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Szanowni Mieszkańcy!
Zbliżające się wybory samorządowe i koniec kadencji obecnego
samorządu sprzyja reﬂeksji i podsumowaniom. Dlatego prawie cały
numer szesnastego już wydania
„Wieści z naszej gminy” poświęcamy przypomnieniu i zestawieniu
najważniejszych inwestycji i inicjatyw, które w tym czasie podejmował samorząd w naszej gminie.
W obszernym materiale poświęconym inwestycjom przedstawiamy
najważniejsze z nich, zrealizowane w latach 2007 - 2010. Jak możecie się Państwo przekonać było
ich dużo.

Również ośrodki kultury znacznie
powiększyły swoją ofertę programową i dzisiaj każdy chętny znajdzie
w nich coś interesującego dla siebie.
Nasza gmina w ciągu ostatnich
czterech lat otrzymała wiele nagród i tytułów, o czym nie raz
pisaliśmy w „Wieściach”. Warto
jeszcze raz przypomnieć te wyróżnienia: Gmina Fair Play (2007
r., 2008 r., 2009 r.), Złota Lokalizacja Biznesu (2007 r.), Najlepsza Gmina wiejska na Mazowszu
w rankingu ZPP (2008 r. i 2009 r.),
ósma gmina w Polsce w rankingu
Newsweeka (2009 r.), ISO 9001:2009
(2009 r.), Sportowa Gmina (2010 r.).

Wiele
działo
się
również
w kulturze. Warto wymienić w tym Życzę Państwu przyjemnej lektury
miejscu powstanie trzy lata temu i zachęcam do czytania naszych
Uniwersytetu III Wieku w Jabłon- kolejnych wydań.
nie i w tym roku w Chotomowie.
Elżbieta Radwan
W zajęciach na UIIIW uczestniczy
redaktor naczelna
już blisko dwieście osób.
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741 przez cały tydzień!
1 października autobus
linii 806 zastąpił tabor
z numerem 741.
Linia zmieniła także
dni funkcjonowania
z pięciu na siedem.
Trasa autobusu pozostała bez
zmian. 741 można wygodnie dojechać do centrum Chotomowa,
Jabłonny oraz osiedla Nowodwory w Warszawie, gdzie autobus ma pętlę. Linia ułatwia też
dojazd na jabłonowskie osiedle
Przylesie, ulicę Leśną, Dworkową, Chotomowską, Jasną i Kisielewskiego. Autobus zatrzymuje
się również przy szkole podstaREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

wowej i gimnazjum w Jabłonnie.
Za uruchomieniem całotygodniowej linii postulowali pasażerowie oraz władze gminy, które wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców od dłużnego
czasu starały się wprowadzić
w życie ten pomysł.
Na tym jednak nie koniec.
W miarę potrzeb pasażerów małe
autobusy będą zastępowane duREKLAMA

REKLAMA

żymi, tak aby dopasować transport do liczby korzystających
z linii mieszkańców, a tym samym poprawić komfort podróżowania.
Przypominamy, że wszelkiego
rodzaju informacje na temat komunikacji dostępne są na:
www.ztm.waw.pl
Red.
REKLAMA
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Blisko 300 uczniów
wraz z nauczycielami
ze szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu
naszej gminy w piątek
8 października wzięło
udział w akcji
„Sprzątanie świata”.
W tym roku swoim
patronatem objęła ją
Wójt Olga Muniak.

Sprzątanie świata
w Gminie Jabłonna
To już kolejny raz kiedy Urząd
Gminy wraz ze szkołami zorganizował taką akcję. W jej ramach uczniowie sprzątali zaśmiecone miejsca na
terenie gminy i lasy, w których niestety cały czas można znaleźć dzikie wysypiska śmieci.
Urząd Gminy w ramach akcji zapewnił worki, rękawice i od-

biór odpadów. W tym roku uczniowie zebrali trzy kontenery śmieci,
w których znalazły się między innymi stare opony, wyposażenie łazienek a nawet drewniane łóżko.
Wszyscy uczestnicy akcji w podziękowaniu za udział otrzymali turystyczne
saszetki, napoje i batony.
Michał Smoliński

Przylesie na sportowo
Na jabłonowskim osiedlu Przylesie powstało wielofunkcyjne
boisko. Przy okazji jego otwarcia Wójt Gminy Jabłonna Olga
Muniak podziękowała pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowo
Lokatorsko – Własnościowej, za pomoc w trakcie tegorocznej
powodzi.
Wybudowane przez SML-W boisko otwarto w sobotę 2 października. Podczas tej krótkiej ceremonii
głos zabrała także wójt Olga Muniak. Na ręce sześciu pracowników
SML-W złożyła podziękowania za
trud i poświęcenie, którym się wykazali w trakcie majowej i czerwcowej powodzi. – Dziękuję Wam nie

tylko za pomoc, ale i zrozumienie
sytuacji osób których domy i gospodarstwa były zagrożone. Jestem
dumna, że nasza gmina mogła liczyć
na bezinteresowną pomoc osób nie
będących jej mieszkańcami – dodała
Olga Muniak.
Sobotniemu piknikowi towarzyszyły także konkursy plastyczne dla

Olga Muniak osobiście podziękowała
pracownikom spółdzielni
za pomoc w trakcie powodzi
dzieci, grill, zabawa przy muzyce
oraz ognisko, a także pyszna grochówka serwowana przez lokalną
restaurację.
AOT
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Gimnazjaliści
na podium!
7 października
w Gminnym Centrum
Kultury w Dąbrówce
odbył się IX Turniej
Wiedzy Turystyczno
– Ekologicznej
Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego.
Startowali w nim
uczniowie
jabłonowskiego
gimnazjum.
Zdobyli
pierwsze miejsce.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

Część ustna - odpowiedź na pytanie
Organizatorem Turnieju był Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego przy
współudziale miast i gmin należących
do związku oraz policji i WOPR. Turniej miał na celu promowanie regionu,
popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy krajoznawczo
— historycznej, ochrony środowiska i ekologii, zdobywanie
wiedzy i umiejętności z zakresu
bezpiecznego uprawiania turystyki oraz przebywania nad
wodą. Wzięła w nim udział młodzież ze szkół gimnazjalnych
z 7 miast i gmin należących do
Związku: Serocka, Nieporętu,
Jabłonny, Legionowa, Wieliszewa, Radzymina oraz Dąbrówki.
Tegoroczne zmagania uczestników
tradycyjnie przebiegały w kilku konkurencjach. Drużyny musiały wykazać się m.in. znajomością roślinności
z naszego regionu, znajomością mapy, a także umiejętnością
REKLAMY

REKLAMY

udzielania pierwszej pomocy czy
segregacji odpadów. Konkurencje wymagały więc nie tylko wiedzy merytorycznej, ale i praktycznej. Jak pokazały końcowe wyniki,

Zwycięska drużyna z Jabłonny
najlepsza okazał się drużyna z Jabłonny w której skład weszli uczniowie
z Gimnazjum im. Orła Białego!
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Red.
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

6

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

7

Wybory 2010
Kompendium wiedzy
Kto może głosować?
Prawo wybierania ma każdy
obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania ukończy 18 rok
życia. Z pośród uprawnionych do
głosowania są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw
publicznych prawomocnym sądu
lub Trybunału Stanu.
Sposób głosowania
i warunki ważności głosu
- W wyborach radnych w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
wyborca głosuje na określonych
kandydatów, stawiając znak "x" w
kratce z lewej strony obok nazwisk
najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym
okręgu wyborczym.
- Wyborca może głosować
na określonych kandydatów bez
względu na to, na jakich listach nazwiska ich są umieszczone.
- Wyborca może głosować na
mniejszą liczbę kandydatów.
- Za nieważny uznaje się głos,
jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej
strony obok nazwisk więcej kandydatów niż radnych jest wybieranych lub nie postawiono znaku
"x" w kratce z lewej strony obok
nazwiska żadnego kandydata. Głos
jest również nieważny, jeżeli znak
"x" postawiono w kratce wyłącznie
przy nazwisku kandydata w sytuacji określonej w art. 113 ust. 2.
- Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub
nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na
ważność głosu.

W jaki sposób można oddać
swój głos?
Głos można oddać we właściwym miejscowo lokalu wyborczym
między godziną 8.00 a 22.00. Właściwość miejscową danego lokalu
ustala się na podstawie miejsca zamieszkania.
Wybierając się do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty
lub paszport). W lokalu wyborczym po wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości wyborca
otrzyma kartę do głosowania. Następnie powinien się udać do kabiny wyborczej i tam przystąpić do
głosowania.
Głosowanie jest tajne.

na mniejszą liczbę kandydatów.
W każdym okręgu małej gminy
wybiera się od jednego do pięciu
radnych. W gminach wiejskich
okręgiem zwykle jest sołectwo.
Warunki ważnego głosowania do rady gminy w gminach
poniżej 20 tys. mieszkańców
W okręgu wyborczym X wybiera
się dwóch radnych. Jak głosować,
aby głos był ważny?
• Głosuję na jednego kandydata.
GŁOS WAŻNY
• Głosuję na dwóch kandydatów.
GŁOS WAŻNY
• Głosuję na trzech lub więcej
kandydatów.
GŁOS NIEWAŻNY
• Nie głosuję
na żadnego kandydata.
(wrzucam do urny pustą kartę).
GŁOS NIEWAŻNY

Oddanie głosu następuje poprzez postawienie w kratce z lewej
strony obok jego nazwiska znaku
"x" na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na kar- Reasumując
cie do głosowania.
• W okręgu nr 1 oddajemy
głos na 4 kandydatów
Jak głosować w gminach
• W okręgu nr 2 oddajemy
taka, jak nasza?
głos na 3 kandydatów
Wybory w najmniejszych
gminach, czyli takich poniżej 20
• W okręgu nr 3 oddajemy
tysięcy mieszkańców, odbywagłos na 3 kandydatów
ją się na zasadzie większościowej
• W okręgu nr 4 oddajemy
– radnymi zostają ci kandydagłos na 3 kandydatów
ci, na których głosowało naj• W okręgu nr 5 oddajemy
więcej osób. System ten przypomina więc wybory do Senatu.
głos na 1 kandydata
Głosuje się stawiając znak "x"
• W okręgu nr 6 oddajemy
w kratce z lewej strony obok nagłos na 1 kandydata
zwisk najwyżej tylu kandydatów (ze wszystkich list), ilu radŹródło: www.maszglos.pl
nych jest wybieranych w danym
okręgu. Można też głosować
Ordynacja Wyborcza
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BIBLIOTECZNA
REAKTYWACJA
czyli podsumowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie z ﬁlią w Chotomowie
za lata 2006-2010
Rok 2006 był rokiem przełomowym. Z jego początkiem w ramach
programu „Ikonka” biblioteka została
wyposażona przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Lokal,
który zajmowaliśmy miał jednakl zaledwie 40 m², uruchomienie „Czytelni
Internetowej” nie było zatem możliwe.
Na szczęści udało przenieść książnicę do lokalu po pracowni plastycznej.
Po pracach adaptacyjnych (m.in. odnowienie ścian i podłogi, nowe oświetlenie, itd.), dużej selekcji starego
księgozbioru dla dzieci z lat 80-tych
i otrzymaniu dotacji z Ministerstwa
Kultury, zakupiono nowe książki
i urządzono „Kącik dla Dzieci”.

(w 30-osobowych grupach) z przedszkola „Bajkowy Dom” na lekcje biblioteczne. Stworzono też akcję „Dzieci
– Dzieciom”, w ramach której dzieci
z klas młodszych biorą udział
w przedstawieniach dla przedszkolaków i odwrotnie. Wprowadzono stałą
ekspozycję „Kalendarium rocznic” oraz
stałą akcję „Uwolnij książkę”, zwaną inaczej „Książka gratis”. Biblioteka włączała się w ogólnopolskie akcje, m.in.
„Magiczna Biblioteka”, „Czas na czytanie – książka wzbogaca”. Uczestniczyła
w akcji informatyzacji społeczeństwa
(internetowy n@utobus).
Brała udział w konkursie „Kultura
Bliska” oraz „Biblioteka – moje ulubione miejsce.

W październiku tego roku odbyła
się uroczystość nadania imienia bibliotece. Naszym patronem został wybitny
poeta ks. Jan Twardowski.

W roku 2008 odbyła się inauguracja
„Jabłonowskich
Spotkań
z Poezją”. Brali w nich udział wybitni
aktorzy i twórcy. Spotkania poetycko-muzyczne organizowane przez bibliotekę (najczęściej wg własnych scenariuszy) odbywają się nie tylko w budynku
GCKiS ale też i poza nim. m.in., w kościołach, domach kultury, bądź w bibliotekach. Częstymi gośćmi byli: Krystyna Czubówna, Grażyna Matkowska,
Janusz Tylman. W tym samym roku biblioteka wydała (przy wsparciu finansowym miejscowej parafii) tomik wierszy swojego patrona pt. „33 Wiersze”.
– prezentowane nie tylko w kościele w Jabłonnie, ale też w kościele
w Wiedniu, innych instytucjach kultury i na Międzynarodowych Targach
Książki w Warszawie.

Koniec 2006roku, to zaczątki informatyzacji. Zakup komputera (poza programem Ikonka) doprowadził do rozpoczęcia prac nad
komputeryzacją księgozbioru, które na dobre ruszyły w 2007 roku.
Zapoczątkowany został też proces retrokonwersji księgozbioru
(katalog
kartkowy został zamknięty, rozpoczął
się proces opisów retrospektywnych).
Następne lata to kontynuacja
wdrażania
nowych
technologii
i przede wszystkim promocji biblioteki.
Stworzenie „Kącika dla dzieci”, włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała
Polska Czyta Dzieciom”, spowodowało
wzrost liczby najmłodszych i starszych
czytelników.
Kącik dla najmłodszych sprawił, że w każdym miesiącu przychodził do biblioteki ok. 200 dzieci

Ponadto Biblioteka przystąpiła do
Lokalnej Grupy Działania, współpracuje ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiej Twórczości, Związkiem Literatów
Polskich, uzdolnioną młodzieżą ze
szkół muzycznych i młodymi grupami
aktorskimi.

W roku 2009 GBP obchodziła 60.
lecie istnienia. W latach 2008 – 2009
wymieniono część regałów, na bardziej
estetyczne i funkcjonalne. Urządzono
czytelnię i stanowisko komputerowe
z katalogiem on-line dla czytelnika.
Cały czas wzrasta liczba czytelników i książek. Dla przykładu:
Koniec roku 2005 – czytelników
zapisanych -457, stan księgozbioru
– 19 427, liczba wypożyczeń – 14 400.
Koniec września 2010 – czytelników
zapisanych 1845, stan księgozbioru
– 24 600, liczba wypożyczeń– 26 700.
W roku 2010 po skomputeryzowaniu całości księgozbioru, rozpoczęto
kodowanie książek. Założono bloog biblioteki.
Przytoczone powyżej sprawy i liczby nie wyczerpują do końca zakresu oddziaływań biblioteki. Biblioteka
ewoluuje, dostosowując zakres oraz
formy działań do potrzeb lokalnego
środowiska, realiów zmieniającego się
świata oraz własnych możliwości ﬁnansowych. Książnica współorganizowała także Festiwal Poezji Słowiańskiej
i Światowe Dni Poezji. Organizuje letnie
akcje Taniej Książki, uczestniczy w obchodach Dni Gminy i Dnia Dziecka, organizując kiermasze książki, spotkania
z autorami, dla dorosłych i dla dzieci.
A plany? W ciągu najbliższego czasu – zakończenie kodowania książek,
by móc wprowadzić komputerową obsługę ruchu czytelniczego (komputerowe wypożyczanie), dalsze akcje promocyjne biblioteki, a przede wszystkim
rozpocząć komputeryzację filii w Chotomowie.
Anna Czachorowska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
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KALEJ
DOSKOP
KADENCJI
INWESTYCJE
I ROZWÓJ
Rok 2007
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2007 roku zostały zrealizowane na kwotę 12 mln 304 tys. zł.
Drogi publiczne gminne
- Przebudowa drogi w Trzcianach
- Wykonanie projektu budowy
ul. Kisielewskiego w Chotomowie
- Dokończenie budowy chodnika
w ul. Przylesie w Jabłonnie
- Wykonanie ul. Wypoczynkowej
w Chotomowie do granicy z Gminą
Wieliszew
- Przebudowa ul. Akacjowej w Jabłonnie
- Przebudowa ul. Spokojnej w Jabłonnie
- Wykonanie dokumentacji przebudowy
ul. Wczasowej w Jabłonnie
- Wykonanie dokumentacji przebudowy
ul. Rekreacyjnej w Jabłonnie
- Budowa drogi w ciągu ulic
Jasna-Promienna (kontynuacja zadania)
- Wykonanie projektu ciągu pieszojezdnego w ul. Złotej Renety
- Wykonanie projektu przebudowy
ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej
- Wykonanie projektu ul. Jasna,
Pogodna, Radosna, Promienna, Tęczowa
i Wesoła w Chotomowie /poniesiono
część wydatków, wykonanie zadania
inwestycyjnego nastąpiło w 2008 roku
w ramach środków niewygasających
Wykonanie projektu przebudowy
ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej

- Budowa chodnika w ul. Szkolnej
w Jabłonnie – rozpoczęcie prac
(pozwolenie na budowę, przetarg)
- Budowa chodnika w ul. Modlińskiej
w Jabłonnie – dokończenie zadania
- Wykonanie ul. Lipowej w Skierdach
- Doﬁnansowanie przebudowy
ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę
między Gminami Jabłonna i Legionowo
- Budowa chodnika między wsiami
Boża Wola i Suchocin
- Budowa ul. Leśnej w Jabłonnie
/poniesiono część wydatków, wykonanie
zadania inwestycyjnego nastąpiło w 2008
roku w ramach środków niewygasających
z 2007 roku w kwocie 111.000 zł/,
- Wykonanie dokumentacji budowy
chodnika między wsiami Suchocin
i Skierdy
- Wykonanie projektu przebudowy części
ul. Szkolnej (okolice ul. Szkolnej 13-150mb)
Kanalizacja i wodociąg
- Wykonano projekt zwodociągowania
wsi Janówek Drugi w porozumieniu
z gminą Wieliszew.
- Wykonano dokumentację sieci
wodociągowej w ul. Modlińskiej
i Piaskowej w Jabłonnie.
- Rozpoczęto prace projektowe związane
z budową sieci wodociągowej
w ul. Królewskiej w Jabłonnie.
- Trwały intensywne prace projektowe
związane z realizacją budowy wodociągu
na terenie wsi Chotomów
i Dąbrowa Chotomowska
po północnej stronie torów

Kubatura
- Budowa budynku komunalnego,
wykonano projekt techniczny budynku
/wykonanie zadania inwestycyjnego
nastąpi w 2008 roku w ramach środków
niewygasających z 2007 roku w kwocie
277.000 zł/,
- Wykonanie termomodernizacji
budynku Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie
- Wykonanie termomodernizacji
budynku przedszkola w Chotomowie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Budowa przepompowni PII i kanalizacji
ściekowej w Jabłonnie. Wybudowano
przewód tłoczny od ul. Abramowicza
do Modlińskiej i pompownię PII.
Zadanie inwestycyjne zgodnie
z harmonogramem prac było
zrealizowane do końca 2009 roku,
- Budowa kanalizacji na obszarze
oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa,
Modlińska wraz z ulicami przyległymi
/zadanie inwestycyjne zostało wykonane
w zakresie dokumentacji projektowej
na kwotę 42.700 zł/,
- Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie
ulicy Szkolnej 17. Zadanie zostało
wykonane w zakresie dokumentacji
projektowej i zostanie dokończone
w 2008 roku w ramach środków
niewygasających 2007 roku w kwocie
78.000 zł. Z powodu braku zgody
właściciela zadania nie można było
wykonać w 2007 roku,
- Weryﬁkacja koncepcji i wyznaczenie
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kierunków projektowania kanalizacji
na terenie Gminy Jabłonna. Koncepcja
będzie dotyczyć odbioru ścieków
do oczyszczalni ścieków w Nowym
Dworze Mazowieckim i zostanie
dokończona w 2008 roku w ramach
środków niewygasających 2007 roku
w kwocie 69.000zł,
- Wykonanie projektu kanalizacji w części
ulicy Królewskiej w Jabłonnie /zadanie
inwestycyjne zostanie zrealizowane
w 2008 roku w ramach środków
niewygasających 2007 roku
w kwocie 30.000 zł/,
- Wykonanie projektu brakującej
kanalizacji w ulicy Modlińskiej
na odcinku od ronda S1 do Urzędu
Gminy /zadanie inwestycyjne zostanie
zrealizowane w 2008 roku w ramach
środków niewygasających 2007 roku
w kwocie 140.000zł/
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Wykonanie oświetlenia ulic:
Kisielewskiego, Polna, Łąkowa
w Chotomowie /zadanie inwestycyjne
zostanie zrealizowane w 2008 roku
w ramach środków niewygasających
z 2007 roku w kwocie 70.000 zł/,
- Projekt oświetlenia ul. Lipowej
w Dąbrowie Chotomowskiej
- Projekt oświetlenia ul. Leszczynowej
w Chotomowie /zadanie inwestycyjne
zostało wykonane/,
- Wykonanie oświetlenia ul. Radosnej
(pod lasem) w Chotomowie
- Projekt i wykonanie oświetlenia
w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)

Rok 2008
Wydatki majątkowe, w tym
inwestycyjne w 2008 roku zostały
zrealizowane na kwotę 13 mln zł
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna
- Wybudowano sieć wodociągową
w ul. Królewskiej w Jabłonnie na odcinku
od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej
- Wykonano projekt ujęcia wody oraz
stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin
wraz z odwiertami i badaniami wody
- Wykonanie projektu ujęcia wody oraz
stacji uzdatniania wody we wsi Jabłonna
wraz z odwiertami i badaniami wody
- Wykonano projekt wodociągu
w ul. Listopadowej w Jabłonnie
na odcinku od przewodu wodociągowego

- Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Jasnej w Chotomowie
- Projekt i realizacja doświetlenia ulic:
Przylesie i Leśna w Jabłonnie /zadanie
inwestycyjne zostanie zrealizowane
w 2008 roku w ramach środków
niewygasających z 2007 roku w kwocie
59.800 zł/,
- Projekt i realizacja oświetlenia
ul. Żeligowskiego do Osiedla
Ekologicznego w Chotomowie /
poniesiono część wydatków, realizacja
zadania nastąpi w 2008 roku w ramach
wydatków niewygasających z 2007 roku
w kwocie 43.000 zł/,
- Projekt i realizacja oświetlenia
ul. Okólnej w Chotomowie /zadanie
inwestycyjne zostało wykonane/,
- Modernizacja oświetlenia ronda
w Chotomowie /poniesiono część
wydatków, realizacja zadania nastąpi
w 2008 roku w ramach wydatków
niewygasających z 2007 roku w kwocie
60.000 zł/,
- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego
budynku Urzędu Gminy i terenu
przyległego /poniesiono część wydatków,
realizacja zadania nastąpi w 2008 roku
w ramach wydatków niewygasających z
2007 roku w kwocie 45.000 zł/,
- Projekt i wykonanie oświetlenia
ul. Listopadowej i Zacisze w Jabłonnie
/realizacja zadania nastąpi w 2008 roku
w ramach wydatków niewygasających
2007 roku w kwocie 100.000 zł/, zadanie
zostało wprowadzone do budżetu Gminy
Jabłonna w grudniu 2007 roku,
- Doświetlenie ul. Lipowej w Skierdach

na granicy z Legionowem do spięcia
z istniejącym i zaprojektowanym
wodociągiem w ul. Królewskiej
Drogi publiczne powiatowe
- Doﬁnansowano wykonanie projektu
ciągu pieszo-rowerowego w drodze
powiatowej 1820W w ul. Partyzantów
i Chotomowskiej
- Wykonano dokumentację ul. Niecałej
w Chotomowie i wybudowo łącznik do
ul. Górnośląskiej
- Wykonano dokumentację
ul. Świerkowej w Chotomowie
- Wykonano dokumentację chodnika
między wsiami Rajszew i Skierdy
- Wykonano dokumentację
ul. Malwowej w Rajszewie
- Wykonano dokumentację ul. Golfowej
/od ul. Mazowieckiej do pól golfowych/
- Zrealizowano budowę

(do skrzyżowania z ul. Modlińską)
/realizacja zadania nastąpi w 2008 roku
w ramach wydatków niewygasających z
2007 roku w kwocie 12.000 zł/, zadanie
zostało wprowadzone do budżetu Gminy
Jabłonna w grudniu 2007 roku,
Obiekty sportowe
- rok 2007 to także oddanie do użytku
ważnego obiektu czyli hali sportowej
w Jabłonnie.
Budowa obiektu rozpoczęła się w
połowie roku 2006. Na przełomie roku
inwestor, czyli Urząd Gminy w Jabłonnie
stwierdził, że wystąpiły opóźnienia
w realizacji zadania inwestycyjnego.
Przypomnijmy, że pod koniec 2006 r.
w Jabłonnie zmieniły się władze gminy
i to już nowa wójt Olga Muniak, zaczęła
mieć wątpliwości odnośnie jakości
prowadzonych robót oraz prawidłowego
zabezpieczenia obiektu na okres zimy.
A gdy już inwestor baczniej przyjrzał się
temu, co dzieje się na terenie budowy
przy ul. Szkolnej, to natychmiast zlecił
specjalistycznej ﬁrmie wykonanie
opinii technicznej na temat stanu hali
gimnastycznej w Jabłonnie.
Drogi publiczne powiatowe
Doﬁnansowanie wykonania przebudowy
drogi powiatowej Nr 1820W wraz
ze skrzyżowaniem z drogą powiatowa
Nr 1819W /zadanie zostało wykonane/.
Zadanie realizowane było przez Powiat
Legionowski, a Gmina Jabłonna
w ramach przekazanej dotacji
współﬁnansowała koszty realizacji.

ul. Rekreacyjnej w Jabłonnie
- Zrealizowano budowę chodnika
między wsiami Suchocin i Skierdy
- Zrealizowano budowę ul. Złotej
Renety w Jabłonnie
- Zrealizowano budowę chodnika
w ul. Szkolnej w Jabłonnie
- Wykonano projekt ul. Księżycowej do
osiedla Ekologicznego w Chotomowie
- Zrealizowano budowę ul. Lipowej
w Dąbrowie Chotomowskiej
- Wykonano dokumentację ul. Polnej
w Chotomowie
- Wykonano projekt budowy
ul. Żeligowskiego w Chotomowie
do ulicy Księżycowej
- Kontynuowano budowę ul. Jasnej,
Pogodnej, Radosnej, Promiennej
w Chotomowie
- Wykonano projekt i wybudowano
ul. Boczną w Chotomowie
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- Wykonano projekt budowy
ul. Milenijnej w Jabłonnie
- Wykonano projekt ul. Jaśminowej
w Rajszewie
- Wykonano projekt parkingu
ul. Szkolnej w Jabłonnie
- Kontynuowano budowę ul. Leśnej
w Jabłonnie
- Wybudowano drogę na odcinku od
ul. Szkolnej do ul. Pańskiej w Jabłonnie
Przebudowa chodnika i nawierzchni
w ul. Królewskiej w Jabłonnie
- Wykonanie projektu parkingu oraz jego
budowa przy ul. Złotej Renety
w Jabłonnie
- Wykonanie dokumentacji na budowę
ul. Tęczowej i ul. Wesołej w Chotomowie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Realizacja budowy przepompowni PII
oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonnie
zadanie wieloletnie z terminem
zakończenia zadania w 2009 roku
- Realizacja budowy kanalizacji na
obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa,
Modlińska, Parkowa w Jabłonnie
- Wykonano dokumentację dla
przepompowni PIII oraz kanalizacji
ściekowej w jej otoczeniu
- Zrealizowano budowę kanalizacji w ul.

Rok 2009
Wydatki majątkowe, w tym
inwestycyjne w 2009 roku zostały
zrealizowane na kwotę 11 mln zł.
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna
- W czerwcu rozpoczął się kolejny etap
budowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w Jabłonnie.
Po ul. Piaskowej (rozpoczętej w roku
2008), przyszedł czas na ul. Modlińską,
na odcinku od Parkowej do Piaskowej.
W połowie sierpnia, po zakończeniu prac
po nieparzystej stronie Modlińskiej,
rozpoczęto realizację odcinka od ronda
S1 do skrzyżowania ul. Zegrzyńskiej
z ul. Modlińską. W ramach prac przy
budynku Urzędu Gminy Jabłonna, została także wybudowana przepompownia.
- Ponadto w roku 2009 powstała
dokumentacja budowy:
• przepompowni PIV i PV oraz sieci
kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu
• kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej
w Jabłonnie

Królewskiej w Jabłonnie
/od Listopadowej do Zegrzyńskiej/
- Zrealizowano budowę kanalizacji
w obrębie ulicy Szkolnej 17 w Jabłonnie
- Wykonano projekt kanalizacji w obrębie
ulicy Milenijnej w Jabłonnie
- Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej
w obrębie ulicy Brzozowej w Jabłonnie
- Wykonano projekt kanalizacji
ul. Listopadowej w Jabłonnie
/od ul. Królewskiej do granicy z Miastem
Legionowo/
- Wykonanie dokumentacji dla
przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji
ściekowej w ich otoczeniu
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Wykonano oświetlenie w ul. Jasnej
w Chotomowie
- Wykonano projekt oświetlenia
ul. Księżycowej i Promiennej
w Chotomowie (w nowo wykonanym
odcinku drogi)
- Opracowano projekt oświetlenia
w ul. Partyzantów w Chotomowie
- Opracowano projekt oświetlenia
w ul. Kwiatowej w Chotomowie
- Wykonanie oświetlenia w ul. Łąkowej
w Chotomowie
- Wykonanie oświetlenia w ul. Leśna,
Przylesie, Politechniczna, Akademijna

- kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie
na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola
„Przy Lesie” w Jabłonnie
- kanalizacji ul. Królewskiej
do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie
Drogi
- chodnik przy ul. Dębowej w Bożej Woli
– dokumentacja
- budowa parkingu przy ul. Szkolnej
w Jabłonnie
- budowa ul. Niwnej w Jabłonnie
- budowa ul. Niecałej w Chotomowie
- budowa ul. Księżycowej w Chotomowie
do Os. Ekologicznego
- ul. Skrajna w Skierdach – dokumentacja
- budowa ul. Radosnej w Chotomowie
- budowa chodnika od wsi Skierdy
do ul. Golfowej w Rajszewie
- chodnik przy ul. Kolejowej w
Chotomowie od ul. Partyzantów
do granicy z Legionowem – dokumentacja
- budowa ul. Wczasowej w Jabłonnie
- ul. Stefana Kisielewskiego, Polna,
Łąkowa, Dolinowa, Gwiaździsta,
Konwaliowa, Mała, Podleśna, Słoneczna,
św. Tomasza z Akwinu, Modrzewiowa,
Wawrzynowa, dojazd do os. Hepi,
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w Jabłonnie
- Wykonano projekt doświetlenia
ul. Spacerowej w Chotomowie
- Wykonano oświetlenie w ul. Polnej
w Chotomowie
- Wykonano oświetlenie
ul. Leszczynowej w Chotomowie
- Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Złotej Renety w Jabłonnie
- Wykonano oświetlenie w ul. Okólnej
w Chotomowie
Pozostała działalność
- Ogrodzenie i urządzenie boiska
w Suchocinie przygotowano teren pod
boisko – krawężnik i podłoże, w 2009
roku był realizowany II etap zadania
polegający na wysianiu trawy i budowie
ogrodzenia działki boiska
- Wykonano projekt budowlano wykonawczy boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Chotomowie
Komunikacja – autobus na obwodnicy
Jabłonny
- 1 kwietnia 2008 roku został
uruchomiony przystanek „Os. Przylesie”
na ul. Przylesie, zaraz za skrętem z ronda
na obwodnicy.
- Nową trasą pojechał autobus linii 801.

Brzozowa, Milenijna, Wiosenna,
Żwirowa - nakładka ścieralna z betonu
asfaltowego
- ul. Obrońców Modlina, Akacjowa,
bagienna 13/15, Bagienna 5, Kordeckiego
– sięgacz, Łąkowa, Mała bis, Piusa XI 55,
Piusa XI sięgacz, Polna, Polna łącznik,
Spacerowa, Spokojna, Sporna, Tęczowa
w prawo, Willowa, Wypoczynkowa
– Spacerowa, Złota, Złota sięgacz, Lipowa
36, Modrzewiowa, Modrzewiowa sięgacz,
Poziomkowa, Przyleśna, Wawrzynowa,
Wspólna 24, 1-go Maja sięgacz, Buchnik
Las, Instytucka, Jagiellońska, Jesienna,
Kisielewskiego łącznik, Kisielewskiego,
Konwaliowa dojazd, Listopadowa
łącznik, Milenijna, Milenijna sięgacz,
Piastowska, Zacisze, Mazowiecka,
Storczykowa, Jastrzębia, Krogulcza,
Skowronkowa, Skrajna, Sokola i droga
od Nowego Dworu Mazowieckiego
– drogi o nawierzchni utwardzonej
destruktem
- ul. Królewska – remont
Gospodarka mieszkaniowa
- budowa budynku socjalnego
przy ul. Piaskowej w Jabłonnie
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Oświetlenie placów, ulic i dróg
- ul. Klonowa w Bożej Woli na odcinku
od drogi nr 630 do granicy
z Gm. Wieliszew – dokumentacja
- ul. Kwiatowa w Chotomowie wykonanie oświetlenia
- ul. Wawrzynowa w Dąbrowie
Chotomowskiej - wykonanie oświetlenia
- ul. Szkolna w Jabłonnie – wykonanie
oświetlenia i dokumentacji
- ul. Modrzewiowa w Dąbrowie
Chotomowskiej – dokumentacja
- ul. Mała w Chotomowie (na odcinku
od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej)
- dokumentacja
- ul. Cicha w Jabłonnie – dokumentacja
- ul. Milenijnej w Jabłonnie –
dokumentacja
- chodnik od ronda S1 do ul. Przylesie
w Jabłonnie – dokumentacja
- wykonanie oświetlenia budynku Urzędu
gminy wraz z parkingiem

- ul. Gwiaździsta w Chotomowie
– dokumentacja

Rok 2010

Oświetlenie - Ul. Złotej Renety

Drogi
- Kruszywowanie nawierzchni
– ul. Wspólna, Wspólna sięgacz, Bagienna, Bagienna rondo, Partyzantów
120, Malwowa, Muzyczna, tzw. Żeligowskiego cd., Kasztanowa, Słoneczna cz. 2,
Wenecka, Leszczynowa, Wypoczynkowa
sięgacz, Ogrodowa, Dobra, Jasna.
- Nakładki bitumiczne – ul. Wspólna,
Świerkowa, Żeligowskiego 31,
Żeligowskiego do os. Ekologicznego,
Partyzantów 120, Bagienna 13/15,
Słoneczna cz. 3, Przylesie, Piastowska.
- Nakładka asfaltowa – ul. Storczykowa,
Skrajna, Krogulcza, Skowronkowa, Sokola,
Mazowiecka , Wspólna, Modrzewiowa,
Przyleśna, Sporna, Akacjowa, Żeligowskiego 25/27 przedszkole, Obrońców Modlina, Szczęśliwa, Partyzantów116, Zacisze
- przebudowa ul.: Skrajna, Piękna
Chodnik
- Budowa chodnika w ul. Dębowej /Boża Wola/
- Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż
ulicy Partyzantów. Jest to wspólna inwestycja Powiatu i Gminy. W maju br.
Rada Gminy Jabłonna wyraziła zgodę na
udzielenie pomocy ﬁnansowej Powiatowi
Legionowskiemu w kwocie 742 346 zł z
przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w pasie drogi powiatowej
(wzdłuż ulic Partyzantów-Chotomowska).

Kultura ﬁzyczna i sport
- We wrześniu za Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie, w ramach
rządowego programu "Moje boisko-Orlik
2012", ruszyła budowa dwóch boisk oraz
zaplecza socjalno–sanitarnego. Obiekt
został oddany do użytku 18 grudnia.
- urządzono i ogrodzono boisko
w Sochocinie (II etap)
Oświata i wychowanie
- wykonano dokumentację Centrum
Edukacyjno - Kulturalno – Sportowego
w Chotomowie
- wyposażono Szkołę Podstawową
w Jabłonnie w monitoring
- w trakcie tegorocznych wakacji
w gminnych placówkach oświatowych
przeprowadzono kilka remontów.

Komunikacja
1 października w rocznicę funkcjonowania
linii 806, nastąpiła zmiana lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chotomów-Warszawa-Chotomów. Linię zastąpiono
autobusem z nr 741, który funkcjonuje
nie przez 5 lecz przez 7 dni tygodnia.
Orlik
W piątek 18 grudnia został oddany do użytku
kompleks boisk zrealizowany w ramach
programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.
Oświata
- 13 października w Szkole Podstawowej
im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
oddano do użytku nową świetlicę
i zaplecze gastronomiczne. Sale powstały
dzięki zagospodarowaniu pomieszczeń
mieszkalnych.
- Przez całe wakacje 2010 w gminnych
placówkach oświatowych trwały remonty
i bieżące naprawy.
Przedszkole Gminne w Chotomowie
- remont korytarzy z wymianą wykładziny,
poprawa warunków sanitarnych, remont
dachu, wymiana szafek w szatni dla dzieci,
remont kuchni wraz z instalacją kuchni
na gaz, pozyskano nową salę dydaktyczną
Szkoła Podstawowa w Chotomowie
- adaptacja pomieszczenia mieszkalnego
na potrzeby szkoły w celu powiększenia
świetlicy szkolnej i organizacji punktu
wydawania posiłków, remont sieci

Znalazł się wśród nich m.in.: remont
dachu szkoły podstawowej w Chotomowie oraz modernizacja terenu sportowego przy tejże placówce.
Monitoring
- Pierwsze prace związane z objęciem
gminy siecią monitoringu, rozpoczęto pod
koniec ubiegłego roku. Udało się wtedy
zainstalować jedną kamerę na ul. Szkolnej
przy szkole w Jabłonnie oraz zbudować
sieć kablową, której centrala znajduje się
w komisariacie jabłonowskiej policji.
Kolejne prace instalacyjne kamer
rozpoczęto w maju bieżącego roku.
Monitoring pojawił się na skrzyżowaniu
przy Urzędzie Gminy oraz w nowo
powstałym parku.
Komunikacja
- 1 września w gminie ruszyła nowa linia
autobusowa 806.

przesyłowej centralnego ogrzewania
między kotłownią a budynkiem szkoły,
po zimowej awarii, usunięcie usterek
spowodowanych skutkami zimy
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych
na potrzeby szkoły, remont schodów
wejściowych, przegląd instalacji
Gimnazjum w Jabłonnie
- remont podłóg, bieżące naprawy
Ponadto przy placu zabaw w Chotomowie ustawiono zakaz wyrzucania odpadów, a pod koniec sierpnia położono
nowy chodnik na ul. Żeligowskiego
Schetynówka
18 września oddano do użytku
wyremontowaną w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
ulicę Modlińską i Zegrzyńską.
Kanalizacja i wodociąg
- Dokończenie budowy kanalizacji
od S1 do Urzędu Gminy
- Budowa kanalizacji w ul. Zegrzyńskiej
- Budowa wodociągu w Janówku II
/współﬁnansowanie z Gm. Wieliszew/
Komisariat
22 października ruszyły pierwsze prace
związane z budową komisariatu policji
w Jabłonnie. Budynek będzie miał ponad
690 m. kw. powierzchni użytkowej. Inwestycja jest w części ﬁnansowana
ze środków gminy.
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KULTURA,
SPORT
I REKREACJA
W NASZEJ GMINIE

Sport
na medal

Zielone światło dla kultury, zapalone przez władze gminy przyniosło wiele pozytywnych skutków. Dzięki temu
możemy zaoferować dużo atrakcyjnych zajęć naszym
mieszkańcom.

W 2007 r. zmodernizowane zostało boisko przy gimnazjum w Jabłonnie. W 2009 r. w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu powstały dwa boiska: jedno do gry
w piłkę nożną i jedno wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę.
W ramach kompleksu powstały także
szatnie. Na przestrzeni lat 2009/2010
zmodernizowane zostało boisko
przy szkole podstawowej w Chotomowie i powstało boisko do gry
w piłkę nożną w Suchocinie.
Wielu mieszkańców chętnie korzysta z wybudowanej w 2007 r. hali
sportowej w Jabłonnie. Odbywają
się w niej weekendowe turnieje piłki
nożnej, siatkówki i ping ponga. Popołudniami z hali korzystają mieszkańcy. W ciągu ostatnich trzech lat
modernizacji poddany został też basen w Domu Ogrodnika w Jabłonnie,
z którego każdego roku korzysta 600
uczniów ze szkół w Gminie Jabłonna
i około 1500 mieszkańców.
Z myślą o naszych najmłodszych
mieszkańcach w ostatnich latach
w gminie powstało 8 nowych placów zabaw: cztery w Jabłonnie i po
jednym w Chotomowie, Suchocinie,
Trzcianach i Skierdach.
Ale sport to nie tylko infrastruktura. To również instruktorzy. Dzięki
ich przygotowaniu i profesjonalnie
prowadzonym zajęciom mieszkańcy
chętnie korzystają z bazy sportowej
i oferowanych zajęć.
Nie dziwi więc, że tak dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej został pozytywnie oceniony
i Gmina Jabłonna we wrześniu 2010
r. otrzymała ważne i prestiżowe
wyróżnienie „Sportowa Gmina”.

Gminne
Centrum
Kultury
i Sportu w Jabłonnie oraz ﬁlie
w Chotomowie i Skierdach prowadzą kilkadziesiąt sekcji tematycznych
z których rocznie korzysta blisko
700 mieszkańców naszej Gminy. Na
wszystkich chętnych czekają sekcje
nauki języków obcych, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, zajęcia
teatralne, kilka sekcji sportowych
i wiele innych.
W 2007 r. przy wsparciu Wójt
Olgi Muniak w Jabłonnie powstał
Uniwersytet III Wieku. 175 seniorów ze wszystkich miejscowości
w gminie regularnie uczestniczy
w wykładach i zajęciach fakultatywnych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zajęciami w tym roku
80 nowych słuchaczy rozpoczęło
zajęcia na Uniwersytecie III Wieku
w Chotomowie.
Ośrodek kultury był także współorganizatorem imprez masowych i rekreacyjnych takich jak: Święto Gminy
Jabłonna, Dzień Dziecka, Urodziny
Księcia Józefa, pikniki sołeckie, imprezy paraﬁalne czy zawody rowerowe
Mazovia MTB Marathon.
Interesującą i oczekiwaną przez
środowiska artystyczne w gminie inicjatywą było otwarcie w 2007 roku
„Galerii Ogród”. W trakcie trzech lat
jej działania odbyły się 22 wernisaże
wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Galeria otwarta jest dla wszystkich
twórców w gminie.
Ośrodek kultury w Jabłonnie
i ﬁlia w Skierdach prowadzą również

Kluby Malucha z których korzysta blisko 30 dzieci.
W dziedzinie sportu i rekreacji
działalność naszych klubów sportowych LKS Lotos Jabłonna i Wisła Jabłonna jest uzupełniana przez
działający prężnie od jesieni ubiegłego roku zespół boisk „ORLIK
2012”. Działaniami sekcji Orlika jest
już objętych kilkaset osób z naszej
gminy w przedziale wiekowym od
6 roku życia do wieku seniorskiego.
Ważną rolę pełni też gminna
pływalnia w GCKiS w Jabłonnie.
W ostatnim czasie wykonano w niej
szereg modernizacji poprawiając jej
standard i bezpieczeństwo osób korzystających z basenu. Rocznie robi to
blisko 600 dzieci z naszych gminnych
szkół oraz rzesza mieszkańców licząca
już ok. 1000 osób. Na naszej pływalni
uczestnicy mają do dyspozycji pełen
wachlarz usług, zaczynając od nauki
pływania a kończąc na aqua aerobiku.
Zamierzenia a przyszłość są bardzo
ambitne : chcemy w kolejnej miejscowości zbudować Orlika, czeka nas też
remont ﬁlii GCKiS w Skierdach, gdzie
mamy azbestowy dach. Ponad to planujemy uruchomić sobotni uniwersytet dla najmłodszych: bawiąc – uczyć
i ucząc – bawić.
Będziemy także zwiększać nacisk
na zajęcia rekreacyjno-zdrowotne
oraz oświatę zdrowotną – do tego konieczny jest remont naszej placówki
w Jabłonnie.
Grzegorz Przybyłowicz
Dyrektor GCKiS

Każdy kto korzysta z bazy sportowej w Gminie Jabłonna potwierdzi,
że nigdy wcześniej nie rozwijała się
ona tak prężnie jak w ciągu ostatnich
czterech lat. Już teraz na wszystkich
chętnych czeka 6 boisk.
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13 października
w Szkole Podstawowej
im. Stefana
Krasińskiego
w Chotomowie
odbyła się wyjątkowa
uroczystość.
Poświęcona i otwarta
została nowa świetlica
oraz zaplecze
gastronomiczne.

Świetlica jak marzenie
W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły Grażyna Sprawka, wicedyrektor Jacek Kasprowicz, wójt
gminy Jabłonna Olga Muniak, pełnomocnik ds. kontaktów społecznych
Seweryn Kosiorek, uczniowie szkoły
oraz ich wychowawcy, rodzice, a także
ksiądz proboszcz Leszek Kołoniecki.
Na wstępie głos zabrała dyrektor Grażyna Sprawka, która przypomniała, że Remont przeprowadzono w wakcje
nowe pomieszczenia w szkole udało
się pozyskać dzięki współpracy z rodzicami i władzami gminy. Kilka słów
powiedziała także wójt Olga Muniak.
– Wiem, że ta świetlica dzieciom sprawia wiele radości, ale to nie jedyne jej
zadanie. Oprócz miejsca do zabawy,
jest tu także miejsce na edukację i spokojne zjedzenie posiłku. Mam nadzieję,
że ta świetlica i zaplecze gastronomiczne będzie dobrze służyć całej szkole.
Po tym krótkim wstępie ks. Leszek
Kołoniecki poświęcił sale, po czym
goście obejrzeli nowe pomieszczenia
i przygotowany specjalnie na tę okazję
program artystyczny.
Świetlica, zaplecze gastronomiczne
oraz łazienka, powstały z zagospodarowania pomieszczeń mieszkalnych. Ich
remont odbył się w minione wakacje.
AOT

Z uśmiechem święcił ks. Leszek Kołoniecki

Oﬁcjalne otwarcie odbyło się 13 października
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Na zdjęciu z lewej: Dyrektor Grzegorz
Przybyłowicz, Wójt Olga Muniak,
Ryszard Sobolewski i sekretarz
Ambasady Meksyku Monica Velarde

Inauguracja w Chotomowie

Uniwersytet III Wieku
podwójna inauguracja
Ponad 140 słuchaczy i słuchaczek z terenu całej gminy uczestniczyło
w poniedziałek 11 października w inauguracji Uniwersytetu
III Wieku w Jabłonnie. Tydzień później wójt Olga Muniak
oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Grzegorz
Przybyłowicz zainaugurowali powstanie chotomowskiej ﬁlii uczelni.
W uroczystościach 11 października w Jabłonnie udział wzięła Wójt
Olga Muniak, sekretarz Ambasady
Meksyku Monica Velarde oraz znany fotograf i autor wernisaży Ryszard
Sobolewski, którego wystawę otwarto
tego dnia w „Galerii Ogród”.
Nie była ona jednak jedyną atrakcją wieczora. Na scenie wystąpiła
grupa „Mariachi Los Amigos” grająca najpopularniejsze melodie meksykańskie. Tego samego dnia odbyła się
również degustacja specjałów kuchni
meksykańskiej, pokaz i sprzedaż rękodzieła meksykańskiego oraz wystawa
tkaniny artystycznej „Gobelin – spełnione marzenia”
Meksykańskie atrakcje czekały na
studentów seniorów także tydzień
później w chotomowskiej ﬁlii GCKiS,
choć nie one były tematem głównym spotkania. Była nim inauguracja
pierwszego wykładu w Chotomowskim Uniwersytecie III Wieku.
Jak przyznała Olga Muniak, powstanie lokalnego oddziału uczelni
było marzeniem nie tylko studen-

tów, ale i wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku.
– Myśleliśmy o tym od dawana, bo
do Jabłonny na wykłady przyjeżdżało
z Chotomowa i okolic wiele osób. Na
szczęście udało się nam zrealizować te
plany. Jest mi zatem niezmiernie miło,
że mogę dzisiaj zainaugurować otwarcie tej uczelni, życząc jednocześnie jej
władzom i słuchaczom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz twórczego spędzania czasu – dodała Olga
Muniak. Wójt zadeklarowała się ponadto poprowadzić wykład na temat
samorządu, co spotkało się z dużym
poparciem ze strony studentów.
W trakcie uroczystości głos zabrał
także dyrektor GCKiS Grzegorz Przybyłowicz oraz Elżbieta Frydrychowicz,
kierująca Chotomowskim Uniwersytetem III Wieku.
Po części oﬁcjalnej rozpoczął się
wykład mecenas Elżbiety Banasiak
„Prawo dla seniora – kompendium
niezbędnej wiedzy”.
Red.

Chotomowska uczelnia już
cieszy się popularnością

Wykład mecenas Banasiak

Występ meksykańskich muzyków

16

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

W Jabłonnie na placu przy ul. Modlińskiej
za pocztą ruszyła budowa Komisariatu Policji.
Budynek będzie miał ponad 690 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej.

KOMISARIAT
Projekt inwestycji przewiduje wykonanie budynku administracyjnego
w którym znajdą się m.in.: dyżurka,
pokoje biurowe, pokój przesłuchań, archiwum, pomieszczenia gospodarcze
i magazyny. Obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie także maszt antenowy,
instalacja telefoniczna i komputerowa,
system alarmowy i przeciwpożarowy.
W sąsiedztwie budynku wybudowane
zostaną miejsca parkingowe.

Prace porządkowe terenu
rozpoczeły się pod koniec października

Pierwsze prace związane z inwestycją na placu za budynkiem poczty
rozpoczęły się 22 października. Na terenie pojawił się ciężki sprzęt i ekipy
budowlane. Teren ogrodzono i rozpoczęto prace ziemne.
Obecnie komisariat policji w Jabłonnie mieści się w budynku ochotniczej straży pożarnej przy ul. Modlińskiej 130.
Red.

Oględziny terenu,
gdzie stanie komisariat

BUDOWA RUSZYŁA

Tak będzie wyglądał jabłonowski komisariat. Powstanie za pocztą w Jabłonnie.
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Modlińska oﬁcjalnie

otwarta!

W niedzielę 19 września odbyła się uroczystość poświęcenia
i oddania do użytku wyremontowanej ulicy Modlińskiej
i ulicy Zegrzyńskiej.
Uroczystość poprzedziła Msza
św. odprawiona w kościele parafialnym p.w. M.B. Królowej Polski
w Jabłonnie o godzinie 12.00.
W liturgii udział wzięli mieszkańcy
gminy, wójt Olga Muniak, zastępca wójt Tadeusz Rokicki, sekretarz
Elżbieta Radwan, wykonawcy i projektanci inwestycji, Poseł na Sejm
RP Zenon Durka, Artur Pozorek
przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz inni
zaproszeni goście.
Po Mszy św. odbyła się ceremonia poświęcenia ulicy, której dokonał ksiądz proboszcz Tadeusz Wasiluk. Proboszcz razem z zebranymi
pomodlił się w intencji użytkowników drogi oraz wyraził pochwałę
dla inwestycji i nadzieję, że droga
będzie w bezpieczny sposób służyć
kierowcom. Głos zabrała również

wójt Olga Muniak, która podziękowała wszystkim osobom dzięki którym remont Modlińskiej i Zegrzyńskiej został zrealizowany. Uspokoiła
ponadto pieszych korzystających
z przejścia przy budynku Urzędu
Gminy Jabłonna, informując ich

Modlińska przed remontem.

o planowanej w tym miejscu instalacji sygnalizacji świetlnej.
Punktem kulminacyjnym niedzielnej uroczystości było przecięcie
wstęgi. Chwilę później samochody
ruszyły ul. Modlińską.
Aneta Ostaszewska – Tańska

Modlińska po remoncie.
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Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne ferie zimowe mogą
upłynąć dzieciom i młodzieży pod znakiem łyżew.
Wójt gminy złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki
wniosek o doﬁnansowanie powstania w Jabłonnie składanego
lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik”.

Białyy Orlik
Bia
Celem programu jest udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk, popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo
i hokej oraz upowszechnienie jazdy na
łyżwach poprzez jakościową poprawę
infrastruktury sportowej. Według założeń Ministerstwa Sportu i Turystyki
lodowiska muszą zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego,
powstałego w ramach programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”
Budowa lodowiska jest w części finansowana ze środków własnych gminy, ale o tym czy takie środki zostaną
przekazane decyduje Rada Gminy. Zielone światło dla naszego Białego Orlika
zapaliło już Ministerstwa Sportu i Turystyki, które rozpatrzyło pozytywnie
złożony przez wójt Olgę Muniak wniosek i zabezpieczyło w swoim budżecie
300 tys. zł na realizację budowy lodowiska w Jabłonnie. Teraz należy więc
liczyć na to, że Rada postąpi podobnie
i 3 listopada br. na LIV sesji, podejmie
uchwałę o przekazaniu środków na budowę „gminnej ślizgawki”.
Jeśli radni powiedzą „tak” dla
przedłożonej im uchwały, tegoroczne
ferie dla dzieci i młodzieży spędzających je w domu, będą bez wątpienia
wyjątkowo udane.

KOMENTARZ
Powstanie lodowiska w Jabłonnie, to świetny pomysł. Od kilku
lat swoj
swoją sezonową ślizgawkę ma
Legionowo i jak wiadomo cieszy
się ona ogromnym zainteresowaniem. Naszego Orlika powinno się
wykorzystywać przez cały rok, a to
jest właśnie sposób na realizację
tego pomysłu i promocję sportów
zimowych w naszej gminie.
Mariusz Ostaszewski
„Wisła Jabłonna”.

KOMENTARZ
Z dużym zainteresowaniem śledzę
działania Ministerstwa Sportu dotyczące programów rozwoju sportu
powszechnego. Ostatnio pojawił się
program pilotażowy pod nazwą „Białe Orliki”, umożliwiający zagospodarowanie terenu „Orlika 2012” również
w sezonie zimowym, przystosowujące je pod lodowisko mobilne ( składane), program za którym idą pieniądze
z budżetu państwa (50% doﬁnansowania - tj do 300.000 zł).
Jest to bardzo dobry pomysł
i mam nadzieję, że nasi włodarze, którzy poparli budowę „Orlika
2012”, przyczynią się do tego, aby
i w naszej gminie w sezonie zimowym funkcjonowało lodowisko
w ramach programu „Białe Orliki”
– ku zadowoleniu naszych mieszkańców. Należę do tego pokolenia,
gdzie przy naszej szkole podstawowej w Chotomowie przez wiele lat funkcjonowało lodowisko
(z inicjatywy dyrektora p. Pustelnika) i cieszyło się bardzo dużym
powodzeniem. Oczywiście było
to lodowisko prowizoryczne – zależne od warunków pogodowych,
co nie zawsze zdawało egzamin
– ale ile radości dawało nam wszystkim. „Białe Orliki” – to technologia
nowoczesna, umożliwiająca korzystanie z lodowiska do temperatury
+10 st. C. To możliwość maksymalnego wykorzystania boisk również
w sezonie zimowym.
Jak bardzo jest potrzebne,
wystarczy zajrzeć do sąsiadów (Legionowo) którzy od kilku lat mają
już lodowisko a zainteresowanie
społeczeństwa jest olbrzymie.
Małgorzata Kowalska
LKS Lotos Jabłonna.

Wysokie
odznaczenie
dla Wójt
Olgi Muniak
Prezydent RP,
w uznaniu
za dotychczasowe dokonania,
przyznał Wójt Oldze Muniak,
Srebrny Krzyż Zasługi.
Krzyż Zasługi to odznaczenie,
które ma długą, bo blisko 90-letnią tradycję historyczną. Ustanowił
je Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
w 1923 roku. Jest najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych,
które po odzyskaniu przez Polskię
niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych
obowiązków
Przyznawany jest osobom, które
w szczególny sposób zasłużyły się
dla Państwa lub obywateli.
Olga Muniak pełniąca funkcję
Wójta Gminy od ponad 20 lat związana jest z samorządem. W przełomowym dla samorządu 1990 r. została wybrana Sekretarzem Urzędu.
Funkcję tę sprawowała nieprzerwanie do 2006 r. W latach 2002 – 2006
była radną powiatu legionowskiego
i sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Legionowskiego. Ukoronowaniem jej pracy
samorządowej była wygrana w bezpośrednich wyborach samorządowych w 2006 r. dzięki której objęła
stanowisko Wójta. Jej dokonania
w ciągu ostatnich trzech lat, zostały dostrzeżone i nagrodzone przez
niezależne instytucje. Warto wymienić nagrody i tytuły przyznane
w latach 2007 – 2010 a są to: Gmina
Fair Play (2007, 2008, 2009), Złota
Lokalizacja Biznesu (2007), najlepsza gmina wiejska na Mazowszu
w rankingu ZPP (2008 r. i 2009 r.),
8 gmina w Polsce w rankingu Newsweeka (2009 r.), Sportowa Gmina
(2010 r.).
Michał Smoliński
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MODZELEWSCY

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
ZAPRASZA NA
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
motocykle * samochody osobowe * samochody dostawcze do 3,5t
ciągniki * przyczepy
05-123 Chotomów

czynne:
poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 14:00
wykonanie www.barsign.pl

www.modzelewscy.pl

ul. Partyzantów 29
tel. (022) 772 63 29
kom.0 696 448 179

