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25 lat Samorządu Terytorialnego
W niedzielę 7 czerwca w pałacu w Jabłonnie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy
Jabłonna, którą uczczono 25-lecie polskiej samorządności.
X sesję otworzył Witold Modzelewski-Przewodniczący Rady
Gminy Jabłonna, który powitał przybyłych gości oraz mieszkańców. Po oficjalnym otwarciu posiedzenia wystąpił chór
Natus ze szkoły podstawowej w Jabłonnie pod kierownictwem Natalii Zalewskiej. Po koncercie głos zabrał Jarosław
Chodorski-Wójt Gminy Jabłonna oraz zaproszeni goście,
m.in. Edmund Kuklewski i Barbara Wołosiewicz, którzy przybliżyli zebranym historię samorządności i zmiany jakie zaszły
w naszej gminie na przestrzeni ostatnich 25 lat.
W drugiej części sesji przyznano tytuły „Zasłużony dla Gminy
Jabłonna”: śp. Waldemarowi Mrozowi, Zbigniewowi Czechowi, Czesławowi Derlaczowi, Zdzisławowi Domosławskiemu
Tomaszowi Filipowiczowi, Małgorzacie Kowalskiej, Dariuszowi Kubalskiemu, Danucie Majczak, Marii Paszkowskiej,
Barbarze Wołosiewicz, OSP Chotomów, OSP Jabłonna i Wieli-

szewskiemu Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.
Podczas sesji wyróżniono także: wieloletnie pracownice
Urzędu Gminy Jabłonna: Barbarę Wróbel, Barbarę Kowalik
i Czesławę Zając, byłą radną i wicedyrektor szkoły Danutę
Saks oraz dyrektorów szkół podstawowych: Agatę Gołowicz
i Grażynę Sprawkę. Nie zapomniano również o radnych, którzy w ostatnich 25 latach tworzyli jabłonowski samorząd. Na
zakończenie tej części uroczystości wystąpiła śpiewaczka
Ewa Szarlińska. Po koncercie głos zabrali goście: Grzegorz
Kubalski-były Wójt, obecnie radny Rady Powiatu Legionowskiego i Artur Pozorek - przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego
Ostatnim oficjalnym punktem sesji był recital grupy Moderato.

Występ chóru „Natus”

Arkadiusz Syguła odbiera statuetkę

Przemówienie Wójta Jarosława Chodorskiego

Występ Ewy Szarlińskiej
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Nagroda dla Danuty Majczak

Nagroda dla Haliny Zwierzchlewskiej

Uczestnicy uroczystości

Projekty na wodociąg i kanalizację

Zdjęcia kpr. A. Janiszewski/A.Tańska

Pod koniec czerwca ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej
w Chotomowie.
Przetargi dotyczą wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowy
sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kisielewskiego
– Partyzantów – Jasna w Chotomowie oraz
wykonanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej budowy sieci wodociągowej
w Chotomowie tzw. opaski cmentarza. W BIP
Urzędu Gminy zostało również opublikowane
zapytanie ofertowe dotyczące wykonania
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Janówku
Drugim.
Projekt kanalizacji w Janówku Drugim
Trasa projektowanej sieci będzie przebiegać
w ul. Kwiatowej – ok. 1 600 m, oraz ul. Żwirowej
– ok. 420 m wraz z odgałęzieniami i przyłączami
do
granic
przyległych
nieruchomości.
W Ramach współpracy z gminą Wieliszew sieć
projektowana w ul. Kwiatowej zostanie włączona
do projektowanej przez gminę Wieliszew sieci
kanalizacji w ul. Dworcowej w miejscowości Góra.
Dokumentacja
projektowa
kanalizacji
w ul. Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna
w Chotomowie
Orientacyjna długość projektowanej sieci to

5 770 m, a jej planowana trasa będzie przebiegać
w ul. Kisielewskiego, Partyzantów, Jasnej
w Chotomowie wraz z ulicami przyległymi
oraz urządzeniami i przyłączami do granic
przyległych nieruchomości.
Projekt
wodociągu
wokół
cmentarza
w Chotomowie
Orientacyjna długość sieci to 3 740 m.
Projektowany wodociąg przebiegał będzie
ulicami: Piusa (Niecała – Partyzantów), Św.
Tomasza (Piusa – Dolinowa), Dolinowa (Św.
Tomasza – Partyzantów), Partyzantów (Dolinowa
– Kościelna), Kościelna (od Partyzantów – do
dz. 2016/8), dz.206/8 i 206/14 (Kościelna –
Tęczowa), Tęczowa (dz. 206/14 – Jasna), Jasna
(Tęczowa – Dobra), Świetlista, Dobra (Jasna – dz.
Nr 1653) – łączna długość ok. 3740 m Wykonawca
zaprojektuje odgałęzienia i przyłącza do granic
wszystkich przyległych posesji. Projektowany
wodociąg będzie połączony z wodociągiem
zaprojektowanym wcześniej w ul. Piusa.
Projektowanie
i
rozbudowa
sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej jest możliwa
między
innymi
dzięki
przychylności

sąsiadujących
gmin
Wieliszew
i Legionowo (projekt sieci kanalizacyjnej
w Janówku Drugim – Wieliszew; projekt sieci
wodociągowej w Chotomowie – Legionowo).

Budowa kanalizacji w ulicy Modlińskiej

Remont gminnego basenu
W lipcu rusza remont szatni i zaplecza jabłonowskiego basenu w Domu Ogrodnika.
Zakres remontu obejmuje m.in.: wyburzenie ścian działowych, demontaż instalacji wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej. Zgodnie z projektem nowy wygląd uzyskają recepcja, szatnia damska ,
szatnia męska, wc, natryski oraz śluza między szatniami a niecką basenową. Zostaną także wykonane
nowe instalacje wodne i elektryczne. Projekt w optymalnym stopniu wykorzystuje powierzchnię
zaplecza, dzięki czemu uda się uzyskać większą przestronność i lepszą funkcjonalność pomieszczeń.
Zakupione zostanie również nowe wyposażenie. Wszystkie działania mają służyć poprawie estetyki
i funkcjonalności pływalni oraz dostosowaniu do aktualnych standardów i norm europejskich dla
tego typu obiektów.
Ważne są również komfort i wygoda uczestników zajęć. Mamy nadzieję sprostać oczekiwaniom
naszych mieszkańców - informuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Grzegorz
Przybyłowicz. Remont jabłonowskiego basenu ma się zakończyć w drugiej połowie wakacji.

Basen gminny
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Inwestycje z powiatem
Powiat Legionowski i gmina Jabłonna podpisały umowę dotyczącą dwóch inwestycji:
budowy chodnika przy ul. Partyzantów w Chotomowie i przebudowy skrzyżowania
ulic Chotomowskiej z Modlińską w Jabłonnie. Szacowany koszt realizacji projektów
wynosi 1 mln 80 tys. zł.
Dokument w imieniu Powiatu podpisali starosta Jan Grabiec
i jego zastępca Robert Wróbel, natomiast gminy Jabłonna Wójt Jarosław Chodorski. Umowa obejmuje budowę chodnika
łączącego centrum Chotomowa ze Szkołą Podstawową przy
ul. Partyzantów oraz wykonanie dokumentacji projektowej
umożliwiającej rozpoczęcie przebudowy niebezpiecznego
skrzyżowania ulic Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie.
Oba wymienione w dokumencie zadania będą zrealizowane
w 2015 r. Umowa określa zasady, na jakich ma przebiegać
współpraca Powiatu Legionowskiego z gminą Jabłonna.
Starostwo będzie odpowiedzialne za przygotowanie,
koordynację oraz wykonanie zadań związanych z budową
chodnika przy ul. Partyzantów. Poza tym pokryje koszty
w wysokości ok. 800 tys. zł. Natomiast do obowiązków gminy
Jabłonna będzie dofinansowanie tej inwestycji kwotą 200 tys.
zł oraz sfinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowej
pod przebudowę skrzyżowania ulic Chotomowskiej
i Modlińskiej w Jabłonnie w kwocie 80 tys. zł.

Wójt Jarosław Chodorski i Starosta Jan Grabiec
Tekst i zdjęcie www.powiat-legionowski.pl

Solary dla mieszkańców
25 czerwca ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w
ramach projektu pod nazwą „Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie
instalacji solarnych w Gminie Jabłonna”.
Projekt zakłada zamontowanie instalacji solarnych
w gospodarstwach domowych. Dzięki szeroko prowadzonej
akcji promocyjnej, do urzędu wpłynęło ponad 200 wniosków
dotyczących udziału w projekcie „Słoneczna Jabłonna”.
Ulotki dotyczące projektu dystrybuowane były m.in.
na imprezach plenerowych oraz w siedzibie Urzędu Gminy
Jabłonna. Szczególne podziękowania należą się mieszkance
naszej gminy Agnieszce Wysockiej, która czynnie włączyła się
w promocję „Słonecznej Jabłonny”.

oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku
do uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Więcej informacji udzielamy w:
Urzędzie Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152,
05-120 Jabłonna
Tel. 609 883 303 lub 22 76 77 325

Projekt „Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza
poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie
Jabłonna” przewiduje dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej. Dotacja obejmuje 70% kosztów realizacji
zestawu solarnego.
Wychodząc
naprzeciw
Państwa
oczekiwaniom
informujemy, że przez pierwsze 5 lat użytkowania
mieszkańcy nie będą ponosić dodatkowych kosztów
serwisowych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Urzędu Gminy
w Jabłonnie - celem składania wniosków. Mają Państwo
ostatnią szansę na uzyskanie tak wysokiego dofinansowania.
W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami
Regionalnego Programu Operacyjnego będą Państwo
zobowiązani podpisać 2 umowy, których podpisanie

Panele solarne

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

MPK odbierze odpady
Od lipca zmienia się firma, która będzie odbierała odpady komunalne na terenie gminy.
25 czerwca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z MPK Pure Home Ostrołęka Sp. z o.o.
Dokument podpisany przez Wójta
Jarosława Chdorskiego oraz Iwonę
Chodupską reprezentującą MPK Pure
Home Sp. z o.o. opiewa na 4 073 846, 40
zł. Umowa będzie obowiązywać przez
dwa lata, od 2 lipca 2015 r. do 30 czerwca
2017 r. Zmiana firmy nie wiąże się
z koniecznością wymiany pojemników
na odpady, ponieważ MPK podpisała
porozumienie
z
dotychczasowym
odbiorcą firmą SITA, na mocy którego
przejęła pojemniki. Odpowiadając
na
oczekiwania
mieszkańców
wyrażone w ankiecie przeprowadzonej
na początku roku, zwiększona zostanie
częstotliwość odbioru odpadów.
Zabudowa jednorodzinna
Od lipca odpady zmieszane będą
odbierane raz na dwa tygodnie,
dotychczasowy zapis mówił o dwóch
odbiorach w miesiącu. Odbiór odpadów
segregowanych będzie odbywał się raz
w miesiącu. Dwukrotnie zwiększona
została częstotliwość odbioru odpadów
biodegradowalnych.
Dotychczas
odbierane były 4 razy w roku z posesji
jednorodzinnych, od 1 lipca odbierane
będą osiem razy w roku. Dodatkowo
w ostatnim tygodniu stycznia (jeden
raz) będą odbierane choinki. Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
elektroniczny i elektryczny jak równieżco jest nowością - odzież, tekstylia
i zużyte opony, będą odbierane dwa
razy w roku (w marcu i wrześniu).
Zabudowa wielorodzinna
Odbiór odpadów zmieszanych będzie
realizowany trzy razy w tygodniu
(poniedziałek, środa, piątek). Odpady
zbierane w sposób selektywny będą
odbierane po zapełnieniu pojemników
przeznaczonych
do
selektywnej
zbiórki jednak nie rzadziej niż raz na 2
tygodnie (dotychczas nie rzadziej niż
raz w miesiącu).
Odpady
biodegradowalne
będą
odbierane
analogicznie
jak
w zabudowie jednorodzinnej - 8 razy
w roku oraz jeden raz nastąpi odbiór
choinek (w ostatnim tygodniu stycznia).
Nowy zapis w uchwale określającej
szczegółowy
sposób
i
zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów dotyczy częstotliwości
odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte
opony odbierane będą 4 razy w roku

z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy
niniejsza częstotliwość okaże się
niewystarczająca, wówczas odbiór
może odbywać się na zgłoszenie, jednak
nie częściej niż raz w miesiącu.
Opłaty
Opłaty pozostają na dotychczasowym
poziomie:
-odpady segregowane-10 zł/osoba
-odpady zmieszane-20 zł/osoba
Posiadacze Karty Dużej Rodziny Gminy
Jabłonna nadal będą korzystać z 50%
zniżki w opłacie za odbiór odpadów.
Odbiór
odpadów
komunalnych
następuje w godzinach od 7.00
do 20.00. Pojemniki i worki z odpadami
powinny być wystawione dzień
wcześniej (wieczorem) lub danego dnia
przed godziną 7.00. Jeżeli pojemniki
lub w worki nie zostaną wystawione
przed godziną 7.00, wówczas nie będą
przyjmowane reklamacje, natomiast
ich odbiór nastąpi w kolejnym
terminie
wyznaczonym
zgodnie
z harmonogramem. W przypadku
posiadania
zewnętrznej
altany
śmietnikowej, należy otwierać ją dzień
wcześniej (wieczorem) lub danego dnia
przed godziną 7.00.
W przypadku odbioru odpadów
z przydomowych altan śmietnikowych
firma zabiera wszystkie odpady,
które się w niej znajdują. W związku
z tym prosimy o pozostawianie w ww.
altanach tylko i wyłącznie odpadów
przeznaczonych do odbioru.
W
celu
usprawnienia
obsługi
domów jednorodzinnych, prosimy
o uzupełnienie tabliczek z numerami
domów na ogrodzeniach, tak
aby firma odbierająca odpady
nie miała kłopotów z lokalizacją
nieruchomości.
Informujemy, że zgodnie z art.47b
ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne:
„1.
Właściciele
nieruchomości
zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione
w
ewidencji
gruntów i budynków, które takimi
nieruchomościami
władają,
mają
obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym
w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.

Podpisanie umowy

2. Na tabliczce, o której mowa
w ust. 1, oprócz numeru porządkowego
zamieszcza się również nazwę ulicy
lub placu, a w miejscowościach bez ulic
lub placów albo posiadających ulice lub
place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, mogą
wprowadzić obowiązek umieszczania na
tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy
miejscowości lub nazwy dzielnicy,
osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku, gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.”
Ponadto Art. 64. § 1. ustawy z dnia 20
maja - Kodeks wykroczeń, mówi:
„Kto,
będąc
właścicielem,
administratorem,
dozorcą
lub
użytkownikiem nieruchomości, nie
dopełnia obowiązku umieszczenia
w
odpowiednim
miejscu
albo
utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze
nagany.”
Właścicieli nieoznakowanych posesji
prosimy o pilne dopełnienie tego
obowiązku. W przeciwnym razie,
reklamacje o nieodebraniu odpadów
z posesji nieoznakowanej tabliczką
z numerem porządkowym mogą być
nie uwzględniane .
Zachęcamy do odwiedzin stron:
www.jablonna.pl
www.srodowisko.jablonna.pl
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Rada Gminy nie uchwaliła absolutorium za 2014 r.
W środę 24 czerwca w porządku XI sesji Rady Gminy Jabłonna znalazł się punkt dotyczący
głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu
w 2014 r. Radni stosunkiem głosów: 1 „za”, 6 „przeciw”, 7 „wstrzymujących” odrzucili
uchwałę w tej sprawie.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie
projekt uchwały w sprawie przegłosowania wniosku Komisji
Rewizyjnej podlega głosowaniu na sesji Rady Gminy.
Dla wyjaśnienia informujemy, że członkowie Komisji Rewizyjnej
w skład której wchodzą Radni Gminy Jabłonna, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Regionalnego Izby Obrachunkowej złożyli
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Warto ponadto podkreślić, że wczorajszy bezprecedensowy
wynik głosowania w historii Gminy Jabłonna nie rodzi żadnych
skutków prawnych dla Wójta Jarosława Chodorskiego, który
na tym stanowisku został zaprzysiężony 9 grudnia 2014 r. Brak
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 obciąża
jednoznacznie poprzednie władze gminy.

Wójt Jarosław Chodorski

Poniżej zamieszczamy informację jak w sprawie absolutorium
głosowali poszczególni Radni:
Zenon Chojnacki
Teresa Gałecka
Mariusz Grzybek
Włodzimierz Kowalik
Paweł Krajewski
Adam Krzyżanowski
Marta Lipińska
Bogumiła Majewska
Witold Modzelewski
Wojciech Nowosiński
Artur Szymkowski
Arkadiusz Syguła
Dorota Świątko
Tomasz Wodzyński
Marek Zieliński

przeciw
wstrzymała się od głosu
przeciw
za
przeciw
wstrzymał się od głosu
wstrzymała się od głosu
wstrzymała się od głosu
wstrzymał się od głosu
przeciw
przeciw
przeciw
wstrzymała się od głosu
nieobecny podczas sesji
wstrzymał się od głosu

Sesja absolutoryjna

Bezpłatna mammografia w Jabłonnie
NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki gminy Jabłonna na bezpłatne badania
mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy, finansowane przez Mazowiecki Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania będą przeprowadzane w Mammobusie - specjalnie zaprojektowanym na potrzeby mammografii. W Jabłonnie
badania odbędą się 22 lipca 2015 roku w godz. od 9 00 do 17 00 . przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu (Dom Ogrodnika)
ul. Modlińska 102.
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1946-1965).
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05

W sierpniu zapraszamy mieszkanki do mobilnego mammobusu do Jabłonny
i Chotomowa. 11 sierpnia mammobus NZOZ Medica stacjonował będzie w Jabłonnie
przy Domu Ogrodnika od godz. 9.00 do 13.00., a później tego samego dnia
w Chotomowie przy budynku Straży Pożarnej od godz. 14.00 do 17.00.
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2. Bieg po Złote Jabłko już za nami
Blisko 250 osób wystartowało w biegach przełajowych, które odbyły się w niedzielę 17 maja
w Chotomowie w Lasach Chotomowskich.

Najszybsi zawodnicy 2. Biegu po Złote Jabłko

Zgodnie z programem o godzinie 10.00 blisko 130
biegaczy ruszyło crossową trasą 2. Biegu po Złote Jabłko.
10 kilometrowa trasa której autorem był Michał Machnacki
z Grupy Biegowej CHTMO była wymagająca i z pewnością
nie należała do łatwych. Kilka podbiegów w części lasu
zwanych Górami Chotomowskimi oraz piaszczyste
podłoże z pewnością dały się we znaki wielu uczestnikom
biegu.
Rok temu na innej trasie w Lasach Chotomowskich
zwyciężył Sylwester Kuśmierz. Tym razem również
przybiegł na metę na pierwszej pozycji w czasie 35:50.
Mimo trudniejszej trasy uzyskał lepszy czas niż rok temu.
Drugie miejsce ze stratą 3:25 zajął Wawrzyniec Pawski z T.G.
Sokół Zakopane, a trzecie miejsce Adam Pożarowszczyk
z Legionowa – 41:13.

Wśród kobiet najszybsza była Ela Szczetyńska-Żukowska,
która jednocześnie zajęła siódme miejsce w kategorii
open. Biegaczce z Legionowa pokonanie trasy zajęło
44:24. Drugie miejsce przypadło Agnieszce Żuraniewskiej
z Trucht Tarchomin Team – 49:09, a trzecie Magdalenie
Rawickiej z Grupy Biegowej UM – 49:22. Drużynowo
najlepszą ekipą okazali się gospodarze. Grupa Biegowa
CHTMO wygrała rywalizację drużynową, a najszybciej
z zawodników tej grupy pobiegli: Rafał Rynkiewicz (5
miejsce), Robert Szkółka (9 miejsce), Rafał Bryśkiewicz (44
miejsce) i Danuta Surowiak (78 miejsce). Drugie miejsce
zajął Trucht Tarchomin Team, a trzecie Grupa Biegowa UM.
Imprezą towarzyszącą biegowi głównemu był bieg
rodzinny na dystansie 2 km, w którym wystartowały 34
zespoły.
Głównym organizatorem biegu była Fundacja „Ścieżka
Zdrowia”, a współorganizatorami Urząd Gminy Jabłonna
oraz Grupa Biegowa CHTMO.
2 edycja „Biegu po Złote Jabłko” miała jeszcze bardziej
atrakcyjny charakter dzięki sponsorom. W tym roku bieg
odbył się dzięki firmom: GAZ-SYSTEM S.A. , Run&Travel,
Sklep Biegacza, Fast Foot, Biżuteria Sportowa, Salon
fryzjerski „Ewa”, Selgros Cash&Carry, EduChef, Przedszkole
Przy Lesie, Szkoła Sapere Aude, Gimnazjum Sapere Aude.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom z Przedszkola Przy Lesie,
Szkoły Sapere Aude i Gimnazjum Sapere Aude za pomoc
przy organizacji biegu. Patronatem medialnym wydarzenie
objęły Gazeta Powiatowa, Radio Hobby, Wieści z Naszej
Gminy i Legio24.

Wspomnienie Małgorzaty Kowalskiej
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Kowalskiej
-prezes LKS Lotos Jabłonna.
Małgorzata Kowalska przez ponad 20
lat z pasją i zaangażowaniem działała na
rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie
gminy. Była inicjatorką grand prix gminy
w koszykówce, siatkówce i szachach.
Organizowała zawody pływackie, turnieje
tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Zawodnicy
klubu regularnie zdobywają tytuły Mistrzów
Świata, Europy i Polski, są wyróżniani jako
najlepsi sportowcy powiatu legionowskiego,
jak również regularnie wchodzą w skład kadry
Polski seniorów i juniorów Taekwondo. Pod
prezesurą Małgorzaty Kowalskiej klub „Lotos”
został trzykrotnie nagrodzony tytułem
„Najlepszy Klub na Mazowszu”.
Małgorzata Kowalska była niezmiernie
zaangażowana w działanie klubu „Lotos”
oraz motywowanie mieszkańców gminy
do aktywnego spędzania czasu. Efektem
tych działań były sukcesy podopiecznych
klubu oraz coraz większe zainteresowanie
mieszkańców naszej gminy organizowanymi

dla nich amatorskimi turniejami i zawodami.
Pani Małgorzata pomimo tego, że była
na emeryturze poświęcała swój czas na
pracę dla innych i upowszechnianie kultury
fizycznej.
Oprócz
działalności
w
zakresie
sportu, działała również w lokalnym
samorządzie,
pełniąc
funkcję
Radnej w Radzie Gminy Jabłonna
w kadencjach: 1990-1994 oraz 1994-1998. Za
swój wkład w pracę na rzecz naszej gminy
uhonorowana została tytułem „Zasłużona
dla Gminy Jabłonna”. Zdobyła również
liczne wyróżnienia i nagrody, w tym m.in.:
Honorowa Złota Odznaka Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej, Kombatancki
Krzyż Zasługi, Złota Honorowa Odznaka
LZS, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej, Odznaka Przyjaciel Dziecka,
Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski.

Śp. Małgorzata Kowalska
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Alkohol i inne używki
17 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie na temat profilaktyki uzależnień
oraz problemów jakie dotykają dzieci i młodzież.
Inicjatorami szkolenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA ) oraz Wydział Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych (OSS). W spotkaniu, które poprowadziła Agnieszka
Okła-Barwicka z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, uczestniczyli pracownicy urzędu (OSS), członkowie GKRPA, pedagodzy
z gminnych placówek oświatowych, dyrektor gimnazjum w Chotomowie Katarzyna Tomporowska oraz zaproszeni goście.
Na wstępie uczestnicy zapoznali się ze statystykami spożywania
alkoholu w naszym kraju. Okazuje się, że spożycie alkoholu rośnie,
a przypadków uzależnienia od niego u dzieci młodzieży jest coraz
więcej. Najmłodsze zdiagnozowane dziecko miało 9 lat. Jak się okazuje piwo przez dużą cześć społeczeństwa nie jest traktowane jak
alkohol, a jego spożywanie przy nieletnich w wielu rodzinach jest
normą (w Polsce aż 55% spożycia alkoholu stanowi piwo). Ciekawostką jest także fakt, że piwa traktowane przez społeczeństwo za bezalkoholowe, w rzeczywistości zawierają alkohol (do 0,5 %), a kupno
takiego napoju nie stanowi przeszkody dla osób nieletnich. W tym
miejscu należy także zaznaczyć, że alkohol jest w 85% przyczyną
przemocy w rodzinie.
Niestety dzieci i młodzież są zawsze o krok przed dorosłymi, zarówno w kwestiach środków psychoaktywnych czy alkoholu, jak również
sposobach na ich przyjmowanie. Do upijania się wykorzystują np.
dezodoranty, a do odurzania się popularne przyprawy kuchenne.
Z kolei tak zwane dopalacze sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, jako np. zapach do doniczki lub element dekoracyjny. Oddzielny problem stanowi pornografia po którą sięgają młodzi ludzie,
a nawet dzieci, ponieważ jej dostępność w sieci jest bardzo duża.
Najbardziej skutecznym sposobem na walkę z tymi zagrożeniami,
jest przede wszystkim troska rodziców i ich zainteresowanie sprawami dzieci, bo to rodzic jest przewodnikiem dziecka po życiu. Dużą
pracę w tym zakresie wykonują również szkoły, ale to rodzic musi

mieć świadomość, że każde dziecko (niezależnie od tego czy jest np.
dobrym uczniem) jest narażone na zagrożenia współczesnego świata: alkohol, narkotyki, pornografia, uzależnienie od gier czy Internetu.
Niepokojące jest jednak to, że rodzice nie angażują się w akcje profilaktyczne organizowane przez szkoły, jak również przesadnie ufają
dzieciom uznając, że pewne problemy z pewnością ich nie dotkną.
Środowe szkolenie dało uczestnikom nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy, ale również wymiany poglądów. Skala poruszanych problemów jest coraz większa, dlatego należy coraz częściej
o nich rozmawiać i dążyć do opracowania skutecznych sposobów
na walkę z nimi. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich zabawy
mogą mieć tragiczne skutki, nie tylko dla nich samych, ale również
dla ich kolegów czy rodziny.
Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w wakacje
Informujemy, że w okresie wakacyjnym zmieniają się dni i godziny
dyżurów Specjalisty Terapii Uzależnień w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu (ul. Modlińska 102, parter, pokój nr 14).
Punkt będzie czynny w dniach 6, 7, 14 i 20 lipca w godz. 9.00-12.00
oraz 10 sierpnia w godz. 9.00-12.00 i 13 sierpnia w godz. 12.00-15.00
Punkt nie będzie działał w dniach:
od 29 lipca do 31 lipca oraz od 5 sierpnia do 7 sierpnia.
Telefon kontaktowy: 505 666 304
e-mail: uzaleznienia@jablonna.pl
Każda osoba zgłaszająca się do Punktu ma prawo do zachowania
anonimowości a spotkanie objęte jest tajemnicą terapeutyczną. Konsultacja w Punkcie jest bezpłatna.

„Bezpieczne wakacje” w gminie Jabłonna
Uczniowie klas I –III ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie i Szkoły Podstawowej w Chotomowie
oraz uczestnicy Akcji Lato biorą udział w projekcie „Bezpieczne Wakacje”.
Promocja bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku
odbywa się przy współpracy z Komisariatem Policji w Jabłonnie oraz
Komendą Powiatowej Policji w Legionowie.
Podczas spotkań, które odbyły się pod koniec czerwca w gminnych
placówkach oświatowych, mł. asp. Sławomir Wiśniewski z Komisariatu Policji w Jabłonnie oraz rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Legionowie asp. Emilia Kuligowska promowali bezpieczne zachowania podczas wakacji. Spotkania odbyły się w szkołach
podstawowych w Jabłonie i w Chotomowie oraz będą się dobywać
w trakcie gminnej Akcji Lato organizowanej przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu.
Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne
oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Spotkanie w Jabłonnie

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej
i inne.
Więcej na www.bezpiecznewakacje.pl

Spotkanie w Chotomowie
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Nagrody dla sportowców
12 maja Wójt Jarosław Chodorski wręczył nagrody trójce sportowców z naszej gminy.

Wójt Jarosław Chodorski oraz wyróżnieni sportowcy

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Inga Kamińska (pływanie), Monika
Nyrć (Taekwon-do) oraz Patryk Stokowski (tenis ziemny).
Patryk Stokowski to utalentowany sportowiec, który naukę gry
w tenisa rozpoczął w wieku 6 lat. W swojej dotychczasowej karierze
osiągnął aż 18 pierwszych miejsc na turniejach ogólnopolskich
i wojewódzkich. Warto dodać, że Patryk zdobył również 5 drugich
miejsc i 4 trzecie miejsca, do lat 10.
Inga Kamińska od 2011 roku trenuje pływanie. Do listopada 2014
roku reprezentowała klub UKS Delfin Legionowo. W sezonie
2013/2014 zdobyła dla klubu 41 medali występując w zawodach
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecnie
trenuje w klubie Sinnet Tennis Warszawa.
Monika Nyrć trenuje Taekwon-do w LKS Lotos Jabłonna.
Posiada stopień mistrzowski 1 DAN. Około 100 razy stanęła na
podium w różnego rodzaju zawodach zarówno lokalnych oraz
ogólnopolskich. W roku 2014 zdobyła m.in. złoty medal Pucharu
Europy za zawodach Budapeszcie w walkach indywidualnych,
jak również złoty medal w drużynowych układach i drużynowych
walkach.

Gimnazjalne sukcesy
Uczniowie klas trzecich z gminnego gimnazjum w Chotomowie, uzyskali bardzo wysokie wyniki
z egzaminu kończącego naukę.
Najwięcej
punktów
gimnazjaliści
uzyskali z języka angielskiego na
poziomie podstawowym 74,9% (średnia
w powiecie legionowskim 74,5%, średnia
dla województwa mazowieckiego 69,8%),
a na poziomie rozszerzonym 54,8% (średnia
w powiecie legionowskim 55,4%, średnia
dla województwa mazowieckiego 51,2%),
natomiast z niemieckiego – 55,3%.
Wysokie wyniki uczniowie uzyskali
również z języka polskiego - średnie
wyniki procentowe szkoły to 67,6 (średnia
w powiecie legionowskim 65,5%, średnia
dla
województwa
mazowieckiego
64,7%). Za zadania z historii i wiedzy
o społeczeństwie nasi uczniowie otrzymali
65,9% punktów.
W tym miejscu warto także wspomnieć
o innym sukcesie naszych gimnazjalistów.
16 czerwca 2015 r. uczniowie z klasy IIa
Publicznego Gimnazjum w Chotomowie:

Katarzyna Baranowska, Szymon Dowierciał,
Dawid Micek i Maria Wojnowska jako zespół
wzięli udział w XIV finale Turnieju Wiedzy
Turystyczno-Ekologicznej
o
obszarze
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
który odbył się w hali sportowej „Arena”
w Legionowie. III miejsce wywalczyła
drużyna z Publicznego Gimnazjum
im. Orła Białego w Chotomowie
w składzie: Katarzyna Baranowska,
Maria Wojnowska, Szymon Dowierciał,
Dawid Micek. Nagrodą dla drużyny
również był sprzęt turystyczny: maty
samopompujące, plecaki oraz latarki
czołówki. Merytorycznym opiekunem
drużyny gimnazjalistów z Chotomowa
była Emilia Krawczuk- nauczycielka
geografii,
a
młodzieżą
podczas
wycieczki i finału turnieju opiekował się
Wiesław Kukla – nauczyciel informatyki
i wiedzy o społeczeństwie.

Uczestnicy turnieju

Katarzyna Tomporowska dyrektorem gimnazjum
9 czerwca w Urzędzie Gminy Jabłonna odbył się konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum im.
Orła Białego w Chotomowie.
Do
konkursu
przystąpiły
dwie
kandydatki: Beata Janas oraz Katarzyna
Tomporowska. 9 czerwca 2015 r. odbyło
się posiedzenie Komisji Konkursowej
powołanej przez Wójta Gminy Jabłonna
Zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 26
maja 2015 r. Komisja Konkursowa po
sprawdzeniu czy kandydatki spełniają
wymagania
formalne
określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora szkoły
lub placówki i trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. 10. Nr 60, 373)
przeprowadziła postępowanie.
W
wyniku
tajnego
głosowania
dyrektorem Publicznego Gimnazjum im.
Orła Białego w Chotomowie wybrana
została Katarzyna Tomporowska.
Katarzyna Tomporowska
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FOTORELACJE

DZIEŃ DZIECKA

FOTO: A. TAŃSKA
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PIKNIK SP JABŁONNA

FOTO: A. TAŃSKA

DZIEŃ SPORTU
FOTO: INICJATYWA LOKALNA NOWOCZESNE GOSPODYNIE SKIERDY - RAJSZEW
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PIKNIK W PRZEDSZKOLU W JABŁONNIE

FOTO: A. TAŃSKA

PIKNIK SP CHOTOMÓW
FOTO: DOROTA MILEROWICZ
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Gminne inwestycje w telegraficznym skrócie
Oświetlenie
W ostatnim czasie gmina wyłoniła wykonawców i podpisała umowy
na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic:
Dobrej, Księżycowej i Piusa XI 55, ul. Kolejowej 43 w Chotomowie, Polnej
i Chabrowej w Rajszewie, Orlej w Skierdach oraz Zacisze w Jabłonnie.
Wyłoniono także wykonawcę budowy oświetlenia ul. Górzystej
w Chotomowie (ELBIS Leszek Pokrywko), a zakończenie realizacji
inwestycji planowane jest na koniec sierpnia.
Wydział Inwestycji przygotowuje postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonnie, ul.
Klonowej w Bożej Woli, ul. Sołeckiej w Skierdach oraz w trybie zapytań
ofertowych na budowę ul. Górzystej i ul. Podleśnej w Chotomowie oraz ul.
Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej.
Drogi
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
ul. Muzycznej w Skierdach oraz przebudowę ul. Szkolnej w Jabłonnie
na wysokości Szkoły Podstawowej.
Dobiega końca procedura przetargowa dotycząca budowy ul. Jaśminowej
w Rajszewie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont ul. Dębowej
w Bożej Woli.
W pierwszej połowie maja zakończyły się prace polegające na pozimowym
sprzątaniu ulic i chodników gminnych. Trwają ponadto prace polegające
na kruszywowaniu i równaniu dróg .
W najbliższym czasie planowane jest także odnawianie poziomych
znaków drogowych.
Kanalizacja i wodociąg
Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla północnej strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od posesji
nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej wraz z przyłączami i odgałęzieniami
do granic przyległych nieruchomości. Gmina uzyskała pozwolenie
na budowę. Zakończono budowę kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonnie.
W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w ul. Kisielewskiego,
ul. Partyzantów i ul. Jasnej w Chotomowie oraz budowy wodociągu
w sąsiedztwie cmentarza w Chotomowie (między innymi ul. Tęczowa
i ul. Dobra).

Odświeżanie znaków poziomych na ul. Modlińskiej

Trwają prace związane z kruszywowaniem dróg

Kolejny odłów dzików
W związku z dużą liczebnością dzików na terenie gminy Jabłonna, podjęte zostały kolejne działania w zakresie zmniejszenia liczby zwierzyny na terenach gminy.
Kwestie związane z postępowaniem wobec dzików stwarzających zagrożenie na terenach zamieszkałych reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1226 z późn. zm.). Daje ona możliwość wydania przez Starostę, na wniosek Wójta, decyzji zezwalającej na odstrzał lub odłów dzika
w przypadku szczególnego zagrożenia ze strony tych zwierząt z terenów użyteczności publicznej
W tym roku na terenie gminy wykonano dwie decyzje Starosty Powiatu Legionowskiego, w wyniku czego odłowiono 29 sztuk dzika. Gmina otrzymała decyzję,
dzięki której będzie możliwy odstrzał 20 dzików na terenie wsi Jabłonna i Chotomów. W czerwcu Wójt Gminy Jabłonna wystąpił do Starosty o wydanie dwóch
kolejnych decyzji na odstrzał 20 dzików z terenu wału przeciwpowodziowego w Jabłonnie oraz odłowienie kolejnych 20 sztuk z terenu Chotomowa i Jabłonny.
W stosunku do poprzednich lat plan łowiecki na rok 2015 został zwiększony i po raz pierwszy wystąpiono do Starosty o wydanie decyzji na odłów i odstrzał dzika.

Bezpieczniej na wałach
Rozpoczęły się prace związane z konserwacją korony wału
przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna.
W czerwcu na całej długości został wykoszony prawostronny wał
rzeki Wisły będący w utrzymaniu Inspektoratu w Nowym Dworze
Mazowieckim. Odbiór końcowy koszenia wału na odcinku Jabłonna Nowy Dwór Mazowiecki odbył się 29 czerwca. Również w czerwcu Wójt
wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z pracami
naprawczymi wału przeciwpowodziowego. Decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalności. To jednak nie jedyne prace mające
na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W związku
ze zgłoszeniami mieszkańców odnośnie niszczenia wału przez pojazdy
mechaniczne (quady, samochody), na drogach dojazdowych do wału
montowane są także szlabany, które maja zapobiec wjeżdżaniu na koronę.
Pod koniec czerwca jeden z nich zamontowano przy „Nadzorcówce”
w Rajszewie, a kolejny stanie na wjeździe na wał przy „tarasie widokowym”.

Szlaban przy „Nadzorcówce”
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Szkolna Gromadka
-Wspomnienia i teraźniejszość
Po raz pierwszy zobaczyliśmy się nie tak dawno - od tej daty upłynęło zaledwie pół wieku
i 18 lat. Było to spotkanie 1 września 1947 r. w Szkole Podstawowej w Jabłonnie.
Szkoła Podstawowa nowego przyszłego życia. Nie wiedzieliśmy o tym co nas czeka siedząc w długich ławkach, w których jeszcze było miejsce
na kałamarz i atrament. Myśleliśmy o tym, czy się polubimy, czy będziemy sobie pomagać, czy i jak będziemy się bawić. W naszych głowach
tkwiło pytanie: jaka będzie nasza Pani? Musi być młoda i ładna. I taka była kochana nasza Pani Zofia Borucka. Kochaliśmy ją wszyscy, bez
wyjątku. Te pierwsze szkolne lata w naszych wspomnieniach były najlepsze i najciekawsze .
Zdobywaliśmy wiedzę o świecie, o życiu i o nas samych. Tu kształtowały się nasze charaktery, osiągaliśmy sukcesy i ponosiliśmy porażki.
Potem przyszedł czas rozstania i każdy z nas poszedł swoją drogą.
Ciekawi byliśmy co z się nami stało ? Jak się potoczyły się nasze losy ? Czy mamy rodziny ? Czy jesteśmy szczęśliwi ? Te pytania spowodowały
chęć spotkania się po latach, powspominania i chęć utrzymywania kontaktów - a także jeśli zajdzie taka potrzeba, pomocy w trudnych
chwilach. Udało nam się spotkać w maju, w pięknym miejscu, bo w jabłonowskim parku i pałacu PAN.
Było nas trzynaścioro. Mieliśmy pewne obawy przed spotkaniem: czy się poznamy? jacy będziemy? Mieliśmy tremę, ale towarzyszyła nam
również ciekawość i radość, że w końcu zobaczymy się.
Naszemu spotkaniu towarzyszyła wspaniała zieleń, pachnące bzy
i śpiew ptaków. Były łzy, radość i urywki zdań: To ty? Nic się nie
zmieniłaś. Nic się nie zmieniłeś. Czy ja też jestem na zdjęciu klasy? Jak
żyjesz? Czy masz dzieci?, Co teraz robisz? Pytaniom i opowiadaniom
nie było końca. Spotkanie trwało kilka godzin. Nie mogliśmy się
rozstać. Wspominaliśmy tych, którzy niestety już odeszli, innych
którzy nie mogli być na spotkaniu, naszych nauczycieli, kierownika
szkoły Władysława Gajera. Każdy z nas pamiętał o innych sprawach
i przypominaliśmy sobie nasze młode lata.
Postanowiliśmy spotykać się co pewien czas u kogoś z klasy.
Wymieniliśmy się zdjęciami, numerami telefonów.
Chcemy kontynuować spotkania i oby się udało.
Jeśli ktoś z czytających artykuł rozpozna siebie lub innych
na zdjęciu klasowym prosimy o kontakt z redakcją „Wieści
z Naszej Gminy„ lub z autorami tekstu i organizatorami spotkania.
Dorota Sejda Gajowiak, (była gospodyni klasy)-autorka tekstu
Wanda Gębska Chojnacka-organizatorka spotkania
Lucyna Pońc Rudnicka-autorka tekstu
Tadeusz Mierzejewski-organizator spotkania
Jerzy Jakubowski-autor zdjęć ze spotkania
Jerzy Zieliński-autor zdjęcia klasowego

Archiwalne zdjęcie klasy

Uczestnicy majowego spotkania
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Obwieszczenie
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
199) 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 (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku
z uchwałą Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie
ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki o nr ew.
1330, od wschodu – wschodnia granica działki o nr ew. 1298, od południa – północna granica działki o nr ew. 1074, od zachodu – zachodnia granica działki o nr ew. 1289, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.06.2015r. do 20.07.2015r.
w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 22).
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, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.2 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 4 sierpnia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

Obwieszczenie
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
199) 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 (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku
z uchwałą Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie
ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki o nr ew.
1330, od wschodu – wschodnia granica działki o nr ew. 1298, od południa – północna granica działki o nr ew. 1074, od zachodu – zachodnia granica działki o nr ew. 1289, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.06.2015r. do 20.07.2015r.
w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 22).
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, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 39 ust.2 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 4 sierpnia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski
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Wójt wspiera uzdolnionych mieszkańców
Na czerwcowej Sesji Rady Gminy Jabłonna przyjęta została uchwała w sprawie stypendiów dla
uczniów z gminy Jabłonna.
Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Wójta Gminy Jabłonna stypendiów dla uzdolnionych uczniów powstał na bazie „Lokalnego programu wspierania edukacyjnego dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna”
przyjętego zarządzeniem Nr 61/II/2007 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 6
czerwca 2007 roku. Poprzedni program był zbyt obszerny w swoich założeniach, dlatego należało doprecyzować jego szczegóły oraz ujednolicić
zasady i kryteria przyznawania stypendiów. W tym celu opracowane zostały także wzory wniosków oraz powołana zostanie Komisja Stypendialna, na czele której stanie Wójt Jarosław Chodorski.
Stypendia będą przyznawane za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne. W przypadku pierwszej kategorii wnioski składać będzie dyrekcja szkoły, z kolei o stypendia sportowe lub artystyczne wnioski mogą składać sami zainteresowani.
W tym miejscu należy podkreślić, że uczniowie ubiegający się o stypendia oprócz wysokiej średniej ocen, promują gminę poprzez branie udziału
w różnych konkursach, zawodach, wystawach, koncertach i innych inicjatywach.
Wzory wniosków oraz regulamin „Gminnego programu wspierania dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów
sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” dostępne będą na www.jablonna.pl w zakładce „Oświata w Gminie Jabłonna”.

Maksymilian Kadłubowski odbiera Nagrodę Wójta

Obwieszczenie
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
199) 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 (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku
z uchwałą Nr XXXIX/428/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew, zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew, obejmującego obszar działek o nr ew. 105/11, 105/8 i 105/9,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.06.2015r. do 20.07.2015r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 22).
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, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.2 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 4 sierpnia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

