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Wesołych Świąt
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Seweryn Krajewski

Gmina Jabłonna

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego 2014 Roku
najlepsze życzenia składają
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Wójt Gminy Jabłonna

Włodzimierz Kowalik

Olga Muniak

Konkurs świąteczny!
Okres Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra jest czasem, gdy otaczają nas ozdoby świąteczne,
iluminacje świetlne, a w jedną – wyjątkową noc – niebo rozświetlają fajerwerki. Dekoracje są na
ulicach, w sklepach, a także na Waszych podwórkach.
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie o tematyce świątecznej. Przysyłajcie nam
fotografie ozdób świątecznych, przystrojonych domów, ubranych choinek i sylwestrowych fajerwerków.
20 osób, które jako pierwsze przyślą wykonane przez siebie zdjęcia, zostaną nagrodzone kalendarzami
na 2014 r., wydanymi przez Urząd Gminy Jabłonna. Jedno ze zdjęć, zostanie także opublikowane w kolejnym
numerze „Wieści z naszej Gminy”.
Zdjęcia należy przesłać mailowo na adres promocja@jablonna.pl albo pocztą na adres Urząd Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.
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Indywidualne konta śmieciowe
Śmieciowa rewolucja trwa w najlepsze – kolejny krok, to usprawnienie systemu opłat. Gmina
Jabłonna uruchomiła indywidualne konta bankowe, na które mieszkańcy mogą wpłacać należności
za odbiór odpadów.
Zmiana w dotychczasowym systemie opłacania wywozu odpadów polega na wygenerowaniu subkonta (wydzielonej części
dotychczasowego konta przyporządkowanej do konkretnego płatnika) dla każdej nieruchomości. System indywidualnych kont
bankowych znacznie usprawni księgowanie wpłat. Łatwiejsze będzie także identyfikowanie płacącego oraz naliczanie zaległości
w opłatach.
Numery indywidualnych kont można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna – pok. 3 (I piętro) w Referacie Gospodarki
Odpadami. Do osób, które nie odbiorą osobiście informacji z numerem, w późniejszym terminie numery subkont zostaną
dostarczone pod adresy wskazane w „deklaracjach śmieciowych”.
Do momentu otrzymania lub odebrania osobistego numeru konta, mieszkańcy mogą wpłacać pieniądze na dotychczasowy
rachunek: 88 8013 1016 2002 0009 7014 0034

Bezpłatne kompostowniki
Zapraszamy Mieszkańców, którzy wypełnili ankietę dotyczącą bezpłatnego użyczenia
kompostownika, do Urzędu Gminy, po jego odbiór. Osoby, które nie zdążyły wypełnić
ankiety, a chciałyby we własnym zakresie gospodarować odpadami biodegradowalnymi,
mają jeszcze szansę na otrzymanie kompostownika.
W Referacie Gospodarki Odpadami złożono około 260 ankiet, dzięki którym
Urząd zyskał informacje o zapotrzebowaniu na kompostowniki. Osoby, które
zadeklarowały chęć posiadania bezpłatnego pojemnika na odpady zielone,
mogą je już odbierać.
By zabrać kompostownik do domu, należy przyjść do Urzędu Gminy (pok. 3,
I piętro), podpisać umowę użyczenia (wzór znajduje się na stronie internetowej
www.srodowisko.jablonna.pl ) i zabrać „zielony pojemnik”.
W trosce o środowisko i dbając o potrzeby Mieszkańców, Urząd zakupił
450 kompostowników, co oznacza, że chętni nadal mogą je otrzymać bez
ponoszenia kosztów. Do rozdania jest jeszcze ok. 180 pojemników na odpady
„bio”. Zachęcamy Państwa do kompostowania – recykling organiczny jest
najbardziej przyjazną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów.
Mieszkańcy, którzy chcą umieścić na swoich posesjach kompostowniki,
powinni telefonicznie skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska
(22 76 77 339) albo z Referatem Gospodarowania Odpadami (22 76 77 347)
– o tym czy kompostownik trafi na Państwa podwórko zadecyduje kolejność
zgłoszeń.
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450 kompostowników czeka na odbiór
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Kompostownik to idealny sposób
na stworzenie naturalnego nawozu
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i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.
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Druk: Fundacja TRZCIANY
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95. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada mieszkańcy Jabłonny i Chotomowa uczcili Święto Niepodległości.
W ten wyjątkowy dzień miały miejsce msze święte w intencji Ojczyzny,
uroczystości przy pomniku oraz koncert pieśni patriotycznych.

Kombatanci składają kwiaty pod pomnikiem w Chotomowie

W Jabłonnie świętowanie odzyskania Niepodległości rozpoczęło
się o godz. 15.00. W kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej
Polski miała miejsce msza święta w intencji Ojczyzny. Po modlitwie
odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu kapeli
ONDRASZKI. W góralskiej aranżacji rozbrzmiały znane pieśni takie
jak: „Rota”, „Maszerują strzelcy”, „My pierwsza brygada” czy typowo
podhalańskie „Góralu czy Ci nie żal”.
W Chotomowie Msza święta, podczas której modlono się w intencji
Ojczyzny, rozpoczęła się o 18.00. Po Eucharystii, uroczystości
przeniosły się pod pomnik Chwały Bohaterów Walk z hitlerowskim
najeźdźcą. W asyście pocztów sztandarowych, odczytano apel
pamięci. Przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje
władz – w tym Gminy Jabłonna oraz zaproszeni goście złożyli
kwiaty pod pomnikiem w Chotomowie.
Uroczystości plenerowe uświetniła orkiestra strażacka Ochotniczej
Staży Pożarnej w Chotomowie oraz wojskowa asysta honorowa
z Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz – Dreszera w Olszewnicy
Starej .

Wójt Olga Muniak i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Danuta Saks

Szkoły podstawowe i gimnazjum również uczciły święto
Niepodległości podczas okolicznościowych akademii. Ponadto,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie,
22 listopada, zaprezentowali występ patriotyczny pt: „Pamiętam
ten dzień” dla seniorów z Domu Kombatanta w Legionowie.

Występ zespołu ONDRASZKI
w kościele parafialnym w Jabłonnie

Odznaczenie dla Józefa Lemańskiego
Kpt. rez. Józef Lemański otrzymał Odznakę
Honorową i Medal Pamiątkowy „Kustosza Tradycji,
Chwały i Sławy Oręża Polskiego”
To szczególne wyróżnienie jest symbolem wdzięczności dla zasłużonych
w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz
inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych
i wojskowych, w kraju i za granicą.
Wręczenie Odznaki Honorowej i Medalu „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża
Polskiego”, przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej, miało miejsce 27
listopada w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego.
Kpt. rez. Józef Lemański jest Prezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chotomowie.

Józef Lemański - Prezes Koła Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Chotomowie
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Zaprzyjaźnij się z Zalewem
W 2013 r. Urząd Gminy Jabłonna zrealizował zintegrowaną kampanię promocyjną obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński „Zaprzyjaźnij się z Zalewem!” Kampania
współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
W ramach kampanii 1 września
w Jabłonnie odbył się piknik integracyjny
„Zaprzyjaźnij się z Zalewem!” będący
częścią kampanii promocyjnej obszaru
Lokalnej
Grupy
Rybackiej
Zalew
Zegrzyński. Na najmłodszych uczestników
czekały konkursy z nagrodami i gadżety.
Odbyła się wystawa 40 fotografii
promujących obszar Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyński i bezpłatna
degustacja karpia. W tym samym czasie
na scenie występowały zespoły związane
na co dzień z Gminnym Centrum
Kultury i Sportu oraz Bad Hamsters, a na
zakończenie wystąpił Maciej Maleńczuk
z zespołem Psychodancing. W trakcie
blisko półtora godzinnego występu nie
zabrakło takich przebojów jak „Ostatnia
nocka” czy „Tango Libido”.
We wrześniu w lokalnych mediach
i na stronie internetowej Urzędu Gminy
ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy
z nich polegał na przygotowaniu filmu

instruktażowego o tym jak segregować
odpady komunalne. Uczestnicy konkursu,
mogli nagrać albo jeden materiał
o segregacji wszystkich rodzajów
odpadów,
albo
przesłać
trzy
filmy pokazujące jak postępować
z poszczególnymi grupami śmieci.
Laureatami konkursu zostali Monika
Wiśniewska, Mariola Stoń i Jarosław
Chodorski.
W drugim konkursie należało
przygotować trasę całodniowej wycieczki
po terenach leżących na obszarze Lokalnej
Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.
Prace nadesłane w tym konkursie
opisywały wyprawy piesze, rowerowe
oraz biegnące drogą wodną. Obszar LGR
ZZ jest bardzo atrakcyjny i inspirujący
dla amatorów turystyki w każdej
odsłonie. Laureatami konkursu zostali:
Anna Łodyga, autorka pracy „Wspaniała
przygoda na obszarze Lokalnej Grupy
Rybackiej – Zalew Zegrzyński”, Michał

Machnacki autor przewodnika „Wycieczka
rowerowa – Woda, woda, woda”
i Dominika Lemke, która nadesłała pracę
„Dzieci ze świetlicy Fundacji Trzciany
w Chotomowie zapraszają na wycieczkę
rowerową śladami Wielkich Rodów
Polskich”. Laureaci konkursów otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody w trakcie
listopadowej sesji Rady Gminy Jabłonna.
W ramach kampanii przygotowany
został również multimedialny pakiet
powitalnik, który będzie dystrybuowany
wśród
mieszkańców
gminy
oraz
wszystkich zainteresowanych wizytą na
obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew
Zegrzyński.

Laureaci konkursu, Wójt Olga Muniak i Przewodniczący Włodzimierz Kowalik

Wystawa zdjęć z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej

Wystąpił Maciej Maleńczuk
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Internet dla nowej szkoły
Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe w Chotomowie – nowa szkoła
podstawowa, w najbliższym czasie zostanie zaopatrzona w szybki Internet.
Dzięki połączeniu światłowodowemu, uczniowie będą mogli korzystać z łącza
o prędkości 100 Mb/s.
W wyniku procedury zgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień
publicznych, została wyłoniona firma, która dostarczy internet do Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe w Chotomowie. Istotnym warunkiem,
ze względu na szybkość synchroniczną 100 Mb/s, było dostarczenie internetu
w technologii światłowodowej, która w przyszłości pozwoli na uruchomienie
dodatkowych usług. W nowej szkole podstawowej do dyspozycji uczniów
zostaną oddane dwie pracownie komputerowe po 25 stanowisk. 1000 dzieci
będzie korzystać z Internetu o prędkości 100 Mb/s. W budynku szkoły będzie
funkcjonował także Internet bezprzewodowy – na każdej z kondygnacji
zostaną umiejscowione 4 routery, dzięki którym dostęp do sieci nie będzie
ograniczony miejscowo.

Światłowód szkolny obsłuży także linie telefoniczne oraz monitoring.
W ramach umowy na internet dla CEKS trwają również prace nad
instalacją łącza światłowodowego o przepustowości synchronicznej 5 0Mb/s
w Urzędzie Gminy Jabłonna, na którym jednocześnie będzie realizowana
usługa telefonii stacjonarnej. Takie rozwiązanie usprawni przepływ
danych między mieszkańcami a urzędem, jak również umożliwi łatwiejszą
komunikację między jednostkami samorządowymi.
Dostawca usług dla Urzędu Gminy i Centrum Edukacyjno-KulturalnoSportowego w Chotomowie planuje rozbudowę sieci na terenie gminy.
Wśród usług oferowanych przez firmę JMDI (http://jmdi.pl) znajdą się:
internet, telewizja cyfrowa oraz telefon stacjonarny.

O trasie Mostowej z Marszałkiem
W środę 6 listopada, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbyło
się spotkanie dotyczące Trasy Mostowej.
Inicjatorem spotkania było stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Obywatelska
z Chotomowa, a gospodarzem wójt Olga Muniak. Udział wziął marszałek
Adam Struzik, członek zarządu Wiesław Raboszuk, starosta Jan Grabiec,
przedstawiciele samorządów z powiatu legionowskiego, planiści i blisko 80
mieszkańców z naszej gminy.
Celem spotkania było skonfrontowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców
dotyczących realizacji tzw. Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM) i drugiej
części obwodnicy Jabłonny ze stanowiskiem reprezentowanym przez
urząd marszałkowski. Obecnie trwają prace nad aktualizacją „Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.
Zarówno Gmina Jabłonna jak i stowarzyszenie z Chotomowa złożyły uwagi
do projektu planu dotyczące kwestii trasy.
W trakcie spotkania mieszkańcy i przedstawiciele Wiejskiej Inicjatywy
Obywatelskiej poprosili między innymi o informację jaka jest perspektywa
czasowa budowy tras oraz jak długo prywatne działki mieszkańców będą
się znajdowały w rezerwie planistycznej. Niestety te pytania pozostały
bez odpowiedzi. Przypomnijmy, że projekt trasy mostowej przebiegającej
przez naszą gminę, a tym samym tereny znajdujące się w rezerwie, ma już
kilkadziesiąt lat.

Na zakończenie spotkania marszałek Adam Struzik zaproponował, żeby
w toku dalszych prac nad projektem „Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego” rozważyć, z udziałem
przedstawicieli zainteresowanych samorządów i społeczności lokalnych,
alternatywne rozwiązania dla Legionowskiej Trasy Mostowej.

W dyskusji wziął udział Marszałek Województwa
Mazowieckiego- Adam Struzik

Nowa sekretarz gminy
Od poniedziałku 4 listopada Grażyna Woźnicka pełni funkcję sekretarza gminy
w Urzędzie Gminy Jabłonna. Od 6 listopada, sekretarzowi podlega Wydział
Inwestycji i Rozwoju.
Grażyna Woźnicka od ponad 20 lat związana jest z samorządem lokalnym. Po ukończeniu
studiów podjęła pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (1992 – 1999). Od 2002 (z krótką
przerwą) jest radną Rady Miejskiej w Serocku. W latach 2009 r. – 2013 pełniła funkcję
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Jabłonna. W dotychczasowej
karierze zawodowej była konsultantem w projekcie Banku Światowego oraz trenerem
w programie Phare.
Grażyna Woźnicka jest magistrem inżynierem melioracji i inżynierii środowiska (Wydział
Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW), posiada uprawnienia kierownika budowy w zakresie
sieci sanitarnych, jest absolwentką studiów podyplomowych zarządzania projektami
w Szkole Głównej Handlowej oraz licznych szkoleń z zakresu działania administracji. Grażyna
Woźnicka jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jej hobby to wycieczki górskie, narciarstwo oraz bieganie.

Grażyna Woźnicka
Sekretarz Gminy
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Bezpłatne porady prawne
Od końca października 2013 r. w gminie Jabłonna
działa bezpłatna, elektroniczna pomoc prawna
dla mieszkańców. Prawnicy Urzędu Gminy, drogą
elektroniczną, udzielają porad prawnych z zakresu:
spraw cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw
rozwodowych), administracyjnych oraz prawa pracy.
Pierwsza prośba o poradę została przysłana do
prawników już 31 października. Od początku działania
e-porad, za pośrednictwem adresu mailowego
prawnik@jablonna.pl wpłynęło ponad 30 próśb
o pomoc. Wiadomości zwrotne do mieszkańców
są wysyłane niezwłocznie po przeanalizowaniu zadanego pytania. Do tej
pory, prawnik Urzędu Gminy udzielił porad w kwestiach takich jak: służebność
osobista czy działalność gospodarcza. Zapytania dotyczyły również prawa
spadkowego, prawa pracy, postępowania egzekucyjnego oraz orzecznictwa.
Porady elektroniczne obejmują sprawy z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego (z wyłączeniem spraw rozwodowych), administracyjnego oraz
prawa pracy.

Elektroniczna pomoc prawna dla mieszkańców gminy jest bezpłatna
i wygodna – by ją uzyskać, wystarczy zapoznać się z regulaminem dostępnym
na stronie internetowej www.jablonna.pl i wysłać maila z zapytaniem na adres
prawnik@jablonna.pl
Po otrzymaniu wiadomości od mieszkańca, prawnik w ciągu 7 dni
roboczych, prześle informację zwrotną o gotowości podjęcia się udzielenia
porady prawnej, proponowany termin i sposób jej wykonania. Porada dotrze
do zainteresowanego w terminie nie dłuższym niż 14 dni (roboczych).
Mieszkańcy korzystający z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie, poza możliwością zadania pytania drogą elektroniczną, mogą
skorzystać z pomocy radcy prawnego, który pełni dyżury przy Zegrzyńskiej 1
w czwartkowe popołudnia. By spotkać się z prawnikiem w GOPSie w czwartki
w godzinach od 14:00 do 18:00 należy zadzwonić do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
(nr telefonu: 22 782 46 51)i umówić się na spotkanie.

Ceramikę wypalamy na miejscu
Oferta zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chotomowie jest coraz bardziej
atrakcyjna. Od listopada jedna z pracowni zaopatrzona jest w piec do wypalania ceramiki. Zakup był możliwy
dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich.
Na zajęcia z ceramiki uczęszcza 30 dzieci (dwie grupy), warsztaty dobywają się w każdy
czwartek, pod okiem instruktora – Magdaleny Ciesielskiej. Raz w tygodniu przez 90 min,
z wielkim zaangażowaniem, młodzi ludzie doskonalą zdolności manualne pracując w glinie.
Do tej pory wyroby ceramiczne autorstwa uczestników zajęć, po wykonaniu, musiały być
przewożone do miejsca wypalania i szkliwienia. Na efekty pracy trzeba było czekać, rosły także koszty
– przewóz oraz wynajem pieca.
Od listopada 2013 wypalanie ceramiki jest możliwe na miejscu, w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Chotomowie. Pod okiem Magdaleny Ciesielskiej, glina poddawana jest obróbce cieplnej oraz
szkliwieniu.
Dzięki nowemu sprzętowi, który uatrakcyjnił ofertę zajęć w Chotomowie, planowane jest stworzenie
kolejnej grupy „ceramicznej”. Tym razem, gliną i jej wypalaniem, zajmą się seniorzy. To już kolejna
z nowych propozycji dla chotomowskich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – od kilku miesięcy
w Chotomowie na nowo zawiązał się chór.
Specjalistyczny piec do wypalania ceramiki zakupiono przy dofinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej – Program Rozwój Obszarów Wiejskich, wysokość dofinansowania to 85%.

Nowy piec do wypalania ceramiki

Zbigniew Lew-Starowicz w Jabłonnie
Gościem grudniowego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego był ceniony lekarz psychiatra
i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii i konsultant krajowy w tej dziedzinie, biegły sądowy
– prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Zbigniew Lew-Starowicz jest cenionym
specjalistą w dziedzinie seksuologii

2 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Jabłonnie miało miejsce kolejne
spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Tym
razem tematem wykładu i dyskusji była „Przemoc
seksualna – skąd się bierze, czemu służy i jak jej
przeciwdziałać”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprosił eksperta w dziedzinie seksuologii – prof.
Zbigniewa Lwa-Starowicza – Kierownika Zakładu
Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum
Medycznego
Kształcenia
Podyplomowego
w Warszawie, związanego z Wydziałem
Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego.
Zbigniew Lew-Starowicz jest także biegłym
sądowym.
Profesor rozpoczął prezentację od omówienia
rozwoju psychoseksualnego mężczyzn. Później
opowiedział o skali zachowań seksualnych
Johnsona – zachowania typowe, wykraczające
poza normę oraz niepokojące, które występują
u dzieci w różnym wieku.
Ostatnim tematem, jaki podczas wizyty
w Jabłonnie poruszył prof. Lew-Starowicz, była
pedofilia – jej podłoże, odmiany, diagnozowanie,

leczenie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się
także w jaki sposób rozmawiać z ofiarami pedofilii,
jak poprawnie postępować by dzieci, które
doświadczyły przemocy seksualnej w przyszłości
nie odczuwały jej negatywnych skutków.
Wykład Profesora miał charakter otwarty,
każdy, kto chciał zadać pytanie, mógł to zrobić
w dowolnym momencie. Podczas spotkania
padały pytania dotyczące nie tylko pedofilii, ale
również między innymi: seksualności w rodzinie,
czy gender study.

Prof. Lew-Starowicz
dostał pamiątkowy album o Jabłonnie
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2013 pod znakiem inwestycji
Wiodącą inwestycją gminy jest budowa nowej szkoły podstawowej w Chotomowie w ramach I etapu
budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego. O jej postępach informacje pojawiają się na
bieżąco na stronie www.jablonna.pl (więcej o budowie szkoły piszemy na str. 10).
W 2013 zainwestowano w oświetlenie ulic, budowę chodników, dróg i parkingów oraz wyposażenie
placów zabaw i siłowni pod chmurką, rozbudowano także system monitoringu.
Poniżej skrót działań inwestycyjnych gminy Jabłonna w 2013 r.
MONITORING
Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap) –
w ramach zadania zamontowano urządzenia służące do nadzoru
wizyjnego wind przy wiadukcie kolejowym oraz ronda w ciągu
ulicy Partyzantów w Chotomowie. Zamontowano, podłączono
i uruchomiono 5 kamer wysokiej rozdzielczości 3 Mpix z oświetlaczem
podczerwieni – po 2 na jedną windę i na budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej. Sygnały z kamer są transmitowane radiolinią do
systemu, który jest zamontowany w budynku straży w Chotomowie,
tam obrazy są obserwowane na monitorze, oraz nagrywane
na rejestratorze. Warto dodać, że nagrania monitoringu na wiadukcie
kolejowym przyczyniły się do zidentyfikowania wandali, którzy
zniszczyli szyby windowe.
Koszt inwestycji: 49 200 zł

Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach - sporządzono
aktualizację kosztorysu inwestorskiego i wybudowano oświetlenie
– 12 opraw o mocy 70W zamontowano na słupach stalowych
o wysokości 8m..
Koszt inwestycji to: 49 333,92 zł.

OŚWIETLENIE
Ulica Spacerowa w Chotomowie – oświetla ją 10 nowych
lamp. Na 10 stalowych słupach o wysokości 6 m zamontowano
na wysięgnikach 10 nietłukących opraw z przeźroczystymi kloszami.
Koszt inwestycji to: 38 511,01 zł
Nowe lampy na ul. Muzycznej w Skierdach

Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 w ramach inwestycji została sporządzona aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego. Wybudowano oświetlenie chodnika na odcinku od
lampy L198 w Skierdach do lampy L215 w Rajszewie oraz na odcinku
od lampy L35 do lampy L54 w Bożej Woli. Łącznie nad chodnikiem
wzdłuż drogi wojewódzkiej 630 zaświeciło 38 lamp typu NANO1
ze szklanym kloszem i źródłem o mocy 50W, montowanych na słupach
o wysokości 4 m. Inwestycja oświetleniowa stanowi kontynuację
wybudowanego w poprzednich latach oświetlenia zarówno pod
względem estetycznym jak i materiałowym.
Koszt inwestycji to: 110 000,00 zł

Latarnie oświetliły ul. Spacerową w Chotomowie

Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli – w ramach
zadania wybudowano oświetlenie – 5 lamp z przeźroczystym
kloszem stanęło na stalowych ocynkowanych słupach.
Koszt inwestycji to: 18 007,67 zł
Projekt i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od
ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową – w ramach zadania
wybudowano oświetlenie w postaci 7 sztuk opraw o mocy 100 W,
montowanych na 7 słupach stalowych o wys. 9 m.
Koszt inwestycji to: 21 736,70 zł
Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej –
w ramach inwestycji wybudowano oświetlenie – 17 opraw
o mocy 100W, montowanych na pięciu słupach żelbetowych linii
napowietrznej oraz na czternastu słupach stalowych o wysokości
8 m.
Koszt inwestycji to: 81 200,74 zł.
Oświetlenie chodnika wzdłuż DW 630
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CHODNIKI, DROGI, PARKINGI
Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety
w Jabłonnie – w ramach zadania wybudowano z kostki betonowej
parking dla samochodów osobowych dla 16 aut – w tym jedno miejsce
dla niepełnosprawnych. Wykonano także jezdnię manewrową
o szerokości 5 m oraz chodnik dla pieszych o szerokościach 2 m
i 1,5 m także z kostki betonowej. Wykonano również oświetlenie
parkingu i chodnika w postaci 3 opraw oświetleniowych o mocy
100W oraz 2 oprawy o mocy 50W montowanych na słupach
stalowych o wysokości 9 m. Wykonano także oświetlenie chodnika
– 5 opraw oświetleniowych o mocy 50W na 5-metrowych słupach
bez wysięgników.
Budowa chodnika, parkingu oraz oświetlenia jest elementem
projektu „Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca, jakość usług
kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy
Jabłonna i obszaru LGR ZZ” przy udziale środków finansowych Unii
Europejskiej, w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”.
Koszt inwestycji: 134 249,62 zł
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonnie - na odcinku
długości 243 m wybudowano chodnik o nawierzchni z czerwonej
kostki betonowej, przebudowano również dwa zjazdy.
Koszt inwestycji to: 49 200 zł

ZABAWA I SPORT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Plac zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej – inwestycja polegała
na uzupełnieniu oraz urządzeniu placu zabaw. Przygotowano
bezpieczną nawierzchnię oraz zamontowano następujące zabawki:
zestaw piramida, zestaw małpi gaj, zestaw wspinaczka oraz huśtawkę
bocianie gniazdo.

Plac zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej ma nowe zabawki

Koszt inwestycji to: 41 574 zł
Plac zabaw w Jabłonnie przy ul. Parkowej – plac zabaw
wyposażono w ramach zadania „Remont i doposażenie placu zabaw
przy ul. Parkowej w Jabłonnie” realizowanego przy udziale środków
z Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna w 2013 r. Plac zabaw wzbogacił
się o nowy sprzęt: huśtawkę „ważka” z okrągłego drewna, bujak na
sprężynie „Motor”, dwie karuzele oraz „mały domek”. Na placu zabaw
dzieci mogą się bezpiecznie bawić dzięki nawierzchni amortyzującej
upadki wykonanej z piasku (powierzchnia 120 m2). Teren jest
ogrodzony i odpowiednio oznakowany.

Chodnik z kostki betonowej na ul. Parkowej w Jabłonnie

Budowa ul. Promiennej w Chotomowie w ramach zadania
wybudowano jezdnię o nawierzchni z szarej kostki betonowej
(powierzchnia – 2 066,3 m2) wraz z chodnikiem (również z kostki)
o powierzchni 538,0 m2 i wjazdami na posesje (powierzchnia
– 308,0 m2). Wykonano także dwa progi zwalniające, odwodnienie
jezdni podłużnym sączkiem chłonnym oraz oznakowanie pionowe
i poziome.
Koszt inwestycji to: 303 870,12 zł.

Nowa nawierzchnia ul. Promiennej w Chotomowie

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonnie
(na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna) - w ramach
zadania wykonano dokumentację projektową remontu nawierzchni
oraz remont jezdni asfaltowej poprzez sfrezownie starej nawierzchni
i wykonanie nowej pogrubionej – bitumicznej, wykonano też
regulację poboczy oraz nowe oznakowanie. Zawarto również
umowę na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Leśnej
w Jabłonnie.
Koszt inwestycji to: 193 481,50 zł.

Plac zabaw w Jabłonnie

Koszt inwestycji – 48 831 zł
Siłownia „pod chmurką” w Skierdach – wyposażenie siłowni przy
filii GCKiS w Skierdach wykonane w ramach zadania: Urządzenie
siłowni pod chmurką we wsi Skierdy realizowanego przy udziale
środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Do dyspozycji mieszkańców oddano nowy sprzęt:
narciarz pojedynczy, rower rehabilitacyjny pojedynczy, steper
i wahadło, biegacz pojedynczy, twister potrójny oraz wioślarz
pojedynczy
Koszt inwestycji – 29 038,58 zł
Siłownia „pod chmurką” w Jabłonnie – wyposażenie siłowni przy
GCKiS w Jabłonnie wykonane w ramach zadania: Doposażenie siłowni
pod chmurką we wsi Jabłonna realizowanego przy udziale środków
finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W skład wyposażenia weszły takie sprzęty jak: wyciąg górny
pojedynczy, rower rehabilitacyjny pojedynczy, wahadło pojedyncze,
wyciskanie siedząc pojedyncze, twister potrójny oraz prasa nożna.
Koszt inwestycji: 29 056,72 zł
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Pompy ciepła ogrzeją szkołę
W czwartek 7 listopada podpisana została umowa z firmą Zakład Wykonawstwa
Instalacji Sanitarnych i C.O. na zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz
pracami geologicznymi w ramach budowy nowej szkoły. Wartość tej inwestycji to
blisko 1 mln zł. Nadzór nad wykonaniem pomp ciepła sprawuje Państwowy Instytut
Geologiczny.
Po podpisaniu umowy rozpoczęły się prace związane z montażem pomp wraz
z osprzętem oraz prace geologiczne. Patronat naukowy nad inwestycją objął
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach nadzoru
naukowego wykonywane są pomiary przewodności cieplnej gruntu. Warto dodać,
że obecnie jest to jedna z największych tego typu inwestycji w budynku użyteczności
publicznej w Polsce.
Montowana instalacja składa się z trzech rewersyjnych pomp ciepła wraz
z wymiennikiem gruntowym. Sondy są montowane w odwiertach pionowych pod
boiskami i placem zabaw. W przyszłości będą nie tylko ogrzewać ale i chłodzić klasy
w szkole. W ramach inwestycji wykonane zostało 57 odwiertów, każdy o głębokości
90 metrów. Kaskadowy układ trzech pomp umożliwi, po oddaniu budynku do użytku,
dopasowanie zapotrzebowania na aktualną moc grzewczą. Zastosowanie pomp
z wymiennikami gruntowymi wraz z modernizacją systemu wentylacji pozwoli na
znaczne oszczędności w ogrzewaniu szkoły. Ilość energii potrzebna do ogrzania
szkoły będzie 7 krotnie niższa niż gdyby stosowano tradycyjny system ogrzewania.
Zastosowany niezależny dla każdej klasy system wentylacji z odzyskiem energii,
Szkoła podstawowa
pozwoli zapewnić odpowiednią do liczby uczniów ilość świeżego ciepłego powietrza
w zimie i schłodzonego w lecie. Systemem w każdej klasie będą sterowały czujniki stężenia dwutlenku węgla. Pozwoli to uniknąć
odczucia senności i zmęczenia.
W listopadzie zakończone zostały również prace przy budowie dachu powstającej szkoły podstawowej. W związku z pytaniami
Mieszkańców dotyczącymi zastosowanej technologii informujemy, że zastosowany został materiał EPDM. Zastosowana
technologia charakteryzuje się pełną wodoszczelnością, przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej, odpornością na
wpływy atmosferyczne, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110°C, elastyczność w niskich temperaturach
do -40 °C. Materiał ten znajduje głównie zastosowanie jako lekkie i bardzo trwałe pokrycia dachowe. Do niewątpliwych zalet
pokrycia dachowego typu EPDM zalicza się szybki czas montażu i wyeliminowanie konieczności ciągłej konserwacji. Pozostało
jeszcze do wykonania ukryte w elewacji orynnowanie dachu również w technologii EPDM. Prace z tym związane będą
prowadzone po wykonaniu ocieplenia.
Pod koniec października została dostarczona ostatnia partia okien do szkoły, przez cały listopad trwał ich montaż, ponieważ
przez okres zimowy będą prowadzone prace wewnątrz budynku.

Jednocześnie z pracami w budynku trwają roboty ziemne
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PASJONATKA SPORTU
Małgorzata Kowalska – Prezes Ludowego Klubu Sportowego „LOTOS” Jabłonna – została
uhonorowana wyróżnieniem PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI. Podczas uroczystej gali
(14 listopada 2013 r. Hotelu Polonia Palace w Warszawie) Laureatka odebrała nagrodę za
wyjątkowe zaangażowanie w upowszechnianie kultury fizycznej.
Małgorzata Kowalska jest prezesem LTS
„LOTOS” Jabłonna. Od ponad 20 lat z pasją
i zaangażowaniem działa na rzecz rozwoju
kultury fizycznej na terenie gminy. Prezes
LOTOS-u jest inicjatorką między innymi:
grand prix gminy w koszykówce, siatkówce
i szachach. Poza tym organizuje zawody
pływackie, turnieje tenisa stołowego oraz
piłki nożnej. Pod prezesurą Małgorzaty
Kowalskiej klub „Lotos” został trzykrotnie
nagrodzony tytułem „Najlepszy Klub na
Mazowszu”. Zawodnicy prowadzonego
przez Panią Małgorzatę klubu, regularnie
zdobywają tytuły Mistrzów Świata, Europy
i Polski, są wyróżniani jako najlepsi sportowcy
powiatu
legionowskiego.
Regularnie
wchodzą w skład kadry Polski seniorów
i juniorów Taekwondo.

Wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski
przyznawane są przez Klub Sportowa Polska
w ramach programu „Sportowa Polska”
pod patronatem najważniejszych instytucji
mających wpływ na rozwój polskiego sportu.
KLUB SPORTOWA POLSKA przyznał tego
roku wyróżnienia blisko 50 PASJONATOM
SPORTOWEJ POLSKI - osobom, które poprzez
pracę zawodową i działalność społeczną
przyczyniają się do upowszechniania rozwoju
kultury fizycznej, aktywizują społeczeństwo
do uprawiania sportu, a poprzez
zaangażowanie są wzorem i autorytetem dla
mieszkańców, uczniów, sportowców. W 2013
r. wśród Laureatów znaleźli się instruktorzy,
trenerzy, menedżerowie, animatorzy sportu,
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
sportowcy, prezesi związków i klubów

sportowych, dyrektorzy ośrodków sportu
i rekreacji oraz władze samorządowe.

Małgorzata Kowalska odebrała wyróżnienie
podczas uroczystej gali

Mikołajkowy Turniej o Puchar Wójta Gminy
Chłopcy z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego zajęli I miejsce w VI Mikołajkowym
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Jabłonna. W imprezie sportowej,
zorganizowanej przez jabłonowskie gimnazjum, wzięło udział osiem zespołów siatkarskich
z powiatu legionowskiego.

Uczestnicy Mikołajkowego Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Jabłonna

W Mikołajki (6 grudnia) hala sportowa
przy Gimnazjum w Jabłonnie zamieniła się
w miejsce siatkarskich zmagań. W 6. edycji
Turnieju o Puchar Wójta, wzięły udział 3
zespoły chłopców i 5 drużyn dziewcząt.
Uroczystego otwarcia dokonała vicedyrektor Publicznego Gimnazjum im.
Orła Białego w Jabłonnie Katarzyna
Toporowska
razem
z
Sewerynem
Kosiorkiem – Pełnomocnikiem Wójta
ds. Kontaktów Społecznych.
W Turnieju rozegranym systemem
„każdy z każdym” niekwestionowany
sukces odnieśli gospodarze zawodów –
najlepszą reprezentacją męską okazali
się chłopcy z Gimnazjum w Jabłonnie.

Dziewczęta w barwach Gimnazjum
im. Orła Białego, także zajęły miejsce na
podium – turniej zakończyły na III pozycji.
Zmagania sportowe zorganizowało
Publiczne Gimnazjum im Orła Białego
w Jabłonnie. Osobą odpowiedzialną
za organizację i przebieg był Grzegorz
Tuziemski, pomagały mu Monika Domian
i Ewelina Kościesza – nauczyciele
wychowania fizycznego.
Podczas Mikołajkowego święta sportu
rywalizowało około stu zawodniczek
i
zawodników
reprezentujących
poszczególne szkoły. W kategorii dziewcząt
wzięły udział drużyny z: Gimnazjum
nr 4 w Legionowie, Gimnazjum nr 2
w Legionowie, Gimnazjum nr 5
w Legionowie, Gimnazjum z Serocka
i Gimnazjum z Jabłonny. W kategorii
chłopców
wystartowały
zespoły
reprezentujące:
Gimnazjum
nr
2
w Legionowie, Gimnazjum z Serocka oraz
Gimnazjum z Jabłonny.
Finałem Mikołajkowego Turnieju
Piłki Siatkowej było wręczenie pucharów
ufundowanych przez Wójta Gminy
Jabłonna – Olgę Muniak. Każdy
z uczestników dostał słodki upominek.

ZABAWY CHOINKOWE DLA DZIECI
Z GMINY JABŁONNA W 2014 R.
Terminarz imprez w soboty:
• 4 stycznia – S UCHOCIN, TRZCIANY , JANÓWEK
– sala BE-FIT w Suchocinie,
godzina 13.00
• 11 stycznia – S KIERDY , RAJSZEW – SALA GCKIS
Jabłonna- godz. 11.00
• 11 stycznia –JABŁONNA - SALA GCKIS
– godz. 14.30
• 18 stycznia –CHOTOMÓW, DĄBROWA – SALA FILII
GCKIS w Chotomowie, godzina 11.00
• 18 stycznia – Boża Wola – Klub Rolnika
– godz. 15.00
Specjalnie dla dzieci, w programie kulturalnorozrywkowym wystąpią wyjątkowi artyści:
• BĄBEL
• SZCZUDLARZ
• SKOCZEK
• PIOTR K. – MUZYK
• P.BALUTA –WIDZIREJ, KONFERANSJER
• ILUZJONISTA
• NIESPODZIANKA
• MIKOŁAJ
Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowuje
dodatkowo napoje dla rodziców i dzieci oraz słodki
poczęstunek.
Szczegółowe informacje u Sołtysów i w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu.
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Rusza budowa Centrum Badawczego
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, realizuje w naszej gminie projekt
budowy Centrum Badawcze PAN „Konwersja energii i źródła odnawialne”. 3 grudnia w siedzibie Starostwa podpisane zostało
pozwolenie na budowę dla tej inwestycji.
16 grudnia 2013 r. miało miejsce symboliczne „wbicie łopaty” pod budowę Centrum Badawczego – w spotkaniu uczestniczyła Wójt Olga
Muniak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicepremier RP Elżbieta Binkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena KolarskaBobińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie Rady Programowej
Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie. Spotkanie rozpoczęło się w Pałacu w Jabłonnie, po czym uczestnicy pojechali na plac budowy na
ul. Akademijną. Po powrocie do Pałacu, uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji nt. Centrum Badawczego PAN.
Gospodarstwa domowe samowystarczalne energetycznie czy energooszczędny hotel inteligentny to już nie tylko futurystyczne hasła. Staną
się rzeczywistością w Jabłonnie dzięki pracom prowadzonym przez Centrum Badawcze PAN. Na ten projekt ośrodek otrzymał ponad 75,8
mln zł z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniesie
ponad 91 mln zł.
Celem Centrum jest tworzenie lub dostosowanie 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 oraz związanych z tym działań promocyjnych, doradczych i informacyjnych dla mieszkańców wsi i małych miast.
Centrum Badawcze PAN powstanie na gruncie należącym do Polskiej Akademii Nauk, położonym przy obwodnicy Jabłonny (za rondem S2,
po prawej stronie jadąc w kierunku Legionowa).
W ramach projektu powstanie sieć laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą.
Najważniejszym elementem składowym Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks
badawczy i demonstracyjny będzie pełnić także funkcję hotelową i seminaryjną. EDI wyposażony zostanie we wzajemnie skojarzone
i „inteligentnie” sterowane urządzenia zapewniające samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Każde z tych urządzeń
zostanie tak zaprojektowane i zlokalizowane w obrębie jednostki hotelowej, że będzie mogło stanowić odrębne stanowisko do prac
badawczych. 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.
Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna powstać w ciągu najbliższego roku.
Tak będzie wyglądało Centrum Badawcze PAN
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Budowa komisariatu na finiszu
Zakończyła się budowa nowego komisariatu w Policji w Jabłonnie. Zarówno w środku
jak i z zewnątrz budynek robi bardzo dobre wrażenie
Historia budowy komisariatu sięga
2008 r. gdy gmina Jabłonna przekazała
nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa
(trwały zarząd Komendy Stołecznej Policji),
działkę o powierzchni 2936 m². Właśnie na
tym terenie obecnie znajduje się komisariat
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tytułem
dofinansowania budowy komisariatu, gmina
przekazała inwestorowi ponad 104 tys. zł
w 2009 r. oraz 170 tys. zł w roku 2010. Komenda
Stołeczna Policji uzyskała pozwolenie
na budowę w roku 2010. Pierwszy przetarg
na roboty budowlane został rozstrzygnięty
w październiku 2011 r.
Budynek jest imponujący – zarówno na
zewnątrz jak i w środku. Jego powierzchnia
całkowita to 842 m2 (kubatura – 3 520m3).
Parter komisariatu jest przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, do
drzwi wejściowych prowadzi pochylnia,
a w korytarzu znajduje się dostosowana
toaleta.
Budynek jest ogrzewany gazowo (posiada
system alarmowy wykrywania gazu), część
pomieszczeń jest klimatyzowana.
Wewnątrz komisariatu znajduje się 8 kamer
monitoringu, tyle samo kamer obserwuje
otoczenie budynku. Podgląd na obraz z kamer
Nowy budynek komisariatu Policji
będzie miał oficer dyżurny.
W budynku znajdują się pomieszczenia
zabezpieczone drzwiami antywłamaniowymi oraz okratowaniem okien. W całym komisariacie znajdują się okna antywłamaniowe (tzw. kontaktrony),
o których niepowołanym otwarciu będzie automatycznie informowany oficer dyżurny.
W budynku znajduje się serwerownia oraz pomieszczenie UPS (zapewniające energię elektryczną przez 70 min w przypadku przerwy w dostawie
prądu).
Pomieszczenia komisariatu będą zagospodarowane między innymi na: salę okazań (z weneckim lustrem oraz kamerą), magazyn broni czy pokój dla
osób zatrzymanych.
Na terenie komisariatu (budynek i otoczenie) zainstalowany jest system kontroli dostępu – nie obowiązuje w części parkingowej dla interesantów
oraz w wejściu głównym do budynku i korytarzu na parterze.
Przy budynku komisariatu, na zamkniętym terenie, znajduje się garaż o powierzchni 42m2 (miejsce dla dwóch aut) oraz wiata garażowa dla tej samej
ilości pojazdów) oraz parking z 8 miejscami.
W pobliżu komisariatu gmina Jabłonna wybudowała parking (16 miejsc dla samochodów – w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych) wraz
z chodnikiem (od strony Osiedla Złotej Renety) – jest to element projektu „Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca, jakość usług kulturalnych,
sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w 85% (ponad 92 tys. zł).

Gmina wybudowała parking za nowym komisariatem

Jeden z korytarzy nowego budynku Policji w Jabłonnie
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Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jabłonna w 2013 r.
W 2013 r. gminna Jabłonna otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna. Jest to już trzeci etap prac wynikających
z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna”.
Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 18 012,24 zł zostało
przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przyznana dotacja pozwoliła na unieszkodliwienie 32,17 Mg odpadów azbestowych z 18 nieruchomości.
W 2008 roku dokonano inwentaryzacji płyt azbestowych znajdujących się na terenie gminy Jabłonna. Inwentaryzacja
wykazała, że 5 lat temu, na terenie gminy znajdowało się 52 766 m2 wyrobów z azbestu (w tym 3 554,8 m2 płyt luzem).
Gmina Jabłonna postarała się o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki
pieniądzom z Funduszu, mieszkańcy otrzymali pomoc w usunięciu i unieszkodliwieniu posiadanego azbestu.
W trzech etapach (2010, 2011 i 2013) odbierania od mieszkańców szkodliwego materiału i jego utylizacji, oczyszczono
z azbestu 86 posesji -- dokładnie 14 934,9 m2.

„Start na 5” w szkołach podstawowych
Od września 2013r. w szkołach podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie realizowany jest
projekt „Start na 5”, którego założeniem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów
klas I-III szkół podstawowych.
Projekt jest realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Główne założenie projektu to wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas
I-III publicznych szkół podstawowych w gminie Jabłonna. W ramach projektu zaplanowano
przeprowadzenie zajęć dla 137 dzieci, wśród nich znajdują się między innymi: zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające indywidualne zdolności polonistyczne,
matematyczne, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz indywidualne zajęcia psychoedukacyjne.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane u dzieci deficyty i uzdolnienia, które zostały zidentyfikowane
podczas dokładnych diagnoz przeprowadzanych przez wychowawców i specjalistów. Zadania w nim zaplanowane
są ukierunkowane na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wsparcie indywidualnych umiejętności. Wartością
dodaną projektu jest wzrost świadomości rodziców uczniów i uczennic, co do roli i znaczenia indywidualizacji pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie szkół, dzięki czemu zakupione pomoce służyły
będą nie tylko podczas realizacji projektu, ale będą mogły być wykorzystane na zajęciach realizowanych przez kolejne
roczniki.
Wartość projektu to 121 755,42 zł, „Start na 5” w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2014 r.
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XXXVI Sesja Rady Gminy – skrót obrad
Radni gminy Jabłonna oddali 115 głosów „za” przyjęciem dziewięciu uchwał znajdujących
się w porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Jabłonna (23 października 2013 r.).
Jednomyślność wykazali również głosując za skierowaniem do Komisji Rozwoju projektu
„dziesiątej uchwały”, by ponownie go przeanalizować i rozważyć podczas jednej z kolejnych
sesji.
Na początek – elektrownia
XXXVI sesja Rady Gminy rozpoczęła się wyjazdem do Chotomowa,
by zobaczyć elektrownię fotowoltaiczną zlokalizowaną na prywatnej
posesji. Radni i goście, zapoznali się z zasadami funkcjonowania tego
typu elektrowni, kosztami instalacji urządzeń wytwarzających prąd
z wykorzystaniem energii słonecznej, zostali również poinformowani
o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na realizację
przydomowej elektrowni. Właściciel „prywatnej eko-elektrowni”
– Marcin Mizgalski, przedstawił koszty utrzymania domu przy
wykorzystaniu wytworzonej energii.

Elektrownia fotowoltaiczna w Chotomowie
Przedszkola – 1zł/h
Rada Gminy uchwaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w gminnym
przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę
(podstawa programowa wychowania przedszkolnego to 5 godzin –
8.00 – 13.00). Ustalenie kwoty opłaty – 1 zł, według Ministerstwa Edukacji
Narodowej ma służyć zwiększeniu dostępności zajęć wychowania
przedszkolnego oraz zapewnieni wszystkim w wieku od 3 do 5 lat
miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego.
Opłata, w wysokości 1 zł za godzinę, obejmuje koszty usług
świadczonych w czasie zadeklarowanym przez rodziców, prowadzone
są wtedy zajęcia ogólnorozwojowe, między innymi: rozwijające
uzdolnienia, kształtujące kreatywność, inspirujące do poznawania
świata, relaksujące.
Za przyjęciem „złotówki” zagłosowali solidarnie wszyscy radni.
Powstanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna”
Jabłonowscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem
w przyszłym roku do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Jabłonna” (co wiąże się z jego wdrażaniem w kolejnych
latach określonych w harmonogramie). Warunkiem przystąpienia
do opracowywania „Planu” jest pozyskanie środków finansowych na
ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej” to dokument strategiczny, który
koncentruje się na opracowaniu działań zmierzających do podniesienia
efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba
przygotowania i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej” wynika
ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole
z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym.
W ramach przygotowywania Planu zostanie wykonana inwentaryzacja
zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych dla obszaru całej gminy
oraz będą przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz
z ekonomiczno - ekologiczną oceną efektywności działań. Dla
wybranegowariantudziałańzostanieopracowanyogólnyharmonogram
realizacji i określone możliwe źródła finansowania. Zostaną ustalone

zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki
ekologiczno-energetycznej. Gmina Jabłonna złoży wniosek na konkurs
projektów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – ogłoszony
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej” pozwoli gminie ubiegać
się o się o 85% dofinansowania ze środków unijnych na działania
inwestycyjne związane z ochroną środowiska.
Przeciwko przemocy w rodzinie
Rada jednomyślnie przyjęła programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Jabłonna na lata 2013 – 2015.
Program powstał, by zwiększyć skuteczność przeciwdziałania
przemocy domowej, by zapewnić wszystkim mieszkańcom gminy
równe traktowanie i poszanowanie ich praw oraz wolności.
Działania określone w „Programie” to między innymi: poradnictwo
medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne oraz stosowanie
interwencji i wsparcia, zapewnienie ochrony ofiarom przemocy –
zwłaszcza dzieciom – przed dalszym krzywdzeniem.
Jeden projekt wrócił do Komisji Rozwoju
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie
ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów w zakresie działek określonych
w uchwale, został skierowany przez radnych do ponownego
rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju. 11 członków Rady (wszyscy obecni
na sali) poparło wniosek, by Komisja ponownie przeanalizowała projekt.
Podsumowując…
W czasie październikowej Sesji Rady Gminy, członkowie Rady głosowali
nad przyjęciem 9 z 10, znajdujących się w porządku obrad, uchwał.
Wśród nich znajdowały się uchwały w następujących sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,
-
zmiany uchwały Nr XXXIV/346/2013 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki,
-
zmiany uchwały Nr XXXIV/347/2013 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki,
- wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażanie „Planu
gospodarki niskoemisyjnej”,
- zmiany uchwały nr VII/60/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez
Gminę Jabłonna,
-
przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata
2013-2015,
-
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
- zmian w budżecie gminy roku 2013,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we
wsi Chotomów,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi
Chotomów.
Pełne teksty wszystkich 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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Listopadowa sesja
Rady Gminy Jabłonna
Podczas XXXVII sesji Rady Gminy Jabłonna głosowano
nad 18 projektami uchwał. 27 listopada 2013 radni
pracowali między innymi nad: stawkami podatków
na 2014 rok, uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
dotyczącego: północnej części wsi Chotomów, części
południowej wsi Boża Wola oraz wsi Wólka Górska.
Wręczenie nagród
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Wójt Olga Muniak razem
z Przewodniczącym Włodzimierzem Kowalikiem, wręczyła nagrody
w konkursach zorganizowanych przez Referat Promocji Gminy Jabłonna
w ramach zintegrowanej kampanii promocyjnej obszaru Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyński „Zaprzyjaźnij się z Zalewem”. Konkursy
trwały od 3 września do 31 października 2013 r. Prace mogli nadsyłać
mieszkańcy oraz turyści przebywający na terenie LGR ZZ. Zintegrowana
kampania promocyjna obszary LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” była
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone
rybołówstwo. Wyniki konkursów: ekologicznego i turystycznego,
znajdują się na stronie 17.
Wójt Olga Muniak wyróżniła Jolantę Somerską – tegoroczną laureatkę
konkursu na pracę dyplomową o Gminie Jabłonna. Pani Jolanta została
nagrodzona za pracę pt. „Aktywność społeczna Gminy Jabłonna
w latach 2000-2010”, którą obroniła w 2011 r. na Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Stawki podatków na 2014 rok – bez zmian
Wysokości stawek zarówno w podatku od nieruchomości, jak
i w podatku od środków transportu, pozostają na tym samym poziomie
co w 2013 r. Za utrzymaniem poziomu kwot, głosowało 13 z 14 radnych
(1 radny wstrzymał się od głosu).
Stawki podatków w 2014 roku:
1. od gruntów bez zmian:
- 0,78 zł od m2 powierzchni – od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowana
w ewidencji gruntów i budynków,
- 4, 50 zł od 1 ha powierzchni – od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 0,25 zł od m2 powierzchni – od gruntów pozostałych (w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego;
2. od budynków lub ich części na niezmienionym poziomie:
- 0,65 zł od m2 powierzchni użytkowej – budynków mieszkalnych,
- 19,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 10,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – zajętych na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 2,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- 6,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego,
- 2% od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości również nie ulegają zmianie
w stosunku do 2013 r. Jednakowo sytuacja wygląda w przypadku stawek
podatku od środków transportu na 2014 r.
Radni uchwalili jedną, dzienną stawkę opłaty targowej – 15 zł

Listopadowa Sesja Rady Gminy

(na terenie gminy nie ma wyznaczonych miejsc pod targowiska, opłaty
które są pobierane tylko przy cmentarzach są na poziomie minimalnymjedna dzienna stawka niezależnie od miejsca sprzedaży).
Dwa miejscowe plany
Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy, radni przyjęli kolejne dwa palny
zagospodarowania dla północnej części wsi Chotomów oraz dla wsi
Wólka Górska.
13 „za” i 1 „przeciw” – taki był stosunek głosów dotyczących uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
dotyczącego północnej części wsi Chotomów. Podczas oddawania
głosów za uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę zmieniającą uchwałę
nr XIV/107/2003 Rady Gminy Jabłonna z dnia 1 października 2003
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowowschodniej części wsi Chotomów (13 głosów „za”). Miejscowy plan
dla południowo-wschodniej części wsi Chotomów (graniczącej
z Legionowem) zostanie przedstawiony radnym na XXXVIII Sesji –
18 grudnia 2013 r.
Radni głosowali nad…
Głosowaniu zostały poddane także projekty uchwał w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna (14 głosów
„za”),
- z mian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013 (14 głosów „za”),
- zmiany uchwały o emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
(14 głosów „za”),
-
zmiany Uchwały nr XXXI/313/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zakup pomp
ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach
zadania CEKS (13 głosów „za”),
-
zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania (14 głosów „za”),
- zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna
(12 głosów „za”),
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej we
wsi i gminie Jabłonna (12 głosów „za”),
-
wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy
Jabłonna w ramach umowy przekazania udziałów w prawie własności
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr ewid.
61/4 i 61/7, położonych we wsi Skierdy gmina Jabłonna (12 głosów
„za”), 12) dzierżawienia części nieruchomości stanowiącej działkę
o nr ew. 141/1, położoną we wsi Trzciany, gmina Jabłonna, 13) oddania
w dzierżawę części działki ew. nr 19 położonej we wsi Chotomów,
gmina Jabłonna (13 głosów „za”),
- Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych wybranych egzemplarzy
pomników przyrody rosnących na terenie Zespołu PałacowoParkowego PAN w Jabłonnie (12 głosów „za”).
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Sposób na dzika
– wyniki konkursu „Zbieramy dębowe owoce”
Uczniowie szkół z terenu gminy Jabłonna zebrali ponad 2000 kg żołędzi. Wielkie poszukiwanie
odbywało się w ramach konkursu „Zbieramy dębowe owoce” zorganizowanym przez
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jabłonna oraz Koło Łowieckie
„Sęp”. Zdecydowanymi liderami rywalizacji została klasa III c ze szkoły Podstawowej
w Jabłonnie, która zebrała aż 1 020 kg żołędzi.
Jak wywabić dzika z terenów zabudowanych? Jednym ze sposobów jest zapewnienie mu pożywienia w jego
naturalnym środowisku. Uczniowie z terenu gminy podjęli wyzwanie i stanęli do rywalizacji w zbieraniu żołędzi –
smakołyków dla dzików.
W konkursie „Zbieramy dębowe owoce” wzięło udział 27 klas ze szkół podstawowych i gimnazjum. Rywalizacja polegała
na zebraniu jak największej ilości żołędzi, które przekazano później kołu łowieckiemu „Sęp” i przetransportowano do
stałych miejsc dokarmiania dzików.
Najwięcej dębowych owoców zebrała klasa III c ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, która osiągnęła
imponujący wynik – 1 020 kg! Tym samym zostawiła w tyle pozostałych uczestników konkursu.
Najlepsi zbieracze – klasa III c z podstawówki w Jabłonnie, otrzymała I nagrodę w postaci sprzętu multimedialnego
o wartości 3 000 zł. Dzięki imponującej ilości zgromadzonych żołędzi, do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
powędrowało również wyróżnienie – sprzęt multimedialny o równowartości 4 000 zł.
II miejsce w konkursie oraz sprzęt multimedialny o wartości 2 000 zł otrzymała klasa III a ze Szkoły Podstawowej im.
Stefana Krasińskiego w Chotomowie. Zdobywcą III nagrody – sprzęt o równowartości 1 500 zł, otrzymali uczniowie
klasy III c z tej samej szkoły.
Konkurs był wspaniałą formą zabawy na świeżym powietrzu, integracji uczniów oraz uczył zasad zdrowej rywalizacji.
Jego celem było promowanie wśród dzieci postawy ekologicznej oraz troski o przyrodę.

Konkursy rozstrzygnięte!
W KONKURSIE EKOLOGICZNYM
– „Przygotuj film instruktażowy
o tym jak segregować śmieci”
przyznane zostały
następujące miejsca:

I miejsce – Monika Wiśniewska
II miejsce – Mariola Stoń
III miejsce – Jarosław Chodorski

W KONKURSIE TURYSTYCZNYM
– „Zaplanuj całodniową wycieczkę
na obszarze Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyński”
przyznane zostały
następujące miejsca:

I miejsce – Anna Łodyga, „Wspaniała przygoda na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
– Zalew Zegrzyński”.
II miejsce – Michał Machnacki „Wycieczka
rowerowa – Woda, woda, woda”
III miejsce – Dominika Lemke „Dzieci
ze świetlicy Fundacji Trzciany w Chotomowie
zapraszają na wycieczkę rowerową śladami
Wielkich Rodów Polskich”.

Szczegółowe informacje na www.jablonna.pl

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński
Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem!”

Uczniowie zbierali żołędzie

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) 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 XXIV/241/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września
2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi
Skierdy, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od zachodu północy i wschodu granica ewidencyjna z obrębem Trzciany i wzdłuż wschodniej granicy
działki ewidencyjnej 75, od południa – wzdłuż osi drogi wojewódzkiej o nr ewid 76, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.12.2013r.
do 20.01.2014 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 14 stycznia 2014r. 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 5 lutego 2014r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
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 5 lutego 2014r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.

Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północno-zachodniej
wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie wsi Rajszew
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2012r. poz. 647 z późn.zm.)
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) 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 X/111/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północno-zachodniej wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie
wsi Rajszew, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części
północno-zachodniej wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie wsi Rajszew, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy - granica
administracyjna gminy Jabłonna, od wschodu - wschodnia granica działki o nr 132, od południa - granica obrębu wsi Trzciany, północna granica części działki
nr 171, wschodnia granica części działki nr 226, zachodnia granica części działki nr 238, granica obrębu wsi Skierdy, od zachodu: część zachodniej i wschodniej
granicy ewidencyjnej ul. Sołeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.01.2014r. do 24.01.2013 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 16 stycznia 2014r. na działce gminnej przy ulicy
Wiślanej w Suchocinie 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
10 lutego 2014r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
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 10 lutego 2014r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Najlepszą opcją na śniadanie jest owsianka
Specjalnie dla czytelników „Wieści z naszej gminy”– Renata Ruszniak opowiada o tym, jak mądrze
i zdrowo jeść oraz o swojej książce „Bitwa o śniadanie”.
„Każdy człowiek, dzieci i dorośli, potrzebują 5-6 posiłków w ciągu dnia. Rozumiemy, że małe dzieci mają małe żołądki
i potrzebują częstego karmienia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w dorosłym życiu nic się nie zmienia, nadal mamy
mały żołądek w stosunku do rozmiarów ciała i nadal nie mamy do dyspozycji produktów żywnościowych, które spożywane
w rozsądnych porcjach trawiłyby się dłużej niż 2,5-3 godziny. Nie możemy więc zjeść coś rano i oczekiwać, że przez 10 godzin,
do wieczora będziemy syci.
Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem, powinno dostarczać najwięcej kalorii, ponieważ ma do spełnienia określone
funkcje – ma uzupełnić zasoby zużyte podczas snu w nocy, kiedy spaliśmy 7-9 godzin, ma też zabezpieczyć organizm
w niezbędne substancje odżywcze do czasu drugiego śniadania. Na śniadanie możemy zjeść wszystko to, na co mamy
ochotę, nie należy obawiać się, że utyjemy – wszystkie kalorie zużyjemy na funkcjonowanie organizmu i ogrzewanie.
Najlepszą opcją na śniadanie jest owsianka, wzbogacona o nasiona lnu, pestki dyni oraz owoce świeże lub suszone.
Z mlekiem lub jogurtem naturalnym. Koszt tego śniadania, to ok. 2 zł i co ciekawe, nie ma zamiennika. Jest bogate w białko,
zdrowe węglowodany (długo dają sytość), kwasy omega-3 i wszystkie potrzebne organizmowi WITAMINY, MINERAŁY
oraz błonnik. W okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura otoczenia spada nieprzyjemnie, szczególnie potrzebujemy
witamin i minerałów, które budują odporność na prozaiczne przeziębienie i bardziej poważne choroby cywilizacyjne. Duża
dawka błonnika zapewnia prawidłową pracę jelit, leczy zaparcia.
Aby być stale szczupłym lub nie tyć, na śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad powinniśmy spożyć 70% kalorii, a na
podwieczorek i kolację jedynie 30%. Jak to wykonać w praktyce? Bardzo łatwo! Do godziny 15.00 komponujemy posiłki
z BIAŁKA i WĘGLOWODANÓW za każdym razem innych - na śniadanie owsianka, na drugie śniadanie kanapka z pieczywa
żytniego lub orkiszowego 100%, a na obiad kasza/ryż inny niż biały. Po godzinie 15.00 na podwieczorek i kolację najlepiej
jest komponować posiłki z BIAŁKA i WARZYW, świetnie tutaj sprawdzi się zupa rybna, jarzynowa z mięsem, krem z zielonego
groszku, zupa pomidorowa z soczewicą (groszek, soczewica, to białko roślinne).
Poradnik „ Bitwa o Śniadanie” zawiera dużo cennych informacji, które w prosty sposób tłumaczą jak się prawidłowo
odżywiać, aby zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę nawet w dojrzałym wieku. Jest przeznaczony dla osób, które
wypróbowały już różne diety, mają za sobą nawet konsultacje dietetyka i całkiem długie okresy uzyskiwania normalnej
masy ciała. Jest też przeznaczony dla osób szczupłych, żeby zrozumiały, co robią inaczej niż osoby z nadwagą i zachowały
swoje nawyki do końca życia oraz żeby nie ustawały w uczeniu swoich dzieci zdrowych nawyków. I wreszcie poradnik jest
dedykowany wszystkim Mamom i Babciom, które w trosce o dzieci i wnuki przekarmiają je, ulegając niekontrolowanym
prośbom o słodycze i fast foody, a następnie z tą samą troską próbują je odchudzać.
„Bitwa o Śniadanie” jest kompletną informacją jaką powinniśmy uzyskać podczas konsultacji w gabinecie dietetyka,
bywając na wielu wizytach. Zawiera konkretne wskazówki zobrazowane rysunkami, które ułatwiają zastosowanie prostych
zasad zdrowego odżywiania w codziennym życiu. Czytelnicy znajdą tam porady jak zaplanować posiłki w ciągu dnia oraz
jakie produkty wybierać w sklepach podczas zakupów.”
Jakie produkty wybierać w sklepach podczas zakupów.
Polecamy stronę www.bitwaosniadanie.pl , a wszystkich zainteresowanych zdrowym odżywianiem
zapraszamy na profil „bitwaosniadanie” na facebook’u - można tam znaleźć przystępnie podane informacje
na różne tematy związane z odżywianiem dzieci i dorosłych.

Renata Ruszniak – absolwentka Akademii Medycznej
w Lublinie oraz Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego,
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
w Warszawie.
Udziela porad w warszawskiej www.rclinic.pl pacjentom
zdrowym, z nadwagą, niedoborami witaminowo-mineralnymi,
odczuwającym chroniczne zmęczenie, nadmierną potliwość,
chorym na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię,
czyli wszystkim potrzebującym pomocy w zakresie zmiany stylu
odżywiania.

program wspierający i promujący rodziny 3+ zameldowane w gminie Jabłonna

Gmina Jabłonna

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

Oferujemy 50% zniżki, które obejmują:

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

