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Wesołych Świąt
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Jabłonna

Wójt
Gminy Jabłonna

Włodzimierz Kowalik

Olga Muniak
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A jednak rażące naruszenie prawa
Wojewoda Mazowiecki uznał nieważność decyzji wydanej przez Starostę
Legionowskiego na budowę obiektu handlowego, BIEDRONKI, na terenie byłej
mleczarni w Jabłonnie.
W grudniowym numerze „Wieści z naszej gminy” informowaliśmy Państwa o nieprawidłowościach w decyzji wydanej
przez Starostę Legionowskiego, na podstawie której w Jabłonnie miałby powstać duży obiekt handlowy. Wydana przez
Starostwo decyzja była niezgodna z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Jabłonna.
Jest to ewidentne naruszenie prawa co stwierdził Wojewoda badając zasadność wystąpienia Pani Wójt o unieważnienie
decyzji Starosty.
18 marca bieżącego roku do Urzędu Gminy Jabłonna wpłynęła decyzja Wojewody stwierdzająca nieważność decyzji
Starosty a to jednoznacznie wskazuje, że podjęta z inicjatywy mieszkańców interwencja dot. zakazu budowy była słuszna.
Red.
Na placu rozpoczęły się już prace

Złóż PIT w Urzędzie Gminy
Informujemy, że w dniach 22 – 26 kwietnia w Urzędzie Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 zostanie utworzony
punkt przyjmowania zeznań rocznych. Pracownik Urzędu Skarbowego z Legionowa będzie w tym terminie pełnił dyżur
w zakresie przyjmowania formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym
2012. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości.
Red.
Wydawca:
z naszej gminy

INFORMATOR
URZĘDU I GMINY JABŁONNA
ISSN 1898-6145

Urząd Gminy Jabłonna
Adres: 05-110 Jabłonna,
Ul. Modlińska 152
Tel. (22)767 73 33
(22) 767 73 30

Adres mailowy:
redakcja_wiesci@jablonna.pl
promocja@jablonna.pl
Redakcja:
Elżbieta Radwan (redaktor naczelna)
Aneta Ostaszewska – Tańska
Michał Smoliński

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

Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Fundacja TRZCIANY

3

4

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Autobusem do Bukowego Dworku
Trwają prace związane z uruchomieniem przystanku przy osiedlu Bukowy
Dworek w Jabłonnie. Developer rozpoczął również prace związane z nowym osiedlem
Sosnowy Zakątek, dlatego uruchomienie autobusu jest bardzo ważne dla obecnych
i przyszłych mieszkańców.
Obecnie na osiedlu przy ul. Szkolnej mieszka około 800 osób.
Liczba ta w najbliższych latach z pewnością się podwoi, bo Ceres
Development – zarządca osiedla ma w planie kolejne inwestycje.
Z uwagi na spokojną lokalizację osiedla można bez wątpienia
uznać, że mieszkanie na nim to spełnienie marzeń wielu rodzin,
a bliskość terenów leśnych i stolicy dodaje mu tylko atrakcyjności.
Kłopotem była komunikacja. Brak bezpośredniego dostępu
do linii autobusowej, sprawiał problem nie tylko osobom
z Bukowego Dworku, ale i mieszkańcom ul. Szkolnej.
Rozmowy na ten temat były prowadzone z Zarządem
Transportu Miejskiego od dawna. O pomyślne jej rozwiązanie
zabiegały władze gminy Jabłonna i prezes Ceres Development
– Krzysztof Wiliński, który przyznaje że autobus do osiedla to
spełnienie oczekiwań mieszkańców. Warto także wspomnieć, że
developer na własny koszt przebuduje infrastrukturę drogową
na ul. 1 Maja, tak aby autobus linii 741 mógł spokojnie zawrócić.
Uruchomienie linii planowane jest na kwiecień 2013 r.

Już niedługo autobus dojedzie do osiedla

W perspektywie prężnie rozwijającego się osiedla, autobus
to sprawa priorytetowa. Ceres Development obok os. Bukowy Dworek, rozpoczął inwestycję pod nazwą Sosnowy Zakątek.
Sosnowy Zakątek
Sosnowy Zakątek to inwestycja składająca się z klasycznie zaprojektowanych trzypiętrowych budynków. Budowa osiedla
została podzielona na 3 etapy. W pierwszym, już zakończonym, powstało 75 najchętniej kupowanych, funkcjonalnych i wygodnych
mieszkań o powierzchniach od 32 m2 (jeden pokój) do 68 m2 (trzy pokoje). Wszystkie mieszkania posiadają jeden lub dwa przestronne
balkony. W podziemnej kondygnacji, zlokalizowane są miejsca parkingowe, a także garaże, komórki lokatorskie, wózkownia oraz
miejsce na rowery. Do zakupionych mieszkań, oferujemy również miejsca postojowe na zewnątrz. Każdy z budynków zostanie
wyposażony w windy.
Inwestycję cechuje dbałość o szczegół architektoniczny, wysoki standard oraz ciekawe rozwiązania aranżacyjne - m. in.
Planowany jest grill z wiatą i mini golf. Na terenie inwestycji znajduje się również 1,3 ha lasu sosnowego, który zostanie wykorzystany
jako teren rekreacyjny dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo, z myślą o najmłodszych, na działce 6 000 m2 powstał plac zabaw z dużą
powierzchnią zagospodarowanej zieleni, dający możliwość bezpiecznego i aktywnego wypoczynku.
Inwestycja Sosnowy Zakątek przylega do osiedla Bukowy Dworek. W 2012 r. inwestor ogrodził i uporządkował całe osiedle,
również Bukowy Dworek kładąc szczególny nacisk na estetykę oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Miedzy innymi nasadzono
ponad 5000 roślin i wybudowano parking dla samochodów osobowych. Powyższe działania wykonywane są w ramach koncepcji
Ceres Development mającej na celu uporządkowanie spraw po upadłej spółce Wilbur, przywrócenia osiedlu jego planowanego
wyglądu, tak aby mieszkańcy czuli się i mieszkali komfortowo a osiedle stało się jednym z najładniejszych w Gminie Jabłonna,
a nawet w Powiecie Legionowskim.

Nowy budynek G z widną

Obecnie na osiedlu mieszka ok. 800 osób
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Wspólny bilet
do końca marca
Jeszcze do końca marca można będzie jeździć ze
stacji PKP w Chotomowie korzystając ze wspólnego biletu. Od początku kwietnia pasażerowie
będą musieli posiadać bilety kolei mazowieckich.
W naszej gminie tzw. „wspólny bilet” czyli porozumienie pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego i Kolejami Mazowieckimi obowiązywał od 2009 r. W tym czasie dotacja z gminnego budżetu za funkcjonowanie biletu wynosiła 133 044
zł rocznie. W trakcie kolejnych lat suma ta systematycznie rosła. W 2010 r. koszty wyniosły 203 954 zł, w 2012 r. 312 067 zł
W tym roku Koleje Mazowieckie zażądały od gminy dopłatę za wspólny bilet w wysokości prawie 600 tysięcy złotych do
końca 2013 r.
Suma – ponad pół miliona złotych znacznie przekracza możliwości finansowe gminy. Według danych ZTM ze wspólnego biletu ze stacji w Chotomowie korzysta około 500 osób. Tak więc w przeliczeniu na jednego pasażera dopłata do biletu
z budżetu gminy w 2012 r. wyniosła 624 zł rocznie. Dla mieszkańców którzy zdecydują się na korzystanie z pociągów Kolei
Mazowieckich w Chotomowie i będą kupowali oddzielnie bilety kwartalne na pierwszą strefę ZTM i Koleje Mazowieckie,
brak wspólnego biletu będzie oznaczać podwyżkę miesięcznie o 21 zł dla każdej osoby. Mnożąc więc tę kwotę (21 zł) przez
liczbę pasażerów korzystających z pociągów (500 osób) wyraźnie widać, że dofinansowanie mieszkańców jest na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie. Spółka Koleje Mazowieckie zażądała od 1 kwietnia dofinansowania w wysokości około
50 tysięcy złotych miesięcznie. Władze gminy na sesji lutowej postanowiły nie dofinansowywać spółki Koleje Mazowieckie, a jednocześnie postanowiły uruchomić bezpłatną linię autobusową dowożącą mieszkańców z peronu w Chotomowie
do stacji Legionowo Przystanek. W chwili zamykania numeru gazety gmina przygotowuje materiał do przetargu. Planowane jest uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej do Legionowa po rozstrzygnięciu przetargu jeszcze w kwietniu.
Oprócz Kolei Mazowieckich gmina dotuje również utrzymanie linii autobusowych 723, 731 i 741 oraz linię nocną N63
w wysokości milion trzysta tysięcy złotych rocznie.
Red.
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Szkoła podstawowa w budowie
Od grudnia zeszłego roku na placu budowy przy ul. Partyzantów trwają intensywne
prace. I choć pogoda w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia, budowa
szkoły trwa nieprzerwanie.

Mimo złej pogody budowa w pełni

Luty 2013

W grudniu nowy wykonawca przejął teren budowy szkoły. Prace rozpoczął od rozbiórki istniejących ścian,
a materiał z rozbiórki wykorzystał do wykonania tymczasowej drogi na teren budowy. W tym samym miesiącu
wykonawca ogrodził teren budowy i przygotował zaplecze niezbędne do prowadzenia prac w tym także
przyłącze energetyczne na cele budowlane. W styczniu rozpoczęte zostały prace murarskie, wykonana izolacja
przeciwwodna. Ze względu na panujące niskie temperatury w drugiej połowie stycznia, wykonawca kontynuował
urządzanie placu budowy. Rozpoczęły się także prace przygotowawcze do prac żelbetowych, przygotowywano
zbrojenia.
W kolejnych miesiącach kontynuowano prace murowe, zbrojenia słupów, montaż zbrojenia klatki schodowej,
wykonano prefabrykaty zbrojenia. Układane były peszle do instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Przypomnijmy, że u zbiegu ul. Partyzantów i ul. Kisielewskiego powstanie szkoła podstawowa, która jest
elementem inwestycji polegającej na budowie Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego. Etapem pierwszym
jest budowa szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salą gimnastyczną, częścią
gastronomiczną i aulą szkolną. W otoczeniu obiektu nie zabraknie terenów zielonych i miejsc gdzie dzieci będą
mogły bawić się na świeżym powietrzu.
Wykonawcą inwestycji jest firma Polbud. Termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenie
na użytkowanie wyznaczono na 30 maja 2014 r.
Red.

5 marca 2013

Wykonawcą inwestycji jest firma Polbud
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Urząd Gminy Jabłonna rozpoczyna
prace związane z aktualizacją
„Strategii rozwoju Gminy Jabłonna”.
Realizacji strategii rozwoju każdej organizacji czy
instytucji towarzyszy konieczność jej aktualizacji
choćby w związku ze zmianami zachodzącymi
w jej otoczeniu. W kilka lat po uchwaleniu
„Strategii rozwoju Gminy Jabłonna” (które miało
miejsce w 2005 roku), warto dokonać diagnozy
obecnej sytuacji Gminy i poszukać odpowiedzi na
pytania, w jakim zakresie jest ona konkurencyjna,
a w jakim wykazuje największe słabości, jakie są jej silne
i słabe strony, szansy i zagrożenia czy wyzwania stojące
przed Gminą. Tym bardziej, że horyzont czasowy
planowania strategicznego w obecnym dokumencie
kończy się na bieżącym 2013 roku. Wykorzystanie
metody
planowania
strategicznego
pomoże
w określeniu celów priorytetowych do realizacji
w perspektywie do 2020 roku i metod ich osiągnięcia.
Opracowana
strategia
będzie
uwzględniać
otoczenie Gminy Jabłonna, w tym jej funkcjonowanie
w sąsiedztwie i obszarze wpływu innych jednostek
samorządu oraz uczestnictwo w różnych organizacjach,
jak choćby Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
Lokalna Grupa Rybacka oraz Lokalna Grupa
Działania. Dokument będzie pomocny w przypadku
występowania o dofinansowanie różnorodnych
przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.
Budowanie Strategii wymaga współdziałania ludzi
i instytucji zaangażowanych w życie Gminy Jabłonna.
Oznacza to, że proces tworzenia dokumentu powinien
mieć charakter uspołeczniony. Dlatego też przyjęta
metodologia budowania Strategii, określana jako
ekspercko-partycypacyjna, przewiduje warsztaty
z mieszkańcami i wywiady pogłębione z lokalnymi
liderami.

W najbliższym czasie na stronie internetowej
Gminy Jabłonna ukaże się informacja o tym, gdzie
i kiedy odbędą się warsztaty poświęcone tworzonej
Strategii, na które już serdecznie Państwa zapraszamy.
Informacja o tym zdarzeniu zostanie przekazana
sołtysom i upubliczniona na tablicach informacyjnych
w Państwa miejscowościach.
Wstępnie określono następujący zakres warsztatów:
Warsztat I:
1. Zasady zrównoważonego rozwoju lokalnego
2. Diagnoza gminy Jabłonna
3. 
Analiza SWOT (silnych i słabych stron, szans
i zagrożeń)
Warsztat II:
1. Opracowanie drzewa problemów – hierarchizacja
barier/zagrożeń dla rozwoju Gminy
2. 
Określenie wizji Gminy w perspektywie
średniookresowej
3. 
Zdefiniowanie strategicznych celów rozwoju
Gminy
Warsztat III:
1. 
Zdefiniowanie szczegółowych celów rozwoju
Gminy
2. 
Określenie głównych działań w obrębie
poszczególnych celów
Rozpoczynając prace nad aktualizacją „Strategii
rozwoju Gminy Jabłonna” mamy nadzieję, że powstały
w ten sposób dokument usystematyzuje naszą wiedzę
na temat obecnej sytuacji Gminy oraz stojących przed
nią wyzwań i stanie się narzędziem przydatnym
w świadomym budowaniu jej przyszłości.

Pozbądź się chemikaliów!
Szanowni Mieszkańcy, informujemy że Referat Ochrony Środowiska zbiera informacje na temat przeterminowanych środków
ochrony roślin. Jeśli posiadacie Państwo w swoim gospodarstwie środki, których termin ważności minął i chcecie się ich pozbyć
w sposób bezpieczny dla środowiska, prosimy o zgłaszanie się do referatu.
Referat Ochrony Środowiska zorganizuje bezpłatną utylizację.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 767 73 29,
e-mail: srodowisko@jablonna.pl
Godziny pracy urzędu: Poniedziałek – 8.00-18.00 • Wtorek - Czwartek – 8.00-16.00 • Piątek – 8.00-14.00
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Nowy system odbioru odpadów coraz bliżej
Do końca marca mieszkańcy gminy mogli składać w Urzędzie Gminy Jabłonna
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W deklaracji należało podać m.in. informację o liczbie osób
faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz przeliczyć
kwotę miesięcznej opłaty. Do tej pory złożyło ją ponad 1000
właścicieli, ale to tylko cześć osób która powinna to zrobić.
Wypełnioną deklarację w pierwszej kolejności należy dostarczyć
do Referatu Ochrony Środowiska ( I piętro, pokój nr 6), w celu
weryfikacji jej przez pracowników referatu. Jeśli wszystko jest
poprawnie wypełnione, deklarację należy złożyć na parterze
w Kancelarii Głównej – Biuro Obsługi Interesantów.
Stawki i pojemniki
Przypominamy, że zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Jabłonna w
grudniu 2012 r. uchwałą w naszej gminie będą obowiązywać dwie
stawki za odbiór odpadów:
- 10 zł miesięcznie od osoby dla nieruchomości w której będą
segregowane odpady
- 20 zł miesięcznie od osoby dla nieruchomości w której nie będą
segregowane odpady
Od 1 lipca właściciele nieruchomości opłaty za odbiór odpadów
komunalnych będą wpłacać na rachunek Urzędu Gminy
Jabłonna. Dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi
odpady komunalne należy wypowiedzieć w odpowiednim czasie
(okres wypowiedzenia należy sprawdzić w swojej umowie), aby
z dniem 1 lipca 2013 r. być wolnym od zobowiązań wynikających
z niniejszych umów.
Mieszkańcy, którzy zadeklarują segregację śmieci otrzymają
pojemnik o odpowiedniej wielkości (do 4 os. – pojemnik 120 l,
powyżej 4 os. – pojemnik 240 l) oraz worki na odpady segregowane,
które dostarczy firma wyłoniona w drodze przetargu przez gminę.
Stawka opłaty obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych
produkowanych w gospodarstwie domowym (w tym: odpady
zmieszane, segregowane – papier, szkło, plastik, metal),
wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone (trawa, liście) oraz
odpady niebezpieczne). W ramach tej stawki nieruchomość zostanie
wyposażona w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz
w worki na odpady segregowane.
Kiedy odbiór?
W zabudowie jednorodzinnej:
- odpady zmieszane (nie segregowane) – dwa razy w miesiącu,
-odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło, plastik,
metal) – jeden raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji – cztery razy w roku,
-
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – dwa razy w roku.
W zabudowie wielorodzinnej:
- odpady zmieszane (niesegregowane) – trzy razy w miesiącu,
-
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło,
plastik, metal) – po zapełnieniu poszczególnych pojemników
recyklingowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu,
- odpady ulegające biodegradacji – osiem razy w roku,
-
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – dwa razy w roku.

Przykład:
Jedna osoba mieszkająca w domu rodzinnym i selekcjonująca
śmieci zapłaci 10 zł miesięcznie. Dwie osoby mieszkające w domu
rodzinnym i selekcjonujące śmieci zapłacą 20 zł. miesięcznie. Trzy
osoby mieszkające w domu rodzinnym i selekcjonujące śmieci
zapłacą 30 zł. itd. Dla przykładu w graniczącej z gminą Jabłonna
Warszawą, osoby mieszkające w domach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. miesięcznie, bez względu na to czy mieszka w nim jedna
osoba czy więcej.
Gdy nie złożysz deklaracji
Przypominamy, że Urząd Gminy posiada instrumenty do weryfikacji
informacji dotyczące liczby faktycznie zamieszkujących osób na
danej nieruchomości. Właścicielowi nieruchomości, który poda
w deklaracji nieprawdziwe informacje, będą groziły sankcje karne lub
administracyjne.
Warto pamiętać, że w przypadku gdy właściciel nie złoży deklaracji,
zostaną podjęte czynności administracyjne w przedmiotowej
sprawie.
Jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji, zrób to jak najszybciej.
Telefon do referatu:
22 767 73 29, 22 767 73 39, 22 767 73 40
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Pies w lesie, wyłącznie na smyczy!
Przypominamy
właścicielom
czworonogów,
że pies w lesie powinien być trzymany na
smyczy. Obecność psa
w środowisku naturalnym
dla zwierzyny leśnej, powoduje że czuje się ona
zagrożona!
Pies w lesie jest tylko gościem,
a zwierzęta leśne odbierają go jako
drapieżnika. Już z daleka wyczuwają
go i uciekają. Właściciele psów często
uważają , że ich pupile są zupełnie
niegroźne, nie zdając sobie sprawy
z tego że inne zwierzęta mogą stać się
dla niego potencjalnym celem ataku.
Nawet najlepsza tresura może zawieść
w konfrontacji z nagle ujawnionym instynktem łowieckim.
Należy pamiętać, że często właściciele psów nie są w stanie przewidzieć
ich reakcji. Pies może gwałtownie zareagować na widok sarny, dzika czy
choćby lisa, stwarzając zagrożenie dla
zwierzyny leśnej, a nawet ludzi.
Apelujemy o rozwagę i wyprowadzanie psów na smyczy!

Red.

Pies w lesie zawsze na smyczy

Młodzieżowe plusy i minusy
Szanowni Mieszkańcy, miło nam poinformować, że
lokalna młodzież stawia prężne kroki w dziennikarstwie.
Uczniowie gminnego gimnazjum od kilku miesięcy
regularnie wydają pismo „Plus Minus”.
Gazetka redagowana jest w ramach warsztatów dziennikarskich w filii
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki o godzinie 17.00 i prowadzi je Tomasz Dudewicz. Zespół
redakcyjny tworzą: Klaudia Jakowicka, Sebastian Jagnieża i Monika Najda.
Redaktorzy miesięcznika zapraszają młodzież do przeżycia dziennikarskiej
przygody i przyłączenia się do redakcji. Więcej informacji można uzyskać
po wysłaniu maila na adres: redakcja.plusminus@gmail.com
Przypominamy również, że gazetę można dostać w budynku Urzędu
Gminy Jabłonna.

Red.
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O honorowym obywatelu i nie tylko
Sprawozdanie z XXIX sesji Rady Gminy Jabłonna VI kadencji z dnia 20 lutego 2013 r.

Posiedzenie Rady Gminy

Prezentujemy Państwu skrót niektórych uchwał
podjętych przez Radę Gminy Jabłonna na XXIX
sesji, która odbyła się 20 lutego. Jedną z nich była
uchwała dotycząca przyznawania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy.
O tym, kto uzyska w przyszłości ten tytuł zadecyduje
Kapituła składająca się z Wójta Gminy Jabłonna,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Jabłonna oraz Sekretarza Gminy. Wnioskować o przyznanie
tytułu mogą komisje, wójt, przewodniczący, organizacje
pozarządowe lub sami mieszkańcy, ale pod ich wnioskiem
musi podpisać się 100 osób. Dokumenty dotyczące
kandydata, opisujące jego sylwetkę i zasadność wniosku,
będą rozpatrywane przez Kapitułę w okresie 60 dni.
Uhonorowany wyróżnieniem nie musi być mieszkańcem
gminy. Jeśli komisja uzna zasadność wniosku, otrzyma
on z rąk wójta akt nadania, okolicznościowy medal
i legitymację. Nadawanie tytułu: „Honorowy Obywatel
Gminy Jabłonna” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia
i uznania za wybitne i trwałe zasługi w pracy na rzecz rozwoju
i promocji Gminy Jabłonna. Uchwałę przegłosowano
13 głosami.
Nowe pomieszczenia dla biblioteki
Rada wyraziła zgodę na oddanie w najem Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego pomieszczeń
biurowych na I i II piętrze w budynku położonym
w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, pozostającym
w zasobach Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie, o łącznej powierzchni 93,04 m2, stanowiącym

własność Gminy Jabłonna, na okres kolejnych 5 lat.
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie
najmu. Przedmiotem najmu są pomieszczenia biurowe
na I i II piętrze w budynku położonym w Jabłonnie przy
ul. Modlińskiej 102, pozostającym w zasobach Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, o łącznej powierzchni
93,04 m2. Podmiotem wynajmującym (najemcą) jest Gminna
Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego.
Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie przysługuje
prawo do użytkowania i rozporządzania w/w lokalami.
W pomieszczeniach będących przedmiotem najmu jest
prowadzona działalność BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA
GMINY JABŁONNA. Z tytułu najmu pomieszczenia najemca
zapłaci zryczałtowany czynsz dzierżawny w wysokości
625 zł miesięcznie. Koszty eksploatacyjne tj. energia
elektryczna, ogrzewanie, dostawa wody, wywóz
nieczystości, będzie ponosił Wynajmujący. Dotychczasowa
umowa najmu przedmiotowych pomieszczeń została
zawarta na okres 01.01.2010 do 31.12.2012 r. z możliwością
wcześniejszego, miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia
przez każdą ze stron.
Na Strażackiej i Partyzantów z nowym planem
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów
i Strażackiej we wsi Chotomów , zwany dalej „planem”.
Granicę obszaru objętego planem 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

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

ul. Strażacką.
Omawiając przebieg prac nad realizacją w/w opracowania
Agnieszka Niezabitowska – kierownik GPUA przedstawiła
informację dotyczącą rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącą załącznik
nr 2 do projektu uchwały. Uwagi nie uwzględnione przez
Wójta, zostały przez Komisję Rozwoju również zaopiniowane
negatywnie podtrzymując tym samym stanowisko Wójta.
Uwaga została poddana również pod głosowanie Rady.
- Głosując nad dotyczącą „Pozostawienia ul. Jaśminowej
zakończonej zawrotką w obecnej szerokości w wyniku
głosowania jawnego 12 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” głosów ”przeciw” nie było, Rada
zdecydowała o jej nieuwzględnieniu.
Agnieszka Niezabitowska – kierownik GPUA przedstawiła
również informację dotyczącą rozstrzygnięcia o sposobie
realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz
zasad ich finansowania. Uwag nie zgłoszono. Nawiązując do
tekstu planu prosiła o naniesienie i uwzględnienie w formie
autopoprawki korekt wymienionych w protokole z sesji.
Plan dla Konwaliowej i Malwowej
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy
Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową
we wsi Rajszew.
Granicę obszaru objętego planem 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 nr ew.64/1,
od południa – wzdłuż linii wyznaczonej w odległości 40m
od południowej granicy działki o nr ew. 115, od wschodu: na
odcinku wzdłuż wschodniej granicy działki 69/7.
Omawiając przebieg prac nad realizacją w/w
opracowania, Agnieszka Niezabitowska - kierownik
GPUA przedstawiła informację dotyczącą rozstrzygnięcia
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącą
załącznik nr 2 do projektu uchwały, których w przypadku
przedmiotowego opracowania nie zgłoszono.
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
stanowią załącznik nr 3.
Nawiązując do tekstu planu prosiła o naniesienie
i uwzględnienie w formie autopoprawki korekt
wymienionych w protokole z sesji.
W ramach punktu – Sprawozdania i informacje dokonano
następujących prezentacji:
1.	Informację o pracy Wójta w okresie między sesjami,
przedstawiła Olga Muniak – wójt Gminy Jabłonna, która
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rozszerzyła o sprawy dotyczące m.in.:
- kwestii wspólnego biletu, w kontekście propozycji ZTM
dotyczącej dofinansowania tej formy usług. W wyniku
dyskusji Olga Muniak – wójt Gminy zgłosiła wniosek
o podjęcie decyzji, czy Rada akceptuje propozycję ZTM
obejmującą: stawkę 22,90 zł/ pociągokilometr za okres do
1 kwietnia do czerwca 2013 r dotyczącą dofinansowania
wspólnego biletu, co przy 40% udziale w kosztach, daje
łącznie kwotę – 48 886 zł/ miesięcznie. W wyniku głosowania
12 głosami „przeciw” głosów „za” i „wstrzymujących się”
nie było, Rada odrzuciła możliwość dofinansowywania
wspólnego biletu w proponowanej przez ZTM wysokości.
- spostrzeżeń dotyczących przebiegu Zebrania Wiejskiego
we wsi Boża Wola,
- postępu prac w zakresie budowy obiektów oświatowych
w ramach CEKS, oraz rozwiązania umowy z inspektorem
nadzoru, który nie spełniał ani kryteriów określonych
w umowie, ani obowiązków wynikających z tego faktu,
• W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych ,
W ramach niniejszego punktu radny Mariusz Grzybek
w imieniu Radnych Alternatywy dla Chotomowa, złożył
na ręce Przewodniczącego Rady interpelacje dotyczące:
1. Transparentności wydatków gminnych,
2.	
Organizacji ruchu ciągu drogowego zachodniego
Chotomowa,
Powyższe zgodnie z art. § 52 ust. 4 Statutu Gminy Jabłonna
zostały przekazane Wójtowi Gminy Jabłonna, zgodnie
z właściwością.
W ramach zapytań, radnych interesowały kwestie dotyczące:
-
zasad
funkcjonowania
boiska
wielofunkcyjnego
w Jabłonnie,
-
odśnieżania
chodnika
na
przeciwko
kościoła
w Chotomowie, który w ramach zimowego utrzymania
dróg nie jest w ogóle odśnieżany, uniemożliwiając
mieszkańcom bezpieczne poruszanie się w danym rejonie,
- udrożnienia ul. Dereniowej w Jabłonnie,
-
zorganizowania spotkania z udziałem przedstawicieli
instytucji zewnętrznych w sprawie modernizacji wału
przeciwpowodziowego
- wyremontowanie pokoju nr 14 w Domu Ogrodnika, z którego
korzysta wiele organizacji społecznych (m.in.: Klub AA),
w ramach środków z funduszu „korkowego”,
Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał wraz
z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały
Rady Gminy).
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Rada Gminy – zadania i kompetencje
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. W
jej skład wchodzą radni wybierani w wyborach.
Do kompetencji stanowiących (uchwałodawczych) rady
gminy należy:
- p odejmowanie uchwał w sprawach uchwalania statutu gminy, budżetu miejscowego, uchwały w sprawach podatków
i opłat, w sprawach herbu gminy, nazw ulic i planów oraz
wznoszenia pomników.
Rada gminy uchwala także budżet gminy i rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy również:
uchwalanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, emitowania obligacji, nadawanie honorowego
obywatelstwa gminy.
Do kompetencji kontrolnych rady należy m.in.:
- kontrola działalności zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych czy jednostek pomocniczych gminy. W tym celu
rada powołuje komisję rewizyjną w skład której wchodzą
radni, komisja ta opiniuje wykonanie budżetu oraz wystę-

puje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
zarządowi absolutorium.
W skład jabłonowskiej rady wchodzi 15 członków:
1.	Włodzimierz Kowalik
– przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
2.	Danuta Saks
- wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna
3.	Halina Zwierzchlewska
– wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna
4. Edyta Czyżewska
5. Teresa Gałecka
6. Zbigniew Garbaczewski
7. Iwona Gontarska
8. Mariusz Grzybek
9. Monika Jezierska
10. Dariusz Kubalski
11. Agata Lindner
12. Bogumiła Majewska
13. Dorota Świątko
14. Tomasz Wodzyński
15. Marek Zieliński

Sesje Rady Gminy odbywają się cyklicznie i są otwarte dla mieszkańców i publiczności. Harmonogram posiedzeń
znajduje się na stronie www.jablonna.pl w zakładce „Rada Gminy”. Znajdą tam Państwo również sprawozdania
z sesji, podjęte przez radę uchwały, informacje o dyżurach radnych oraz o Komisjach Merytorycznych działających
przy radzie.
Przypominamy również, że zaproszenia na sesje i komisje znajdują się na stronie www.jablonna.pl.
Na stronie można także znaleźć projekty uchwał.

Harmonogram posiedzeń Komisji
i sesji Rady Gminy Jabłonna na rok 2013
Komisja

Godz.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (II poniedziałki)

14:00

14.01

11.02

11.03

08.04

13.05

10.06

----

12.08

09.09

07.10

12.11

09.12

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (III poniedziałki)

16:00

21.01

18.02

18.03

15.04

20.05

24.06

----

26.08

23.09

21.10

18.11

16.12

Komisja Spraw Społecznych (II czwartki)

13:30

17.01

14.02

14.03

11.04

16.05

13.06

----

22.08

12.09

17.10

14.11

12.12

Komisja Rewizyjna (II poniedziałki)

10:00

14.01

11.02

11.03

08.04

13.05

10.06

----

12.08

09.09

07.10

12.11

09.12

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (III poniedziałki)

16:00

21.01

18.02

18.03

15.04

20.05

24.06

----

26.08

23.09

21.10

18.11

16.12

Komisja Budżetowa (III wtorki)

15:00

22.01

19.02

19.03

16.04

21.05

25.06

----

27.08

24.09

22.10

19.11

17.12

Sesje Rady Gminy (III środy)

11:00

23.01

20.02

20.03

17.04

22.05

25.06

----

28.08

25.09

23.10

20.11

18.12

Harmonogram sporządzono w oparciu o zatwierdzone przez Radę Gminy plany pracy komisji na rok 2013, uchwałą nr XXVII/170/2012 z dnia
19.12.2012r. Wskazane terminy w przypadkach uzasadnionych, mogą ulec zmianie.
---- przerwa urlopowa.
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Jubileusz 100-lecia urodzin Zofii Rudnickiej
Zofia Rudnicka urodziła się 17 marca 1913 r. we
wsi Kluszewo, gmina Grudusk, powiat Ciechanów.
W rodzinie wielodzietnej jako jedna z dziewięciorga dzieci
Józefa i Weroniki Sobolewskich.
W młodości była mocno związana z ojcem, który był
sołtysem we wsi, jak mówiła Zofia, był bardzo mądry
i pracowity. Ojciec kochał córkę, nauczył Zofię pracy,
kochać konie i dbać o nie. Wiadomo z opowieści, że
Zofia była piękną i pracowitą dziewczyną. I była taka
przez całe swoje życie, i jest, piękna i mądra.
W
1933
r.
poślubiła
Konstantego
Rudnickiego, urodzonego w powiecie
mławskim w 1909 r. Mąż Zofii był
mechanikiem, naprawiał urządzenia
i maszyny rolnicze, był także kowalem,
i ślusarzem, m.in. był jednym
z
budowniczych
Elektrociepłowni
na Żeraniu. W 1937 r. urodziła się
najstarsza córka Helena Barbara, potem
kolejno rodziły się córki; Lucyna, Pelagia
Teresa, syn Stefan, i córka Stanisława.
Po urodzeniu się drugiej córki, tuż przed
końcem wojny rodzina zamieszkała we wsi
Jabłonna. Od tego czasu rodzina Rudnickich jest związana z
tą miejscowością. Tu Zofia przy pomocy męża, wybudowała
dom dla swojej rodziny .Tu pracowała od świtu do nocy
w szklarniach, tunelach foliowych, uprawiała warzywa,
hodowała kwiaty. Pracowała ,by zapewnić byt swojej rodzinie,
wykształcić dzieci. Największym marzeniem Zofii było to ,by jej
dzieci się kształciły i dlatego zdecydowała się na zamieszkanie
bliski stolicy. Dzieci się kształciły, życie biegło swoim torem.
Konstanty Rudnicki zmarł w wieku 75 lat . Zofia dożyła 100
lat, pracowała na swojej działce uprawiając warzywa do 95
roku życia. Zawsze była odważna w podejmowaniu decyzji
życiowych, pracowita i dzielna. Godna naśladowania. Zosia

dalej jest dzielna , pomimo tego, że chodzi z trudem o własnych
siłach , to jest uśmiechnięta, dodaje wszystkim otuchy do
życia. Teraz trzeba naszej Zosi pomagać w życiu ,wiadomo,
przeżyła ciężkie choroby i operacje , potrzebuje pomocy
medycznej ,rehabilitacji i terapii. Zosia musi być wśród ludzi,
rozmawiać ,czuć się potrzebna i tak się czuje nasza Zosia. Jest
otoczona opieką i miłością. Dzieci (5) , wnuki (16) , prawnuki
(17) ,i praprawnuki (4), rodzina, po rozmowie z Zosią czujemy
się lepiej ,radośnie. To ona dodaje nam otuchy, chęci do życia
,pokazuje nam, jak znosić trudy starzenia się, żeby
życie przyjmować jakie jest, i z ufnością patrzeć
w przyszłość. Jubilatka Zosia otrzymała
gratulacje od Prezesa Rady ministrów
RP. Podpisany pod gratulacjami jest p.
Donald Tusk. W piśmie czytamy że:
„sędziwy wiek jest naszym wspólnym
drogocennym dziedzictwem”. W piśmie
przytoczone są także słowa Papieża Jana
Pawła II, w „Liście do ludzi w podeszłym
wieku” pisał; ”cechą cywilizacji prawdziwie
ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi
starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą
częścią społeczeństwa”. Jubileusz Zofii był bardzo
uroczysty, były życzenia, kwiaty i prezenty, uśmiech i radość
z dożycia przez Zosię tak sędziwego wieku. Były wspomnienia
i opowieści o Zosi, jej młodości i całym bogatym i niełatwym
życiu. Na zakończenie spotkania razem z Zosią zaśpiewaliśmy
zwrotki jej ulubionej ludowej piosenki; „Ty pójdziesz górą, ty
pójdziesz górą, a ja doliną, Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz
różą, a ja kaliną. Ty będziesz panią, ty będziesz panią, we
wielkim dworze, a ja będę sługą, a ja będę sługą, o mój ty
Boże.” Żyj nam mamusiu jak najdłużej, Twoje dzieci, rodzina.

Jubilatkę odwiedziła
Wójt Olga Muniak

Lucyna Pońc

100 urodziny Pani Zofii
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E-booki w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie wraz z Filią w Chotomowie 2 stycznia
2013 roku, wraz z 16 innymi bibliotekami z obszaru Mazowsza, podpisała porozumienie o utworzeniu tzw. Konsorcjum.
Celem konsorcjum było zawarcie wspólnej umowy z Państwowym
Wydawnictwem Naukowym, zapewniającej czytelnikom bezpłatny
dostęp do zakupionych przez te biblioteki publikacji elektronicznych
na platformie ibuk.pl.
Przystąpienie jabłonowskiej biblioteki do konsorcjum ma duży
i pozytywny wymiar finansowy, bo za wydatkowane określone środki
finansowe uzyska 16 razy większy zasób e-booków, niż miałoby to
miejsce w przypadku indywidualnego podpisania umowy.
Dzięki podpisanej umowie nasi czytelnicy mają możliwość korzystania
z blisko 450 pozycji z zakresu nauk społecznych, medycznych,
Dyrektor biblioteki Anna Czachorowska
matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
Aby uzyskać dostęp do zakupionych przez konsorcjum książek,
wystarczy utworzyć konto na stronie ibuk.pl oraz dodać subskrypcję konsorcjum bibliotecznego.
Każdy z zainteresowanych czytelników dostanie od biblioteki swój login oraz hasło i korzystając z Internetu w bibliotece lub
w dowolnym czasie w domu, będzie mógł zapoznać się z interesującą go elektroniczną publikacją.
System przenosi nas w erę nowoczesnej książki na miarę XXI wieku. To nowatorskie rozwiązanie umożliwi czytelnikom
a szczególnie uczniom i studentom ułatwienie pracy z tekstem oraz możliwość przygotowania się do egzaminów.
W ramach usługi istnieje możliwość robienia na stronie elektronicznych notatek. Jest to zaczątek rewolucji cyfrowej w dziedzinie
księgozbioru, gdyż u czytelnika w domu będzie mógł gościć pokaźny zbiór biblioteczny. Wydarzenie jest bardzo znaczące
w historii biblioteki w Jabłonnie i Chotomowie. Listę dostępnych e-booków można znaleźć stronie internetowej:
www.biblioteka-jablonna.eu
GBP w Jabłonnie

Punkt Konsultacyjny KSU
Punkt Konsultacyjny działający przy Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działa
w ramach sieci Krajowego Systemu Usług i świadczy

usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą.

Usługi informacyjne
Bezpłatne usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form
wsparcia dla przedsiębiorców.
Zakres usługi informacyjnej :
 informacje o możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-13 ze środków publicznych
 pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności
gospodarczej
 informacje nt. możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych

Usługi doradcze
Odpłatne w 10% usługi doradcze z zakresu rozwoju lub zakładania firmy

Zakres usługi doradczej:
 Pomoc w przygotowaniu dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej i spółek
 Doradztwo w opracowaniu biznesplanu
 Analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z DORADCĄ
tel. 22 745 19 19 / 745 23 85
konsultacje@przedsiebiorca.pl
JABŁONNA -

ul. Modlińska 102, Gminne Centrum Kultury i Sportu

każda pierwsza środa miesiąca, godz. 10-14,

WARSZAWA – ul. Piękna 68,
od poniedziałku do piątku, godz. 9-17,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet
W dniach 11, 12, 15 kwietnia w Jabłonnie przy Domu Ogrodnika, ul. Modlińska
102, zaparkowany będzie nowoczesny
gabinet mobilny, gdzie w komfortowych
warunkach Panie będą mogły wykonać
bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne.
Badania służą zachowaniu jak najlepszego zdrowia kobiet. Bezpłatną profilaktyczną cytologię mogą wykonać panie w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, które
w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały
tego badania, a na bezpłatne badanie
mammograficzne zapraszamy Panie
w wieku 50-69 lat, które w przeciągu
ostatnich 2 lat nie miały wykonanej profilaktycznej mammografii.
Badania wykonywane będą w następujących terminach:
- Cytologia w dniach 11, 12, 15 kwietnia
w godzinach od 10.30 do 18.00,

- Mammografia 11, 15 kwietnia w godzinach 12.00-17.30,
- Mammografia 12 kwietnia w godzinach
10.30-17.30.
Mammografia:
rejestracja
pod
nr
22-546-22-10,
22-546-32-88,
cytologia bez rejestracji.
Na badanie należy zabrać ze sobą
dowód osobisty i okulary, jeśli używa się
ich do czytania.
Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to
co najcenniejsze – zdrowie!
Akcja organizowana jest przez Urząd
Gminy w Jabłonnie we współpracy
z warszawskim Centrum Onkologii.
Informacje o badaniach można uzyskać
pod numerem telefonu Centrum Onkologii 22 546 31 03.
Zapraszamy!

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Jabłonnie
W sobotę 16 marca w Domu Ogrodnika
(GCKiS ) przy ul. Modlińskiej 102 (pokój
14) rozpoczęły się konsultacje w ramach
Gminnego Punktu Konsultacyjnego
ds. Uzależnień.
Na konsultację w Punkcie zapraszamy
w szczególności:
- osoby nadużywające lub uzależnione
od narkotyków lub innych środków
zmieniających świadomość
- młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi
- członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej
-
nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli policji i straży miejskiej, i inne osoby które w swojej pracy mogą stykać
się z problematyką uzależnień
- osoby po terapii potrzebujące podtrzymania i wsparcia
- osoby trzeźwiejące będące w kryzysie

W punkcie można otrzymać m.in:
- informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień
-
informacje dotyczące stacjonarnych
ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup
wsparcia
- wsparcie w sytuacji kryzysowej
- poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej
- wstępną diagnozę stopnia uzależnienia
i indywidualną ofertę pomocową
Dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień:
Środa: 18.00 - 20.00
Sobota: 10.00 -14.00
Konsultacja w Punkcie jest bezpłatna.
Telefon w godzinach dyżuru
(22) 782 47 37
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Posłuchaj literatury
Gminna Biblioteka Publiczna oprócz oferty w postaci nowości literackich oraz książek należących do kanonów literatury,
daje młodszym czytelnikom możliwość posłuchania tekstów literackich. Na stronie www.biblioteka-jablonna.eu w zakładce
„wolne lektury” można znaleźć audiotekę lektur szkolnych fundacji Nowoczesna Polska. Można z niej korzystać bezpłatnie i bez
ograniczeń. Audiobooki nagrywają znani aktorzy, wśród nich znaleźli się m.in. Danuta Stenka i Jan Peszek.

Spotkanie z legendą
Legenda polskiej sceny Nina Andrycz, przyjechała w sobotę 9 marca do Jabłonny, aby promować swoją książkę
„Patrzę i wspominam”.
Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną cyklu „Spotkań bez liku – dla naszych
czytelników”. Aktorce towarzyszył Olgierd Łukaszewicz- aktor telewizyjny i teatralny, prezes Związku Artystów Scen Polskich.
Przybyli na sobotnie spotkanie goście byli świadkami wzruszającej opowieści o młodzieńczej miłości artystki, o pasji życia oraz
o teatrze. Nina Andrycz swoją opowieść przeplatała anegdotami z życia zawodowego i prywatnymi wspomnieniami, dzięki
którym goście mogli poznać ją bliżej. Jak sama przyznała, ta książka to spojrzenie z góry na różne rzeczy. To również opowieść
o II wojnie światowej, czasie dla niej trudnym, ale i odkrywczym. Kiedy nie można było grać, odkryła w sobie inną pasję – pisanie.
Początkowo nie miała związanych z tym wielkich planów, ale po słowach samego Iwaszkiewicza zmieniła zdanie, dzięki czemu
zyskała grono stałych czytelników.
Tradycyjnie na zakończenie spotkania można było kupić książkę „Patrzę i wspominam”, uzyskać autograf autorki oraz zamienić
z nią kilka słów.
Zapraszamy do śledzenia na www.jablonna.pl informacji na temat kolejnych spotkań organizowanych przez bibliotekę.
Nieoficjalnie możemy poinformować, że Jabłonnę ma odwiedzić lubiany prezenter telewizyjny znany z zamiłowania do podróży
i brawurowego zapowiadania pogody. Biblioteka szykuje również niespodziankę dla fanów serialu o Annie German.
AOT

Nina Andrycz zachwyciła publiczność
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„Ognisty” Sukces jabłonowskich gimnazjalistów
W piątek 14 marca Zespół Szkół Nr 3
przy ul. Broniewskiego w Legionowie
stał się miejscem finałowej rozgrywki powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom
2013”. W turniejowe szranki stanęło
ogółem 28 uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe tj.
szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponad gimnazjalne. Uczestnicy mieli za zadanie w pierwszej części rozwiązanie testu pisemnego składającego się z 20 pytań, co pozwoliło na
Organizatorzy i Jury
wyłonienie po 5 finalistów w każdej
grupie. Następnie, w rozgrywce finałowej, należało odpowiedzieć ustnie
na trzy losowo wybrane pytania w czasie 6 minut. I tu ogromny sukces odnieśli uczniowie Gimnazjum im. Orła Białego
z Jabłonny. W klasyfikacji końcowej zwyciężyła Julia Maik. Drugie miejsce wśród gimnazjalistów zajął także reprezentant
z Jabłonny - Kamil Matyasik.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli:
- szkoły podstawowe – Damian Stolarski z Kałuszyna
- szkoły ponad gimnazjalne – Dawid Matuszewski z Krubina.

Część pisemna - test

Finałowe odpowiedzi Julii

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z grup zdobyli cenne nagrody rzeczowe ufundowane odpowiednio przez:
Starostwo Powiatowe w Legionowie, Urząd Gminy Jabłonna oraz Urząd Gminy w Wieliszew. Wszyscy zaś uczestnicy Turnieju otrzymali upominki przygotowane przez Urząd Miasta Legionowo.
Organizatorem tegorocznych zmagań był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Legionowie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy a za Julię będziemy trzymać kciuki podczas finału wojewódzkiego, który
odbędzie się pod koniec kwietnia w Mińsku Mazowieckim.
Inf. OSP Jabłonna
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Udany maraton rowerowy w Chotomowie!
Tegoroczny maraton rowerowy, z inicjatywy Organizatorów oraz Władz Gminy
Jabłonna, dedykowany był Andrzejowi Wilczopolskiemu, zmarłemu w grudniu 2012
roku. Andrzej cztery razy pod rząd zdobył tytuł Mistrza Świata w wyścigach psich
zaprzęgów. Był Przyjacielem Mazovii, pomagał w wyznaczeniu tras pierwszego
wyścigu kolarskiego w Jabłonnie w 2005 roku. Tuż przed startem zawodnicy uczcili
pamięć Andrzeja Wilczopolskiego minutą ciszy.
Zimowy maraton rowerowy w Lasach Chotomowskich – Santini Northtec MTB zgromadził rekordową liczbę 365 zawodniczek i zawodników, startujących na trzech dystansach Mega, Fit i Hobby. Pomimo trudnych warunków na trasie, wszyscy
startujący ukończyli zawody. Oprócz bardzo dobrego przygotowania startujących warto podkreślić zaangażowanie organizatorów w przygotowanie trasy oraz OSP Chotomów której członkowie zabezpieczali newralgiczne miejsca na trasie i
przygotowali dla wszystkich grochówkę. Wręczenie pucharów dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych odbyło się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chotomowie, która tego dnia pełniła również
rolę biura zawodów.
Wyniki zawodów dostępne są na stronie: www.mazoviamtb.pl/wyniki.php
Poniżej fotorelacja z zawodów.

Zawodnicy na starcie

Zwycięzcy jednej z kategorii

Wręczenie nagród
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LV/489/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 lipca 2006r.
w sprawie przystąpienia do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.03.2013r. do
15.04.2013r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.03.2013r. w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102 o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do wójta, 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 maja 2013r.
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 maja 2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

