie, do końca lipca,
informacja o wysokości przyznanych
środków przekazywana jest sołtysom.
Do 30 września sołtysi przekazują wnioski zawierające przedsięwzięcia do realizacji z poszczególnych sołectw.

DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻEMY CI POMÓC

Telefon jest czynny:
w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych
oraz telefonów komórkowych należących do sieci:
Orange, Play, Plus, T-Mobile.

RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ
I PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE PRZY
GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE

W związku z tym w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich na terenie
naszej gminy będą podejmowane
uchwały o przeznaczeniu środków
w 2013 r. Zapraszamy Państwa
do udziału w zebraniach, których
terminy będą podane między innymi
na stronie www.jablonna.pl

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie działa Gminny Punkt
Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie.

Fundusz sołecki w 2013 roku w Gminie
Jabłonna wyniesie 161 862 zł.
Red.

PONIEDZIAŁEK
w godz. 16.00 - 18.00 w GOPS w Jabłonnie
ŚRODA
w godz. 16.00 - 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chotomowie

Dla małych i tych mniejszych
Jabłonowski urząd wychodzi naprzeciw potrzebom młodych mam
i ich pociech. Po kąciku dla dzieci, przyszedł czas na przewijak.
Załatwianie urzędowych spraw często bywa czasochłonne, a dla małych dzieci
wręcz nużące. Aby dzieci lżej znosiły wizyty w urzędzie, stworzony został kącik
zabaw wyposażony w stolik, krzesełka, kredki, kolorowanki i klocki. Z kolei dla
rodziców młodszych dzieci urząd zainstalował w toalecie na parterze, przewijak. Pomieszczenie jest na tyle duże, że młode mamy mogą spokojnie skorzystać
w nim z przewijaka, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Wygodne stanowisko do
przewijania umożliwia opiekę nad dzieckiem w komfortowych i higienicznych
warunkach.

Punkt konsultacyjny prowadzi:
Aldona Głowińska - Psycholog,
psychoterapeuta

Przewijak znajduje się na parterze w toalecie
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Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
W związku z opracowywanym projektem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 r. w naszej gminie odbędą się spotkania dotyczące projektu.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, który zamieszczony
jest na stronach internetowych www.mbpr.pl i www.dialog.mazovia.pl oraz wyłożony do wglądu w Mazowieckim Biurze
Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Solec 22 i w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego w godzinach 8.00 – 15.00.
W trakcie wrześniowych zebrań wiejskich w Gminie Jabłonna, jednym z punktów obrad będzie dyskusja nad wspomnianą
wyżej strategią. Urząd Gminy planuje przygotowanie uwag i wniosków do dokumentu. Jednak w sposób szczególny zależy nam na poznaniu opinii i sugestii mieszkańców między innymi w kontekście tzw. Trasy Mostowej, której plany od wielu
lat blokują właścicielom działki, które zostały zarezerwowane pod tę inwestycję.
M.S
Szanowni Czytelnicy,
Informujemy, że ze względu na cykl wydawniczy informatora „Wieści z Naszej Gminy” informacje o komisjach i sesji Rady Gminy,
które odbyły się 22 sierpnia, zamieścimy w kolejnym numerze.
Jednocześnie zapraszamy na stronę www.jablonna.pl. W zakładce „Rada Gminy” już niebawem zamieszczone będzie sprawozdanie z ostatniej sesji Rady Gminy Jabłonna.

Oświetlenie na Wawrzynowej i Modrzewiowej
W sierpniu w Dąbrowie Chotomowskiej rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia
na ul. Wawrzynowej i ul. Modrzewiowej.
Prace rozpoczęto od ul. Wawrzynowej, gdzie przeprowadzono roboty
ziemne, polegające na wykonaniu
wykopów pod kable i fundamenty
pod słupy. W dalszej kolejności ułożono kable pod 8 słupów oświetleniowych (oprawy OUSc 70 o mocy 70W).
Oświetlenie o takiej samej mocy pojawi się również na ul. Modrzewiowej.
Ulice rozświetlą lampy zainstalowane
na 4 słupach oświetleniowych.

Budwex z Truskawia, a oświetlenie przy ul. Wawrzynowej firma ELIBIS Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych.

Wprowadzenie wykonawcy na obydwie ulice odbyło się w piątek
17 sierpnia. W wyniku przeprowadzonego przetargu oświetlenie na
ul. Modrzewiowej wykona firma

Budowa oświetlenia na ul. Wawrzynowej

Uwaga! Zbliża się nowy okres zasiłkowy
2012/2013 w świadczeniach rodzinnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje, że od 3 września 2012 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczynający się 1 listopada 2012 r. Wniosek złożony do 30 września
2012 r. gwarantuje wypłatę świadczeń do 30 listopada 2012 r. Osobom które złożą wniosek po 30.09.2012 r. świadczenia
rodzinne za listopad 2012r. zostaną wypłacone do 31.12.2012 r.
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Małgorzata
Gudejko-Masalska 1958 – 2012
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Gudejko
– Masalskiej, mieszkanki Chotomowa, aktorki i artystki, która brała czynny udział
w życiu kulturalnym naszej gminy.
Znakiem rozpoznawczym był Jej głos.
Ciepły o niezwykłej barwie. To nim
czarowała publiczność na koncertach,
spotkaniach literackich i imprezach
kulturalnych. Ukończyła Akademię
Teatralną w Warszawie. Była aktorką
i poetką. Z przyjemnością śpiewała
też poezję i piosenki z własnymi tekstami. Największą radość, jak pisała
o sobie, dawało jej tworzenie opowiadań, wierszy i piosenek dla dzieci.
Od grudnia 2011 roku występowała na deskach Studia Teatralnego
im. Jacka Woszczerowicza.
Zawsze uśmiechnięta i pogodna.
Czynnie współpracowała z lokalnymi ośrodkami kultury i bibliotekami
oraz z Jabłonowskim Uniwersytetem
III Wieku. Była także członkinią jury
na konkursach literackich i artystycznych. Była zawsze tam, gdzie kultura
i sztuka.
Redakcja

Tak mówiła sama o sobie. Ja poznałem,
Ją również z innej strony. Poznałem
Ją jako miłośniczkę przyrody i rowerowych wycieczek z przyjaciółmi. Często ze sobą rozmawialiśmy. Pamiętam
jej promienną twarz, kiedy mówiła mi,
„...właśnie podjęłam współpracę z Radiem
Bajka”. ...to radio dla najmłodszych.

...nie będzie już żadnej roli. Nie będzie
już nowego wiersza ani nowej piosenki. Nie usłyszymy Jej spontanicznego
śmiechu. Dlaczego? ...bo nie ma już
Jej. Ta wiadomość spadła na mnie, na
nas wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Dnia 01 sierpnia 2012
roku Małgorzata Gudejko-

Głód życia mnie za życia grzebie pcha mnie
wciąż w stronę jakiejś matni.
Więc staram się zrozumieć siebie
nim przyjdzie wydać dech ostatni

-Masalska zginęła w wypadku samochodowym. Miała 54 lata. Zostawiła
wiele niedokończonych projektów,
i to wtedy kiedy sprawy zaczęły układać
się po jej myśli. Właśnie teraz, kiedy z nadzieją zaczęła patrzeć w przyszłość.

Wspomnienie
…nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę w taki sposób pisał o,
...o kimś kogo znałem osobiście.
„...sporo, ponad dwadzieścia lat współpracuję z teatrami jako czynna aktorka
i piosenkarka, od wielu lat jestem znanym głosem reklamowym, ...śmiech,
zaś od kilku, pracuję dla studiów udźwiękawiających filmy TV, mam też na koncie pracę dla e-learningu jako lektor dla
wyższych uczelni. Największą jednak,
radość daje mi pisanie opowiadań, wierszy i piosenek dla dzieci. W wolnych chwilach zajmuje się lepieniem glinianych
przedmiotów i malowaniem obrazów.
Odpoczywam spacerując z moimi psami
lub czytając książki, z kotką na kolanach.
Z przyjemnością też śpiewam poezję
i piosenki z własnymi tekstami.”

Uczę się życia tak jak roli...
… to fragment wiersza Bilans, wiersza,
który znalazł się w jej debiutanckim
tomiku pt. „Trzy Światy”, w którym to,
zawarte utwory są wołaniem o miłość,
o miłość, bez której ludzkie życie zmienia się w egzystencję.

Los bywa okrutny.
Nie rozpamiętujmy.
Zapamiętajmy.
Zasłużyła na to.
autor wspomnienia: Waldemar Oman,
Gminne Centrum Kultury i Sportu
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Obwieszczenie
Wójta Gminy Jabłonna
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego
części północno – zachodniej
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012,
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.), uchwały nr X/110/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru
wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od południowego-zachodu – część północnej granicy ewidencyjnej ul. Zegrzyńskiej, część zachodniej granicy ewidencyjnej ul. Chotomowskiej, dalej: granica wschodniej – projektowanej obwodnica ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącym części
północo – zachodniego obszaru wsi Jabłonna, dalej od zachodu – wschodnia granica dz. nr: 1-301/1 oraz zachodnia granica
dz. nr: 1-363, od północy – granica gminy Jabłonna oraz północna granica dz. nr: 1-369/1, od wschodu – zachodnia granica
ewidencyjna ul. Zegrzyńskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.08.2012r. do 11.09.2012r. 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 6 września 2012r.
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102 o godz. 18.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2012 r.
do godz. 16:00.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
ustnie do protokołu, bądź za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres urzad@jablonna.pl, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 września 2012 r. do godz. 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

