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Centrum badawcze coraz bliżej
We wtorek 11 grudnia podpisana została umowa na dofinansowanie budowy
centrum badawczego PAN w Jabłonnie. Umowę podpisano w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W

ramach
projektu
powstanie sieć
laboratoriów
badawczych wraz z niezbędnym
zapleczem
hotelowo-seminaryjnym
i infrastrukturą. Do głównych zadań Centrum
będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii
rozwoju nowych źródeł energii,
odnawialnych i niekonwencjonalnych
źródeł energii, biopaliw, ekologicznych
skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru
nowych i odnawialnych źródeł energii oraz
akumulacji energii. Z kolei celem Centrum
jest tworzenie lub dostosowywanie istniejących technologii do potrzeb i możliwości polskich gospodarstw, a tym samym
rzeczywistego wsparcia rozwoju regionu Mazowsza. W szczególności dotyczy
to tworzenia gospodarstw i gmin samowystarczalnych energetycznie.

Projekt został przez zarząd
Województwa
Mazowieckiego wpisany na listę tzw.
projektów kluczowych.
Umowę na unijne dofinansowanie podpisali
Adam Struzik – Marszałek
Województwa
Mazowieckiego, Wiesław
Marszałek
Raboszuk – Członek Zarządu
podpisuje umowę
Województwa
Mazowieckiego oraz Jarosław Mikielewicz
– Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk. W spotkaniu uczestniczyła również Wójt Gminy Jabłonna Olga
Muniak. Marszałek Struzik w kilku słowach pogratulował inicjatorom przyszłej
inwestycji i podkreślił jej rangę dla nauki
i nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Powiedział również, że dla gminy
Jabłonna to ważna inicjatywa która niewątpliwie wpłynie na jej rozwój i promocję.

Budowa planowana jest na gruncie
należącym do Polskiej Akademii Nauk,
położonym przy obwodnicy Jabłonny
(za rondem S2, po prawej stronie jadąc
w kierunku Legionowa). Planowane rozpoczęcie prac to koniec 2013 lub początek 2014 roku.
Wartość projektu wynosi blisko 90 mln zł,
z czego środki unijne to 75,8 mln zł.
Red.

Wójt Olga Muniak
w wywiadzie dla TVP Warszawa
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Społeczna interwencja

Na terenie trwają
intensywne prace

Ponad 120 osób podpisało się pod protestem przeciw planowanej na terenie byłej
mleczarni budowie dużego sklepu popularnej sieci. Interwencję w sprawie podjęły
także władze gminy Jabłonna.

Budynek dawnej mleczarni

W

skierowanym do Urzędu
Gminy Jabłonna piśmie,
Mieszkańcy zwrócili się
z prośbą o „sprawdzenie czy firma,
która wykupiła teren dawnej mleczarni w Jabłonnie może zgodnie
z wydaną przez Urząd Gminy decyzją
o warunkach zabudowy realizować budowę pawilonu handlowego Biedronka”. Zaniepokojenie Mieszkańców jest
jak się okazało w pełni słuszne, ponieważ na terenie miał powstać budynek
o zupełnie innym charakterze.
Wydana na wniosek inwestora w listopadzie 2011 r. przez Urząd Gminy Jabłonna
decyzja o warunkach zabudowy przewidywała powstanie budynku o cha-

rakterze biurowo – usługowo – handlowym z miejscami parkingowymi.
W stale rozwijającej się miejscowości
jaką jest Jabłonna, taki obiekt jest bardzo potrzebny, ponieważ nadal brakuje tu miejsc gdzie swoje siedziby znalazły by np. kancelarie prawne, biura
notarialne, filie banków czy instytucji.
Taki budynek pozytywnie wpłynąłby
również na wizerunek okolicy i dobrze
się w nią wkomponował. Urząd wydał
zatem pozytywną decyzję o warunkach zabudowy.
Kolejnym etapem w sprawie było uzyskanie przez inwestora pozwolenia
na budowę, które wydaje Starosta
Powiatowy w Legionowie. Jak jednak wynika z projektu budowlanego
stanowiącego załącznik do wydanego przez Starostwo pozwolenia
na budowę, na terenie byłej mleczarni miałby powstać obiekt handlowy
o powierzchni usługowo – handlowej
wynoszącej około 800 m ², gdzie usługi to również handel. Jedyną funkcją
biurową jaka znalazła by się w obiek-

Wydawca:
z naszej gminy
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cie, byłby pokój kierownika. Wadliwie
sporządzony został ponadto projekt
zagospodarowania terenu z którego
wynika, że na teren inwestycji można
wjechać od ulicy Modlińskiej, czego
nie przewidywała decyzja jabłonowskiego urzędu. Wjazd został zaplanowany tylko od ulicy Parkowej.
Niezgodności było więcej. Okazało się
również, że po otrzymaniu potrzebnych decyzji teren został sprzedany
innemu właścicielowi. Biorąc pod uwagę zdanie zaniepokojonych Mieszkańców oraz niezgodność decyzji Starostwa z decyzją Urzędu Gminy Jabłonna, władze gminy podjęły interwencję
polegającą na zaskarżeniu do Wojewody Mazowieckiego decyzji wydanej
przez Starostę Powiatowego w Legionowie. Wniosek o stwierdzenie jej nieważności został wysłany do Wojewody
na początku grudnia tego roku.
Red.

Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam.
Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.

Projekt i skład: RITF.eu
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Umowa na budowę szkoły podstawowej
w Chotomowie podpisana
We wtorek 27 listopada w Urzędzie Gminy Jabłonna podpisana została umowa
na kontynuację budowy Centrum Edukacyjno Kulturalno Sportowego – Etap IA.

Wizualizacja szkoły podstawowej

W

wyniku przetargu nieograniczonego na wykonawcę
inwestycji wybrana została
firma Polbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Przedmiotem
zamówienia jest „ Kontynuacja Budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie na działce
nr ew. 151 przy ul. Kisielewskiego we wsi
Chotomów- Etap IA z uzyskaniem prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu

Umowę podpisują Wójt Olga Muniak
i Dyrektor Maciej Leliwa - Sławiński

na użytkowanie”. Umowa została podpisana przez: Wójt Gminy Jabłonna Olgę
Muniak, Skarbnik Gminy Beatę Stolarską
oraz przedstawiciela wykonawcy Dyrektora Działu Handlowego Macieja Leliwa-Sławińskiego.
Warto wspomnieć, że budowa całego
kompleksu została podzielona na trzy etapy. Pierwszym z nich jest budowa szkoły
podstawowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi. W jej skład wejdą

m.in. sala gimnastyczna, biblioteka, aula
szkolna, cześć gastronomiczna oraz
pomieszczenia administracyjne. Budynek o wymiarach 117 m / 32 m / 11 m
(dł./szer./wys.) będzie składał się z dwóch
kondygnacji i będzie łączył funkcję szkoły podstawowej oraz zerówki. Przy szkole
zaplanowane zostały również parkingi,
stojaki na rowery, chodniki, strefy zieleni
oraz plac zabaw z przyrządami i placem
do gimnastyki.
W drugim etapie inwestycji powstanie
budynek gimnazjum wraz z salą sportową i pomieszczeniami towarzyszącymi.
Ostatnim, trzecim etapem Budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie będzie realizacja
budynku gminnego domu kultury.
Nowy wykonawca firma Polbud,
będzie kontynuowała realizację Etapu IA (budowa szkoły podstawowej)
po tym jak pierwszy wykonawca ostatecznie zaprzestał jego realizacji i opuścił plac budowy.
Termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenie na użytkowanie
wyznaczono na 30 maja 2014 r.
Aneta Ostaszewska - Tańska
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Gminna kartka świąteczna zaprojektowana przez dzieci
W czwartek 6 grudnia i w piątek 7 grudnia Wójt Olga Muniak wręczyła nagrody
uczestnikom konkursu „Kartka świąteczna”.

Laureaci konkursu z Jabłonny

Praca Magdy Urbańskiej

Z

organizowany przez Referat
Promocji Gminy, a polegający
na zaprojektowaniu świątecznej
kartki konkurs, był skierowany do uczniów
gminnych szkół podstawowych z klas
IV-VI. Miło nam zakomunikować, że wpłynęły na niego bardzo ciekawe prace.
Były rysunki, kolaże, wyklejanki, a nawet
witraże. Biorące udział w konkursie dzieci
wykazały się dużym talentem i pomysłowością.
Komisja
konkursowa
zdecydowała,
że pierwsze miejsce przypadło uczennicy ze szkoły w Jabłonnie, Magdalenie
Urbańskiej. Magda na swojej kartce zaprezentowała Świętego Mikołaja z workiem
prezentów. Prace uczniów z jabłonowskiej
podstawówki powstawały pod okiem
Grażyny Kupki. Wręczenie nagród odbyło się 7 grudnia. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały upominki,
a zdobywczyni I miejsca nagrodę specjalną.
W konkursie uczestniczyli również uczniowie ze szkoły w Chotomowie i również
oni zostali obdarowani upominkami.
Zarówno w Jabłonnie, jak i w Chotomowie, w rolę świętego Mikołaja wcieliła się
Wójt Olga Muniak.
Zwycięska praca Magdy wykorzystana została do druku kart świątecznych
na zlecenie Urzędu Gminy Jabłon-

Laureaci konkursu ze szkoły w Chotomowie

na. Wszystkie prace można oglądać
w budynku urzędu, gdzie zostały
wystawione.
Pragniemy podziękować wszystkim dzieciom za udział w konkursie.
Szczególne podziękowania kierujemy
do dyrekcji placówek i nauczycielek
pod kierunkiem których powstały prace. Dziękujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach.
Referat Promocji Gminy

Magda z Wójt Olgą Muniak
i Grażyną Kupką
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Artystyczne podarunki
3 grudnia 2012 roku w sali widowiskowej Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Chotomowie odbyło się zorganizowane wspólnie z Filią Gminnej Biblioteki
Publicznej spotkanie promujące najnowszy tomik wierszy ks. Kazimierza Gajowego pt. „Malowane lustro” oraz najnowszą płytę Ks. Ślazyka i Gajowego pt. „Czas
Aniołów”.

S

łowo o autorach powiedzieli
red. Krzysztof Mich i ks.Robert
Bednarski. Spotkaniu poetycko-muzycznemu (obydwaj księża grali
na gitarach i śpiewali piosenki ze swojej
płyty) towarzyszyły efekty specjalne. Elżbieta Frydrychowicz i Edyta Czyżewska
przygotowały przepiękną scenografię
w postaci luster (nawiązanie do tytułu
tomiku) i licznych białych aniołków
(nawiązanie do tytułu płyty). Liczne lampiony, padający śnieg i para wodna stwarzały wręcz baśniowy klimat.
Przed rozpoczęciem programu poetycko-muzycznego o godzinie 16:00 dla grupy
wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie, przygotowano mikołajkowe spotkanie. W czasie spotkania ze swoim cyrkowym programem wystąpił gościnnie
Piotr Tomczak znany jako „Piotrek kolorowy nos”. Dzieciom dużo radości sprawiły
popisy z fruwającymi melonikami oraz nu-

mer z drabiną, w którym
mogły wziąć udział. Największą niespodzianką
było pojawienie się Świętego Mikołaja, w jego rolę
wcielił się Piotr Tomczak,
który rozdał wszystkim
dzieciom paczki.
Z wielką radością chcemy Wójt Olga Muniak, Piotr Gościewski
poinformowac, że funda- i wychowankowie Domu Dziecka
torem paczek jak i wystę- w Chotomowie wraz z siostrą zakonną
pu Pana Piotra był wielki
przyjaciel i sponsor biblioteki (to dzięki W tym miejscu pragniemy serdecznie
niemu Filia w Chotomowie wyposażona podziękować Panu Piotrowi Gościewjest w nowe regały) Pan Piotr Gościewski skiemu za to, że dzięki jego ofiarności
udało się zorganizować to wyjątkowe
z Firmy PPHU – UNIPOL Sp. z o.o.
spotkanie i wywołać na twarzach dzieZarówno w spotkaniu z dziećmi jak ci uśmiech. Dziękujemy w imieniu dziei w spotkaniu poetycko-muzycznym ci i uczestników spotkania.
uczestniczyła patronująca wszystkim
Red.
spotkaniom artystycznym, Wójt Gminy
Fot. Dariusz Parol
Jabłonna Olga Muniak.

Historia jednego z nas…
„Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki śliczne są panny, a gdy cię kula
trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka” – pisał wojenny poeta o pseudonimie
Ziutek. Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie uczcili jego
90. urodziny uczestnicząc w koncercie „Ziutkowi na urodziny”.

W

e wtorek 27 listopada 2012
roku wieczorem w Muzeum
Powstania
Warszawskiego odbył się koncert poświęcony Ziutkowi, czyli Józefowi Szczepańskiemu.
My też wybraliśmy się na te wspaniałe
90-te urodziny: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie z koła historycznego, harcerze. Na koncercie obecna była rodzina
Ziutka, między innymi jego brat Janusz
Szczepański. Organizatorem koncertu
„Ziutkowi na urodziny” była fundacja
Sztafeta, którą kilka miesięcy temu utworzyła założycielka Teatru Od Czapy Anna
Żochowska. W ramach autorskiego projektu fundacji skomponowano muzykę
do dziesięciu utworów Ziutka. Muzyczną koordynacją przedsięwzięcia zajął się

Tomasz Budzyński z Armii,
a przygotowaniem młodych artystów z Teatru
Od Czapy – śpiewaczka
operowa
Małgorzata
Godlewska.
Muzeum Powstania Warszawskiego jest głównym partnerem projektu,
ale również Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Jabłonnie. Ziutek uczęszczał
do niej kilka lat. Celem przedsięwzięcia
jest zapoznanie szerszej grupy odbiorców, w szczególności młodzieży, zarówno
z twórczością „Ziutka”, jak i z rzeczywistością Powstania Warszawskiego.
Koncert zostanie nagrany i ukaże się
na płycie. Poprzedzi go akcja medialna

Uczestnicy koncertu

i informacyjna, mająca
na celu zainteresowanie
odbiorców innymi niż
„Pałacyk Michla” utworami „Ziutka” i zwracająca
uwagę na jego osobę.
Patronat nad wydarzeniem objął serwis www.
chrzescijanskiegranie.pl

Przygotowała: Barbara Grzywińska
Nauczyciel historii
Koncert patriotyczny
„Ziutkowi na urodziny”
w Muzeum Powstania Warszawskiego
wyreżyserowała Ilona Kucińska-Boberek
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Przedszkolne wydatki
W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców związanymi z opłatami za pobyt
dzieci w przedszkolach, w poniższym tekście wyjaśniamy jakie środki z budżetu
gminy Jabłonna przeznaczane są na pobyt dzieci w placówkach publicznych
i niepublicznych.

N

a wstępie warto wyjaśnić,
że koszty związane z oświatą
i wychowaniem stanowią
znaczną część wydatków budżetu gminy. Jest to kwota sięgająca 30 milionów
złotych. W roku 2013 wydatki dotyczące
przedszkoli, zamkną się zaplanowaną
kwotą około 5,7 miliona złotych z rozbiciem na:
•
utrzymanie naszego Przedszkola
Gminnego w Chotomowie – około
1,8 miliona złotych
•
dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli w naszej i innych
gminach – około 3,9 miliona złotych.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, każde niepubliczne przeszkole otrzymuje z gminy dotację.
Dotacja ta przysługuje na jednego ucznia
w wysokości nie niższej niż 75% (416,32 zł
na miesiąc) ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolu publicznym (gminnym)
w przeliczeniu na jednego ucznia i nie
niżej niż 40% (222,04 zł na miesiąc)
w punkcie przedszkolnym pod warunkiem, iż osoby prowadzące w/w formy
szkolne podadzą liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy
około 500 dzieci korzysta z przedszkoli niepublicznych w roku 2012 kwota
ta wyniosła około 2,5 milionów złotych.

W gminie działa jedno przedszkole
publiczne i kilka placówek
niepublicznych

W tym miejscu należy podkreślić,
że środki w formie dotacji przekazane
zostają bezpośrednio na konto placówek, a nie indywidualnie dla rodziców.
Pozostałe opłaty ponoszone w przedszkolach niepublicznych uzależnione
są wyłącznie od decyzji właściciela
tego przedszkola, na które gmina nie
ma wpływu.
Drugą grupą dotowanych są dzieci
zamieszkałe w naszej gminie, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin np. w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim,
Markach, Izabelinie itd. Dla przykładu
w zamkniętym budżecie 2011 roku:

Warszawa dostała 627.491,00 zł, Legionowo 331.184,00 zł, a łączna kwota refinansowania wyniosła około 1 miliona złotych
po doliczeniu pozostałych gmin.
Reasumując, pobyt każdego dziecka
z terenu naszej gminy w placówce
publicznej lub niepublicznej na terenie gminy Jabłonna lub na terenie
innej gminy, jest dotowany z budżetu gminy. Gmina przekazuje środki
na pobyt dziecka niezależnie od tego
czy uczęszcza ono do przedszkola
w Chotomowie, czy np. w Warszawie.
W roku 2013 kwota ta ma wynieść prawie 6 milionów złotych.
Red.

Stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy Jabłonna
Informujemy, że w Urzędzie
Gminy Jabłonna (na parterze) znajduje się stanowisko
komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje
się ono na parterze budynku
i posiada dostęp do Internetu.
Zestaw komputerowy wyposażony jest między innymi
w: 22 calowy dotykowy
monitor, odwróconą i powięk-

Stanowisko znajduje się
na parterze urzędu

szoną mysz, klawiaturę
z powiększonymi klawiszami oraz nakładkę
zapobiegającą wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie.
Projekt został współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z niego,
można uzyskać w kancelarii Urzędu
Gminy.
Zachęcamy do korzystania ze stanowiska.
Red.
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Ogólnopolski Międzypokoleniowy
Mikołajkowy Turniej Sportowy LZS
8-9 grudnia klub LKS Lotos Jabłonna gościł ponad 200
osób z województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego.

Zawodnicy i Organizatorzy

D

rużyny przez dwa dni rywalizowały w konkurencjach
rekreacyjnych w ramach
Ogólnopolskiego Międzypokoleniowego Mikołajkowego Turnieju Sportowego LZS pod nazwą „Wybieramy
sport”. Turniej zorganizowany został
przez Radę Główną Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
ze wsparciem Finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przy pomocy
klubu LKS Lotos Jabłonna.
Zespoły rywalizowały w 11 konkurencjach: mini piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, warcaby,
puzzle, rzuty do kosza, krasnale, rzuty
na kijek, rzuty do celu, mini golf

i konkurs skoków z miejsca. Sportowe
zmagania poprzedziło wspólne zwiedzanie stolicy. Wieczorem, po oficjalnym otwarciu turnieju przez wiceprzewodniczącego Krajowego Zrzeszenia
LZS Wacława Hurko, przystąpiono
do rywalizacji w dwóch pierwszych
konkurencjach: warcaby 100 – polowe
i puzzle, które odbywały się w pięknej
sali hotelu „Pod Lasem” – w miejscu
zakwaterowania ekip. W drugim dniu
zawody przeniosły się do gimnazjalnej
hali sportowej w Jabłonnie, gdzie rozegrano pozostałe konkurencje.
Turniejowi towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera. Jak przystało
na Mikołajkowy turniej nie zabrakło
zabaw i prezentów dla najmłodszych
z udziałem Św. Mikołaja. Punktem kulminacyjnym zawodów była dekoracja
w kategorii indywidualnej i wojewódzkiej. Medale i puchary wręczali: wiceprzewodniczący RG KZ LZS Wacław
Hurko, Zastępca Wójta Tadeusz Rokicki
i prezes LKS Lotos Jabłonna Małgorzata
Kowalska.
inf. LKS Lotos

Szanowni Czytelnicy,
W numerze 5 „Wieści z naszej gminy” w artykule „Sołeckie wydatki”,
w sprawozdaniach z zebrań wiejskich
w Rajszewie i Skierdach, ukazała się
informacja na temat nieodpłatnego użyczenia na okres 30 lat terenu gminnego
przy filii Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, w celu wybudowania na nim
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci.
Informujemy, że autorem inicjatywy jest
Fundacja TRZCIANY. Prezesem fundacji
jest Jarosław Chodorski, a szczegółowe informacje na temat jej działalności
można znaleźć na www.trzciany.pl.
Redakcja

Ogłoszenie
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana
Twardowskiego w Jabłonnie z Filią
w Chotomowie oferuje wszystkim
zainteresowanym mozliwośc dostępu
do zbioru adiobooków udustępnianych
w ramach projektu prowadzonego
przez Fundację „Nowoczesna Polska”.
Na naszej stronie internetowej www.
biblioteka-jablonna.eu znajduje się link,
który odsyła do strony portalu wolnelektury.pl gdzie udostepniono bezpłatnie kilkadziesiąt tytułów audiobooków.
Zapraszamy do korzystania. Wśród opublikowanych tytułów znajduje się szereg
lektur szkolnych, m.in. utwory Hansa
Ch. Andersena, utwory braci Grimm
i inne.

Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet i seniorów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie zaprasza na bezpłatne zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet i seniorów.
Grupy osób najbardziej narażonych na stosowanie wobec nich przemocy:
1. Dzieci i młodzież
2. Kobiety
3. Ludzie starsi
Udział w zajęciach sprawi, że część osób z potencjalnych grup wymienionych powyżej straci tak zwany symptom ofiary. Projekt zaktywizuje osoby czujące
się zagrożone chuligaństwem i przestępczością do czynnych reakcji na oznaki agresji i niewłaściwych zachowań, co równocześnie przyczyni się do wzrostu
bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców. Warsztaty nauczą uczestników odruchów obronnych i sposobów zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym.
Warsztaty poprowadzi trener z wieloletnim stażem.

SALA LUSTRZANA GCKIS JABŁONNA (DOM OGRODNIKA)
Zapisy w GCKiS Jabłonna (22) 782 47 37 lub gckis@jablonna.pl

Zapraszamy również na pozostałe terminy zajęć, również rodziny i przyjaciół:
12 stycznia 2013 r.
9 lutego 2013 r.
9 marca 2013 r.
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Stawki podatkowe na rok 2013
obowiązujące w Gminie Jabłonna

Okręgi jednomandatowe w gminie Jabłonna

Na sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu
21 listopada 2012 r. zgodnie z uchwałą
Nr XXVI/253/2012 Radni uchwalili stawki
podatku od nieruchomości na rok 2013.
Stawki podatku od nieruchomości w roku
2013 przedstawiają się następująco:
•
od budynków mieszkalnych - 0,65 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej
•
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 19,91 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
•
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,63 zł
od 1 m² powierzchni
•
od pozostałych budynków - 6,56 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej
•
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,78
zł od 1 m² powierzchni
•
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na pola golfowe - 0,47 zł
od 1 m² powierzchni
•
od gruntów pozostałych - 0,25 zł
od 1 m² powierzchni
Ponadto na sesji w dniu 21 listopada 2012
r. podjęto również Uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
i stawek opłaty targowej na 2013 rok.
Szczegółowe stawki podatków lokalnych znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Podatki – informacje
i deklaracje.

W środę 24 października w trakcie sesji
Rady Gminy Jabłonna przyjęta została
uchwała o podziale gminy na 15 okręgów wyborczych.
Podział gminy na 15 okręgów wyborczych
to konsekwencja wejścia w życie ustawy
„Kodeks wyborczy”. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Rada Gminy
Jabłonna była zobligowana do dnia
1 listopada podzielić gminę na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Przy ustaleniu podziału gminy na okręgi
uwzględniona została liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec trzeciego kwartału 2012 r.
Wójt Gminy Jabłonna przygotowując dla
Rady Gminy Jabłonna projekt uchwały
w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi
wyborcze, ustaliła normę przedstawicielstwa na jeden mandat. Normę przedstawicielstwa oblicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców według stanu

na dzień 30 września 2012 r. (liczba mieszkańców – 16.271) przez liczbę radnych
(15 dla gmin do 20 tys. mieszkańców)
W związku z tym norma przedstawicielstwa dla Gminy Jabłonna wynosi 1.084,73.
Zgodnie z przepisami prawa maksymalna liczba mieszkańców w okręgu wynosi
1.627 osób minimalna natomiast 543 osób
w okręgu.
W wyniku przyjętego podziału:
w Jabłonnie będzie 7 okręgów wyborczych (numery 1 – 7),
w Chotomowie 5 okręgów wyborczych
(numer 9 – 13),
w Dąbrowie Chotomowskiej 1 okręg
wyborczy (numer 8),
Rajszew i Skierdy będą stanowiły 1 okręg
wyborczy (numer 14),
Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin,
Trzciany i Wólka Górska będą stanowiły
1 okręg wyborczy (numer 15).
Michał Smoliński
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Droga komunikacja autobusowa
W związku z licznymi pytaniami o kosz- – KM. W 2012 r. wspólny bilet kosztował
ty i zasady funkcjonowania komunika- budżet gminny blisko 300 tysięcy złotych.
cji ZTM w naszej gminie przedstawia- Jak więc widać roczne koszty komunikacji
my je Państwu w poniższym artykule.
ZTM i wspólnego biletu wyniosły w tym
Zarząd Transportu Miejskiego w Warsza- roku ponad 1,3 miliona złotych. To niebawie na mocy porozumienia międzygmin- gatelna kwota w budżecie gminy, która
nego pomiędzy Miastem Stołecznym niestety systematycznie rośnie. Już teraz
Warszawą a Gminą Jabłonna realizuje wiemy, że w przyszłym roku zapłacimy
zadania dotyczące lokalnego transportu więcej. Pierwsza, przedstawiona przez
zbiorowego w zakresie przejazdów łączą- ZTM propozycja w sierpniu tego roku
cych naszą gminę z Warszawą.
to wzrost o blisko 26% w 2013 r.
Na terenie gminy funkcjonują trzy linie W chwili zamykania grudniowego numedzienne 723, 731 i 741 oraz
ru „Wieści z Naszej Gminy”
linia nocna N63. Ich funktrwały cały czas negocjacjonowanie tylko w 2012 r.
cje z Zarządem Transportu
kosztowało gminę ponad
Miejskiego w Warszawie
milion złotych. Oprócz
dotyczące poziomu dofiwymienionych linii autonansowania linii autobuJeszcze w tym roku autobus
busowych gmina dofinandojedzie do osiedla Bukowy Dworek sowych ZTM i wspólnego
sowuje wspólny bilet ZTM
biletu w 2013 r. Rozmowy

z ramienia Urzędu Gminy prowadzone były przez Zastępcę Wójta Tadeusza
Rokickiego. O ich szczegółach będziemy
mogli poinformować w kolejnym numerze gminnego informatora.
W przyszłym roku wzrosną również ceny
biletów za przejazdy o czym od kilku
tygodniu informują przedstawiciele ZTM.
Szczegółowe informacje dotyczące nowej
taryfy biletowej można znaleźć na stronie
www.ztm.waw.pl
Na zakończenie mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców osiedla Bukowy
Dworek i ulicy Szkolnej. Już w pierwszym
kwartale 2013 r. autobus linii 741 dzięki
staraniom gminy i Krzysztofa Wilińskiego
- prezesa os. Bukowy Dworek, będzie miał
przystanek usytuowany w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedla.
Michał Smoliński
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Sprawozdanie z XXV sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
z dnia 24 października 2012 r. (skrót)
nym
deficycie.
Planowana
spłata
wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek może być
finansowana z nadwyżki tylko
Posiedzenie Komisji Rozwoju w październiku
w wysokości pozostałych do
spłaty rat kredytów i pożyNa wstępie p. Olga Muniak – wójt Gminy powitała
czek. Stąd konieczność finansowania dokonanych już
uczestniczących w sesji gości:
spłat rat w wysokości 2 041 852 zł z wolnych środków.
- Monikę Nyrć z Chotomowa - zawodniczkę LKS
W wyniku wprowadzenia zmian w planach docho„LOTOS” Jabłonna, która podczas Pucharu Świata
dów i wydatków planowane jest osiągnięcie w 2012
odbywającego się w dnia 4-7 października 2012 r.
roku nadwyżki budżetowej w kwocie 1 272 244 zł.
w Brighton w Anglii, największego turnieju Taekwon- Rada dokonała podziału Gminy Jabłonna
do (ITF), zdobyła aż dwa medale: w technikach spena 15 stałych okręgów wyborczych ustalając ich gracjalnych złoto i brąz w walkach +60 kg.
nice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym
- Tomasza Szczepaniuka – trenera w/w, który również
okręgu.
w walkach drużynowych zdobył brązowy medal.
Wójt Gminy Jabłonna przygotowując dla Rady Gmi- Małgorzatę Kowalską – prezesa Klubu „LOTOS”
ny Jabłonna wniosek (projekt uchwały) w sprawie
Jabłonna, bez której zaangażowania funkcjonowanie
podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, ustala
klubu na istniejącym poziomie byłoby niemożliwe.
normę przedstawicielstwa na jeden mandat. Normę
W trakcie spotkania Pani Wójt w imieniu własnym
przedstawicielstwa oblicza się poprzez podzielei Rady Gminy pogratulowała w/w sukcesów, życząc
nie liczby mieszkańców według stanu na dzień 30
kolejnych efektownych wyników. Na ręce gości
września 2012 r. przez liczbę radnych (15 dla gmin
zostały przekazane gratulacje wraz z okolicznościodo 20 tyś mieszkańców). Norma przedstawicielstwa
wymi bukietami kwiatów.
dla Gminy Jabłonna wynosi 1.084,73. Zgodnie z
W imieniu nagrodzonych podziękowanie złożyli
przepisami prawa w tym zakresie maksymalna liczba
Małgorzata Kowalska oraz Tomasz Szczepaniuk,
mieszkańców w okręgu wynosi 1.627 osób minimalna
informując zebranych, że w w/w turnieju uczestninatomiast 543 osób w okręgu. Podział dokonany przy
czyła również Joanna Paprocka, która po bardzo
pomocy programu komputerowego tzw. Systemu
poważnej kontuzji i rehabilitacji zdobyła złoty medal
Wyborczego wskazanego Gminie przez Państwową
w walkach do 63 kg.
Komisję Wyborczą w pełni wypełnia zasady usta•
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy
lania liczby mieszkańców w okręgach wyborczych.
podjęła decyzję w następujących sprawach:
Największy okręg wyborczy zawiera 1.505 osób
- Rada wyraziła zgodę na zmianę Wieloletniej Prognonajmniejszy natomiast zawiera 650 osób. W związzy Finansowej Gminy Jabłonna, nadając jej brzmienie
ku z powyższym wniosek Wójta Gminy w sprawie
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do Uchwały.
podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze
Jak wynika z uzasadnienia konieczność zmiany WPF
przedstawiono do konsultacji Komisarzowi Wyborwynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy
czemu w Warszawie.
w 2012 roku, polegających na zmianie kwot docho- Procedując nad projektem uchwały w sprawie
dów i wydatków.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaW wyniku dokonanych zmian wzrosły dochody bienia przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskożące z tytułu otrzymanych decyzji zwiększających
wej, Buchnik Las we wsi Jabłonna, projekt uchwały
plan (zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta). Zmiewraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Agnieszka
niły się zarówno wydatki bieżące (zmiany dokonane
Niezabitowska - kierownik Gminnej Pracowni UrbaZarządzeniem Wójta) jak i majątkowe.
nistyczno-Architektonicznej w Jabłonnie. OmawiaW przedsięwzięciach na wydatkach majątkowych
jąc przebieg prac nad realizacją w/w opracowania,
w poz. III. 1 Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalprzedstawiła informację dotyczącą rozstrzygnięcia
no-Sportowego w Chotomowie (etap I), zwiększono
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, staplan roku 2012. Zmiana planu wynika z konieczności
nowiącą załącznik nr 2 do projektu uchwały. Uwagi
zmniejszenia nadwyżki i wprowadzenie wolnych
nie uwzględnione przez Wójta, a pozytywnie zaopiśrodków (Przychody budżetu). Zmiana przychoniowane przez Komisję Rozwoju zostały poddane
dów wynika z nieprzewidzianej sytuacji związanej
pod głosowanie Rady.
z koniecznością odstąpienia od umowy z wykonawcą
Głosując nad uwagą dotyczącą „zaprojektowania
budowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie, która
drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału
to sytuacja spowodowała wystąpienie nadwyżki
i wzdłuż wału” w wyniku głosowania jawnego imienw budżecie gminy przy wcześniej planowanego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” głosów

”wstrzymujących się” nie było, Rada zdecydowała
o uwzględnieniu uwagi czyli zaprojektowaniu
powyższej drogi w opracowaniu planu, nie podzielając tym samym stanowiska Wójta w przedmiotowej
sprawie.
Pani Agnieszka Niezabitowska - kierownik
Gminnej Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej
w Jabłonnie wyjaśniła zebranym, że w/w stanowisko
Rady skutkuje koniecznością ponownych uzgodnień
projektu planu i ponownego wyłożenia projektu
planu. Fakt ten oddala uchwalenie przedmiotowego
planu na bliżej nieokreśloną przyszłość.
Na tym dyskusję w danym temacie zakończono.
•
W ramach punktu – Interpelacje i zapytania
radnych – interpelacji nie zgłoszono.
W ramach zapytań, radnych interesowały kwestie
dotyczące:
- kontynuacji budowy komisariatu Policji w Jabłonnie,
- zainstalowania progu zwalniającego na ul. Nadwiślańskiej przed skrzyżowaniem z ul. Muzyczną
w Skierdach,
- koncepcji skomunikowania Jabłonny w rejonie osiedla Bukowy Dworek oraz udrożnienia ul. Dereniowej,
- pomocy ze strony Urzędu przy realizacji zadań
w ramach funduszy sołeckich,
- usunięcia awarii oświetlenia chodnika przy drodze
630 w rejonie Suchocina,
- likwidacji ubytków w chodniku przy zbiegu ul. Partyzantów i Strażackiej oraz naprawy zapadniętej studzienki ściekowej przy ul. Bagiennej w Chotomowie,
- możliwości realizacji chodnika przy ul. Parkowej
w Jabłonnie,
•
W ramach wolnych wniosków i informacji:
- interweniowano w sprawie naprawienia nawierzchni w rejonie zawrotki dla autobusów dowożących
dzieci do SP Jabłonna,
- kwestionowano jakość wykonanej naprawy ubytków w nawierzchni ul. Przylesie w Jabłonnie,
- wnoszono o podjęcie działań zmierzających
do naprawy uszkodzonego chodnika w Skierdach
na wysokości posesji p. Aust,
- wnoszono o interwencję w sprawie przestrzegania
zakazu parkowania i postoju na terenie zatoki autobusowej przed SP w Chotomowie,
Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz
z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP
- Uchwały Rady Gminy).
Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
insp. ds. Rady Gminy
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Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
z dnia 21 listopada 2012 r. (skrót)

Sesja Rady Gminy Jabłonna

•

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy podjęła decyzję w następujących
sprawach:

1) Rada upoważniła Wójta Gminy Jabłonna
do podpisania aneksu nr 7 do Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 31 grudnia
2008 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą
a Gminną Jabłonna w zakresie określania zasad
powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach
kolejowych łączących Jabłonnę z Warszawą
o treści określonej w załączniku nr 1 do uchwały.
Środki na finansowanie zadania zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2012 w dziale 600,
rozdziale 60004.
Proponowana uchwała porządkuje kwestie
udziału Gminy Jabłonna w kosztach kursowania linii Kolei Mazowieckich w okresie od dnia
1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
W tym okresie wystąpiły zmiany rozkładu jazdy, które spowodowały na przestrzeni wyżej
wymienionego okresu wzrost kosztów o 9250
zł. Jednocześnie należy podkreślić, że ZTM obniżył wskaźnik udziału Gminy w kosztach z 40%
do 30%.
2) Rada określiła wysokość stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości na 2013r. Przyjęte na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości
są wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym o wskaźnik inflacyjny.
Zaplanowany wzrost ma na celu zwiększenie
dochodów bieżących budżetu gminy w celu
realizacji zadań bieżących. Podatki stanowią jedno
z głównych źródeł finansowania zadań własnych.
Utrzymanie ich na stosownym poziomie pozwoli
realizować właściwie w/w zadania.
W przedmiotowej uchwale zastosowano różnicowanie stawek podatkowych. Zastosowano

preferencyjną stawkę dla gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
wykorzystywanych na pola golfowe. Różnicowanie stawek może stanowić pomoc de minimis,
więc uchwała w tej części została opracowana jako program pomocy de minimis zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28.12. 2006 r.).
Wysokość stawek w poszczególnych kategoriach
i zwolnień w podatku, zawiera uchwała
w przedmiotowej sprawie.
3) Rada określiła wysokość stawek podatku
od środków transportowych na 2013 rok, które
utrzymane zostały na poziomie roku 2012. Nie ma
na terenie gminy zarejestrowanego strategicznego
podatnika tego podatku, który wpłacałby do kasy
gminy duże kwoty podatku. Zmiana stawek minimalnych podatku od środków transportowych, nie
powoduje konieczności weryfikacji stawek obowiązujących w gminie. Wysokość stawek dla poszczególnych kategorii pojazdów zawiera uchwała w
przedmiotowej sprawie.
4) Rada uchwaliła stawki dzienne opłaty targowej na 2013 rok , podwyższone w stosunku
do roku ubiegłego o 5 zł w każdej pozycji. Wysokość
stawek zawiera uchwała w przedmiotowej sprawie.
5) Realizując postanowienia zawarte w § 2
Uchwały nr XXII/207/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 czerwca 2012r, w sprawie stanowiska Rady Gminy Jabłonna dotyczącego działań Wójta związanych z podtopieniami obszarów Gminy Jabłonna, Rada Gminy powołała
Zespół ds. podtopień obszarów Gminy Jabłonna,
w składzie:
1. Tadeusz Rokicki
2. Tadeusz Dąbrowski
3. Jacek Kalinowski

4. Arkadiusz Syguła
5. Sławomir Ponto
6. Edyta Czyżewska
7. Agata Lindner
8. Bogumiła Majewska
9. Danuta Saks
Przedmiotem działania Zespołu będzie wypracowanie sposobów zapobiegania i eliminowania skutków
podtopień na terenie Gminy Jabłonna, związanych
z występowaniem podwyższonych wód gruntowych. Zgodnie z ustaleniami, skład przedmiotowego zespołu liczy 9 osób w tym:
- 1 przedstawiciel Urzędu delegowany przez Wójta
Gminy,
- 4 przedstawicieli Mieszkańców Gminy Jabłonna,
- 4 przedstawicieli Rady Gminy,
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z szybko zapadającym zmrokiem
i odnotowanym przez policyjne statystyki
wzrostem liczby włamań do domów jednorodzinnych, w celach prewencyjnych prosimy
Państwa o zwracanie szczególnej uwagi
na posesje swoje i sąsiadów.
Przypominamy także, że pozostawiając samochód na posesji lub parkingu publicznym należy
zabrać ze sobą sprzęt i inne wartościowe przedmioty.
Pamiętajmy, że to okazja czyni złodzieja, dlatego takim sytuacjom należy zapobiegać.
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa

Sprawozdanie sporządziła:
Danuta Majczak
insp. ds. Rady Gminy
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Wywiad z Hubertem Maciochem – kierownikiem Referatu
Ochrony Środowiska, na temat zmian w odbiorze odpadów
komunalnych.

O

d 1 lipca 2013 roku odbiór
odpadów
komunalnych
przejmie gmina, czym jest
to spowodowane?
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U.2011.152.897), która
wprowadziła nowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Zakłada
on m.in. obowiązek zorganizowania
przez gminy odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wprowadzenie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w tym zakresie.
Nowy
system
gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminach
ostatecznie ma zacząć funkcjonować
najpóźniej 18 miesięcy po wejściu
w życie ww. ustawy, w związku, z czym
gminy, w tym Gmina Jabłonna mają
obowiązek zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawek opłat
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za odbiór
i zagospodarowanie odpadów (w sprawach dotyczących ww. opłat stosuje
się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa) i uruchomienia systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, najpóźniej
do dnia 1 lipca 2013 r.
Co w tej sytuacji mają zrobić Mieszkańcy, którzy mają podpisane umo-

wy na odbiór odpadów?
W
Gminie
Jabłonna
nowe zasady gospodarki
odpadami zaczną obowiązywać 1 lipca 2013 r.
Do 30 czerwca 2013 r.
powinny
funkcjonować
umowy zawarte pomiędzy
właścicielami
nieruchomości, a przedsiębiorcami
odbierającymi od nich
|odpady komunalne. Każdy właściciel nieruchomości odpowiednio wcześniej musi wypowiedzieć
dotychczasową
umowę
na wywóz z nieruchomości odpadów komunalnych. Ustalenie terminu
wypowiedzenia
umowy
należy
do właściciela danej nieruchomości
oraz przedsiębiorcy, z którym właściciel ma podpisaną umowę. Oznacza to,
że odpady powstające na danej nieruchomości powinny być usuwane z tej
nieruchomości na podstawie dotychczasowej umowy do końca czerwca
2013 r.
Jak będzie wyglądać nowy system?
Zbiórka odpadów wg nowych zasad
prowadzona będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę
w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie zawartej między
Gminą, a tym przedsiębiorcą. Nowy
system gospodarowania odpadami
obejmie tylko stałe odpady komunalne. Ustanowione zostanie selektywne
zbieranie odpadów komunalnych obejmujących, co najmniej frakcje: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
Na wywóz z nieruchomości
nieczystości ciekłych każdy
właściciel nieruchomości
powinien mieć podpisaną
umowę na świadczenie tego
typu usług z przedsiębiorcą posiadającym stosowne
zezwolenie
Wójta
Gminy
Jabłonna.

A opłaty? Jak one będą naliczane?
Opłaty za wywóz odpadów będą
wyliczane na podstawie liczby osób
zamieszkujących nieruchomość. Miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty będzie zróżnicowana.
Niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranie będą płacić mieszkańcy, którzy
będą segregować odpady.
Co jeszcze się zmieni?
Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy obowiązani
będą złożyć do Urzędu Gminy Jabłonna „Deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Opłata za odbiór odpadów
segregowanych będzie niższa. Przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę
odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości.
Ponadto prowadzony będzie Gminny
Punkt Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych, do którego każdy
właściciel nieruchomości w określonych godzinach będzie mógł przywieźć
posegregowane odpady komunalne.
Odpowiednio wcześniej dla mieszkańców Gminy Jabłonna przeprowadzona
zostanie także kampania informacyjna
w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami.
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Paląc śmieci trujesz siebie i najbliższych
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest
jedynie pozorna, gdyż paląc śmieci trujemy siebie i swoich najbliższych!

W

ydawałoby się, że największym zagrożeniem zanieczyszczenia
powietrza
są źródła energetyczne lub technologiczne
zainstalowane w dużych zakładach. Jednak
przy dzisiejszym stanie prawnym funkcjonują instrumenty, które w dużym stopniu
ograniczają zanieczyszczenia emitowane
do powietrza i zmuszają przedsiębiorców
do zastosowania rozwiązań technologicznych ograniczających negatywny wpływ
na środowisko, w tym na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego. Są to m.in.
pozwolenia emisyjne, normy emisji, pozwolenia zintegrowane, zastosowanie najlepszych dostępnych technik, pomiary kontrolne wykonywane przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska itp.
Wbrew pozorom, i tu ważne jest uświadomienie sobie czym palimy w piecu, największym zagrożeniem obecnie jest tzw. emisja
niska. Są to zanieczyszczenia emitowane
z kominów domowych, które są stosunkowo niskie i usytuowane w dużym zagęszczeniu. Wiemy, że kotły w naszych domach
pracują w pełni w sezonie grzewczym,
przy niskiej temperaturze. Spalanie śmieci
w piecu – plastikowych butelek, pieluch
jednorazowych, pojemników po produktach spożywczych, starych ubrań, folii,
opakowania po środkach czystości, kartonów po mleku i sokach, lakierowanego czy
impregnowanego drewna (stare meble,
ramy okienne, drzwi itp.), opon samocho-

dowych i wielu innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
które wydawałoby się „nadają się” do pieca,
powoduje uwalnianie się do powietrza
wielu substancji szkodliwych, z których
wiele jest wręcz zabójczych dla człowieka.
Nie zidentyfikowane są dotychczas wszystkie substancje chemiczne emitowane
do powietrza w procesie spalania
odpadów, ale te znane powinny skłonić
do refleksji i zaniechania spalania w piecu
śmieci. Oto niektóre z nich: tlenek węgla
(CO); dwutlenek siarki (SO2); tlenki azotu
(NOx); pył; związki organiczne; nieorganiczne związki chloru; nieorganiczne związki
fluoru; dioksyny i furany; metale ciężkie
(kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel,
selen, ołów, chrom). Najgroźniejszymi
z nich są furany i dioksyny, które należą
do najbardziej trujących, kancerogennych
tj. rakotwórczych substancji na świecie.
Te ostatnie są 10 000 razy bardziej trujące
od cyjanku potasu. Działanie dioksyn nie
jest natychmiastowe, powoli ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne:
wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę
mózgową, zwiększają także ryzyko wystąpienia nowotworów. Dioksyny, w stężeniu
nawet stukrotnie mniejszym od dawek
powodujących raka, oddziałują na człowieka, a szczególnie na kobiece hormony
- estrogeny rozregulowując układ hormonalny i wpływając niekorzystnie na
procesy rozrodcze. Szczególnie narażone

Palenie śmieci szkodzi ludziom i środowisku

na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksyn są osoby mało
odporne, zwłaszcza dzieci. Płód zostaje
uszkodzony już w łonie matki, co może się
objawiać później nawet trwałym kalectwem.
Zatem trzeba zdać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności jaką niesie za sobą
palenie śmieci w piecu czy na ognisku przed
domem, że tego typu działanie może powodować poważne konsekwencje dla bliskich,
sąsiadów a szczególnie dla dzieci. Oszczędność „grosza” na spalonych śmieciach okazuje się nieopłacalna wobec zagrożenia jakie
niesie za sobą emisja z palonych odpadów.
Dlatego jeśli palisz śmieci w swoim domu,
nie rób tego już od dziś!
Telefon interwencyjny:
•
Referat Ochrony Środowiska
UG Jabłonna tel. 22 767-73-29,
22 767-73-39, 22 767-73-40
•
Komisariat Policji w Jabłonnie
tel. 22 766-12-55, 22 604-82-32

Setne urodziny Pani Czesławy Świętlickiej!
Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10 grudnia setne urodziny obchodziła
mieszkanka naszej gminy Czesława Świętlicka.

Z

Goście 100 urodzin
i jubilatka

tej okazji mieszkającą w Janówku II Panią Czesławę odwiedziła Wójt Olga Muniak, Przewodniczący Rady Włodzimierz Kowalik,
Radna Teresa Gałecka, Sołtys Waldemar Mróz i członkowie Rady Sołeckiej.
Dostojna Jubilatka dostała kosz kwiatów, tort i pamiątkową statuetkę
z życzeniami nieustającego zdrowia,
pogody ducha, radości i miłości bliskich. W domu Czesławy Świętlickiej
zebrali się również członkowie najbliż-

szej rodziny, sąsiedzi i znajomi.
Czesława Świętlicka urodziła się równo
100 lat temu w Kałuszynie. Od ponad
70 lat mieszka w Janówku II. Miała trójkę dzieci dwóch synów (nieżyjących
już) i córkę, 7 wnuków i tylu prawnuków, że „trudno jest ich policzyć”.
Redakcja Wieści również przyłącza się
do życzeń :)
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W hołdzie hrabiemu Potockiemu
W sobotę 1 grudnia w kościele parafialnym w Jabłonnie odsłonięta została tablica
pamiątkowa poświęcona hrabiemu Maurycemu Potockiemu i jego córce Natalii.

Edmund Kuklewski opowiedział
o swojej znajomości z Potockimi

W

sobotniej
uroczystości
udział wzięli: darczyńcy,
członkowie lokalnego koła
kombatanckiego, Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Włodzimierz Kowalik oraz
inni goście. Na wstępie przedstawiona
została zebranym postać hrabiego Maurycego, byłego właściciela dóbr jabłonowskich oraz Jego wielki wkład w dzia-

łania w czasie II Wojny Światowej. Hrabia
wielokrotnie z powodzeniem interweniował m.in. w sprawie zwolnienia aresztowanych w czasie okupacji osób, a Jego
patriotyczna postawa i działania na rzecz
wolności na zawsze zapisały się na kartach
historii Jabłonny i Polski. Maurycy Potocki
był także darczyńcą kościoła w Jabłonnie, a herb Potockich można podziwiać
na ołtarzu głównym świątyni.
Fundatorką tablicy jest Alicja Maria
Grudniewska „Silvia”, a patronat nad
wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo
Ziemiańskie. Tablica została zawieszona
na jednej ze ścian wewnątrz kościoła
p.w. M.B. Królowej Polski, a dokładnie nad
wejściem na chór. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Mirosław Nowosielski, a odsłonięcia Herakliusz
Lubomirski.
AOT

Odsłonięcia tablicy dokonał
Herakliusz Lubomirski

Wójt docenia sportowców
W naszej gminie nie brakuje osób, których ogromną pasją jest sport. Kilkoro z nich
w minionych tygodniach wyróżniła Wójt Olga Muniak.

W

Seweryn Kosiorek, Andrzej Jagielski,
Michał Jagielski i Olga Muniak

Emil Dobrowolski
i Wójt Olga Muniak

e wtorek 4 grudnia. Olga Muniak wręczyła nagrodę Emilowi Dobrowolskiemu, czołowemu biegaczowi długodystansowemu
w Polsce. Emil mieszka w Chotomowie
i zdobył w tym roku złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski w biegach
przełajowych, które odbyły się w Bydgoszczy. Zajął również wysokie piąte miejsce
w odbywającym się 30 września Maratonie
Warszawskim uzyskując znakomity czas
2:20. Obecnie reprezentuje barwy klubu
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża. Wręczenie
nagrody odbyło się w siedzibie Urzędu
Gminy.
Z kolei w środę 7 listopada Olga Muniak
gościła Michała Jagielskiego, mieszkańca naszej gminy, wielokrotnego mistrza
juniorów w żeglarstwie. Michał, któremu towarzyszył tata Andrzej Jagielski,
otrzymał od wójt nagrodę oraz podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia i
reprezentowanie Gminy Jabłonna na zawodach żeglarskich. Olga Muniak życzyła

Michałowi kolejnych udanych sezonów
i wielu sukcesów w żeglarstwie i życiu prywatnym. Gratulacje złożył także Seweryn
Kosiorek – pełnomocnik wójt ds. kontaktów społecznych. Michał Jagielski pływający w klasie „Optimist” ma na swoim koncie
wiele sukcesów. We wrześniu tego roku
w zawodach odbywających się na Zalewie
Zegrzyńskim wygrał Mistrzostwa Warszawy. Nowy sezon 2013 to nowe wyzwania.
Michał przechodzi na dwuosobową łódkę
L’Equipe. To klasa młodzieżowa, przygotowującą do ścigania się na łodzi olimpijskiej klasy „470”. Latem 2013 r. Mistrzostwa
Europy tej klasy będą odbywały się w Polsce na Zatoce Gdańskiej, a Michał będzie
bronił pozycji medalowych jakie od dwóch
lat zdobywają polskie osady (1. w 2010 r.,
1. I 2. w 2011 r.).
Gratulując tegorocznych osiągnięć, życzymy równie udanych startów w 2013 r.!
Red.
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Wojskowe wyróżnienia
11 listopada w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie odbyło się
uroczyste wręczenie odznaczeń przyznanych przez Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP)

Z

wiązek jest organizacją zrzeszającą oficerów, chorążych,
podoficerów oraz kombatantów i sympatyków Związku, którzy
chcą w swojej działalności statutowej
i w codziennym życiu nawiązywać
do tradycji wojskowych i cnót oficerskich
z czasów II RP. ZOR RP jest organizacją
kontynuującą tradycje powołanego
w 1922 r. Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. Związek został
reaktywowany w Poznaniu 30 stycznia
1991 r. i przyjął za patrona Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
z dewizą Bóg-Honor-Ojczyzna. Zawołaniem Związku jest: „Strzec godności stanu oficera Wojska Polskiego”.
Członkowie ZOR RP szczycą się posiadaniem odznaki związkowej i plakietki, które są nie tylko znakami rozpoznawczymi,
ale przede wszystkim symbolami tradycji
i wartości, którym hołdują. Związek nada-

je również srebrne i złote medale, które
otrzymują w uznaniu zasług członkowie
i osoby zasłużone dla ZOR.
W niedzielę 11 listopada odznaczenia
i medale nadano zasłużonym kombatantom, seniorom, przedstawicielom służb
mundurowych, mieszkańcom oraz wójt
Oldze Muniak. Wszyscy zostali uhonorowani przez Koło nr 3 ZOR RP im. Stefana
Krasińskiego ps. „Kacper” w Legionowie.

Porucznik rez. Sławomir Łazor
wręcza odznaczenie

Red.

Wójt Olga Muniak
odbiera odznaczenie

Odznaczenie dla Elżbiety Frydrychowicz
kierownik GCKiS w Chotomowie

SERCE MATKI
Żadne bogactwa od tysiącleci
Nie są cenniejsze od serca matki dla swoich dzieci
Miłość matczyna jest do przesady
W jej trwaniu nie ma przerwy, ni zdrady
Wtedy, gdy dziecko żyje w jej łonie
I gdy się rodzi i leży przy niej
Gdy pierś mu podaje i karmi swym mlekiem
I jak dorasta, i dużym już jest człowiekiem
Nawet, gdy stary i głowa siwa
Zawsze go dzieckiem swoim nazywa
Czasem, gdy cierpi z jego przy czyny
Broni jak może by zmyć od winy
Wiersz „Serce Matki” napisała
Matka za dzieckiem w ogień się rzuci
śp. Barbara Chciuk autorka tomiku
Gdy od niej odejdzie, wierzy, że wróci
pt. „Kłaniam się Jabłonnie”.
W swej nieprzebranej wielkiej miłości
Była osobą nad wyraz skromną,
Wdzięczna jest Bogu i opatrzności
a gdy nazywano ją poetką, reagowała
Bo wie, że Matka Boga naszego
rumieńcem zakłopotania.
Swoją miłością darzy każdego
Czytając jej wiersze nie można oprzeć się
Gdy świeci słońce czy ciemną nocą
wrażeniu, że są one myślami płynącymi
Zawsze swym dzieciom spieszy z pomocą
wprost z serca, które przybrały postać
A gdy ma serce przez nich zranione
To łzy jej płynę gorzkie i słone
słów i spłynęły na papier.
W Jabłonnie znana była jako wielka
My, wszystkie matki, na całym świecie
społeczniczka, osoba, która zawsze
Nie płaczcie nigdy na swoje dzieci
bezinteresownie wyciągnie
Te, co nas krzywdzą trzeba zrozumieć
pomocną dłoń.
Bo matka musi i cierpieć umieć.
Zmarła 11 grudnia 2012 r.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci wielkiej
społeczniczki, poetki, osoby wrażliwej
i otwartej na innych, od zawsze
związanej z Jabłonną

ŚP.

Barbary
Chciuk
którą z żalem żegnają
Wójt Gminy Jabłonna,
Przewodniczący Rady Gminy,
Radni Gminy Jabłonna
oraz pracownicy Urzędu Gminy
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Kolarze zakończyli sezon
W sobotę 1 grudnia kolarze i trenerzy z sekcji kolarskiej LKS Lotos Jabłonna
spotkali się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu by podsumować tegoroczny
sezon kolarski.

W

spotkaniu w którym wzięli
udział kolarze i ich rodzice,
trenerzy, prezes LKS LOTOS
Jabłonna Małgorzata Kowalska i pełnomocnik wójt ds. kontaktów społecznych
Seweryn Kosiorek wszyscy obecni przypomnieli sobie najważniejsze chwile
w życiu sekcji. Na początku spotkania
goście i zawodnicy teamu kolarskiego
obejrzeli film z podsumowaniem wyników zakończonym już sezonie. A tych
w 2012 r. było wiele. Warto wspomnieć
o zdobytych miejscach w poszczególnych wyścigach:
•
15 pierwszych miejsc
•
16 drugich miejsc
•
9 trzecich miejsc
•
9 miejsce na 255 drużyn w klasyfikacji
drużynowej Mazovia MTB Maraton
Puchary i medale, które przynieśli
ze sobą zawodnicy i zawodniczki z trudem zmieściły się na dużym stole w sali
widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Kolarze na zakończeniu sezonu

Ważnym punktem spotkania było również pasowanie czterech młodych adeptów na kolarzy przez trenera Wojciecha
Marcjoniaka.

Gratulując wspaniałych wyników w tym
roku już teraz życzymy powodzenia
w kolejnym sezonie.
Red.

V Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
W piątek 7 grudnia w hali sportowej w Jabłonnie odbył się V Mikołajkowy Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Jabłonna.

K

ażdego roku w Jabłonnie
gimnazjaliści
z
placówek
Powiatu Legionowskiego spotykają się, aby w grudniu, rywalizować
o puchar Wójta. Poziom zawodów
zawsze jest bardzo wysoki, a rywalizacja
pełna emocji. Mecze były rozgrywane
w kategorii dziewcząt i chłopców systemem każdy z każdym, według wcześniej
ustalonego regulaminu.
Zawody zakończyły się po godz. 13.00.,
a najważniejsze trofeum z rąk Wójt
Olgi Muniak trafiło do uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 4 w Legionowie.
Wójt podziękowała również wszystkim zawodnikom za udział w turnieju,
a trenerom i nauczycielom za jego organizację. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników były słodkie mikołaje.

Zawody rozegrano po raz piąty

Zawodnicy tuż przed rozgrywkami

Red.

I miejsce w kategorii chłopcy zajęło
gimnazjum nr 4 z Legionowa
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Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XI/102/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej
we wsi Skierdy i Rajszew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica ul. Modlińskiej, od wschodu – wzdłuż linii wyznaczonej w odległości 15 m od wschodniej granicy działki o nr ew. 9-217, od południa – południowa
granica działki o nr ew. 9-212/2 i wzdłuż linii stanowiącej jej przedłużenie, od zachodu – wzdłuż linii wyznaczonej w odległości 15 m od zachodniej granicy działki o nr ew. 9-217, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 15.01.2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w Filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach ul. Nadwiślańska 1 o godz. 18:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
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 31 stycznia 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/197/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23
maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew, obejmującego obszar działki o nr ewid. 40/6
o powierzchni 7.851 m2 ., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 15.01.2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w Filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach ul. Nadwiślańska 1 o godz. 19:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
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 31 stycznia 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Leśnej we wsi Jabłonna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki
o nr ew. 1330, od wschodu – wschodnia granica działki o nr ew. 1298, od południa – północna granica działki o nr ew. 1074, od zachodu – zachodnia granica działki o nr ew. 1289, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 15.01.2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna w sali konferencyjnej nr 02, ul. Modlińska 152 o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
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 31 stycznia 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna
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 13.12.2012 r.
do 22.01.2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012 r. 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 7 lutego 2013 r.
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 7 lutego 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową
we wsi Rajszew
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28
marca 2012 r. w gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową we wsi Rajszew, zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej
pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową we wsi Rajszew, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy - północna granica
działki o nr ew. 9/16, 13/13, 15/14, 15/25, 15/20, 17/6, 19/7 i wzdłuż linii stanowiącej jej przedłużenie, od zachodu - wzdłuż zachodniej granicy działki
o nr ew. 64/1, od południa – wzdłuż linii wyznaczonej w odległości 40 m od południowej granicy działki o nr ew. 115, od wschodu: na odcinku wzdłuż
wschodniej granicy działki 69/7, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 15.01.2013 r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w Filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach ul. Nadwiślańska 1 o godz. 18:30.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
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 31 stycznia 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/196/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów
i Strażackiej we wsi Chotomów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów, obejmującego obszar, którego granice stanowią:
od północy: południowa granica działki o nr ew. 1016/2, od wschodu: zachodnia granica działek o nr ew. 729/2, 729/3 i 729/4 stanowiących ul. Partyzantów, od południowego - zachodu: północno-wschodnia granica działki o nr ew. 530 stanowiąca ul. Strażacką, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 15.01.2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013 r. w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 8 o godz. 18.00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
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 31 stycznia 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

