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Realizacja projektu finansowanego
przez Unię Europejską
Gmina Jabłonna realizuje projekt za kwotę ponad pół miliona złotych pod nazwą
„Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych
i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ”.
Realizacja projektu jest już na
półmetku. Wybrany w procedurze
przetargowej wykonawca zakończył
prace związane z podniesieniem
jakości komunikacji między ul. Złotej
Renety a ul. Modlińską. Wykonany
został chodnik w miejscu ścieżki
gruntowej oraz parking i oświetlenie
tego obszaru. Prace skorelowane
zostały z budową nowoczesnego
komisariatu policji w Jabłonnie.
Dzięki temu uzyskaliśmy estetycznie
i funkcjonalnie zagospodarowaną
przestrzeń w centrum Jabłonny.

i mieszkańcom do pozyskania
informacji na temat gminy i jej
walorów turystycznych, kulturalnych
i sportowych. Rozwiązanie takie
pozytywnie wpłynie na poprawę
jakości obsługi mieszkańców oraz
gości odwiedzających naszą gminę.
Nowa kancelaria jest zlokalizowana
bezpośrednio przy wejściu

Komplementarne działanie to prace
związane ze stworzeniem punktu
informacji turystycznej w strefie
obsługi interesanta w siedzibie Gminy.
Zakończone zostały już wszystkie
prace remontowe dzięki czemu już
w najbliższym czasie mieszkańcy
będą obsługiwani w nowej kancelarii,
zlokalizowanej bezpośrednio przy
wejściu do Urzędu Gminy.
W ramach realizowanego projektu
zamontowany
zostanie
również
infomat, który posłuży turystom

W przyszłym roku czeka nas dalsza
realizacja projektu. Wymienione
będzie
pokrycie
dachowe
na
budynku Domu Ogrodnika, a na
zakończenie zorganizowana zostanie
kampania promocyjna, mająca na
celu zwiększenie rozpoznawalności
marki Jabłonna jako gminy przyjaznej
turystom oraz obszaru Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.
Realizacja projektu finansowana
jest w 85% przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.

Chodnik łączący
ul. Złotej Renety z ul. Modlińską

Elektroniczne porady prawne
Pod koniec października ruszyła mailowa pomoc
prawna dla mieszkańców gminy Jabłonna.
Prawnicy Urzędu Gminy, drogą elektroniczną,
będą udzielać porad prawnych z zakresu: spraw
cywilnych, rodzinnych (z wyłączeniem spraw
rozwodowych), administracyjnych oraz prawa
pracy. Raz w tygodniu prawnik Urzędu Gminy
pełni dyżury w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Zapytaj mailowo
Poradą prawną, jaką elektronicznie
mogą otrzymać zainteresowani
mieszkańcy, będą odpowiedzi na
zadane pytania prawne, wzory
umów lub pism procesowych,
dokumenty mające charakter porady
wstępnej o charakterze ogólnym
i informacyjnym. By uzyskać pomoc,

w formie porady, wystarczy wysłać maila na adres
prawnik@jablonna.pl z opisem sprawy, co do której
potrzebna jest wskazówka prawnika.
Po otrzymaniu wiadomości od mieszkańca, prawnik
w ciągu 7 dni roboczych, prześle informację zwrotną
o gotowości podjęcia się udzielenia porady prawnej,
proponowany termin i sposób jej wykonania.
Prawnik radzi
W czwartkowe popołudnia, w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (GOPS, Jabłonna, ul. Zegrzyńska 1),
pełni dyżur radca prawny. Od 14:00 do 18:00, w każdy
czwartek, prawnik z Urzędu Gminy, udziela porad
podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z pomocy można skorzystać po wcześniejszym,
telefonicznym,
umówieniu
się
na
spotkanie
(nr telefonu: 22 782 46 51).
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Odpowiedzi Olgi Muniak,
Wójta Gminy Jabłonna na zarzuty
stawiane przez SIL Legionowo
W związku z inicjatywą referendalną organizowaną przez SIL
Legionowo i partię polityczną z Legionowa, na żółtych kartkach
rozdawanych mieszkańcom pojawiły się nieprawdziwe informacje
dotyczące naszej gminy. Poprosiliśmy Wójt Olgę Muniak
o odniesienie się do postawionych zarzutów dotyczących dróg,
trasy mostowej, kanalizacji i wodociągu w Chotomowie i Dąbrowie
Chotomowskiej, szkoły podstawowej, obszaru leśnego w Jabłonnie,
wydatków na administrację, działań w sprawie podtopień,
wykorzystania środków unijnych i stawek za odbiór odpadów
komunalnych.

Wójt Olga Muniak

Drogi gminne
W naszej gminie sieć dróg gminnych to ponad 150 kilometrów dróg. Tylko w ciągu ostatnich
kilku lat naprawiliśmy bądź wybudowaliśmy 50 kilometrów dróg, ulic i chodników i to jest wciąż
za mało. Budżet nie jest niestety z gumy, chociaż potrzeby i ambicje są wielkie. Z konieczności
wybieramy więc te ulice, które mają największe obciążenie, gdzie po prostu mieszka lub dojeżdża
najwięcej ludzi. Są drogi, które nie mogą się doczekać napraw, ale są to np. ulice, których stan
prawny nie pozwala nam przeznaczać środków publicznych na naprawy dróg, które w istocie
są terenem prywatnym. Zasadnicza zmiana to ścisła kontrola wykonania. Zamiast wymieniać
pisma i opinie z wykonawcą, na co szkoda mi czasu, postanowiłam, że każda nowo budowana
czy remontowana droga podlega sformalizowanemu odbiorowi technicznemu, a w razie
wątpliwości - ekspertyzie przez zewnętrzny, niezależny podmiot. W przypadku, gdy odbiór bądź
ekspertyza wskazuje na uchybienia wzywamy wykonawcę do naprawy. To twarda zasada, ale ja
stoję na straży publicznych pieniędzy.
Działania w sprawie tak zwanej trasy mostowej
Trasa Mostowa znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Mazowieckiego, który opracowuje marszałek, a nie Gmina. Tereny przez które przebiega
postulowana trasa są zablokowane inwestycyjnie od ponad 30 lat. Kilkakrotnie już wnosiłam
do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zlikwidowanie postulowanej trasy. We wrześniu
tego roku, wraz z wnioskami Wiejskiej Inicjatywy Obywatelskiej z Chotomowa złożyłam uwagi
o wykreśleniu postulowanej trasy mostowej z nowo opracowywanego planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Mam wielką nadzieję, że nasze wnioski zostaną
w końcu uwzględnione. To pozwoli w planach miejscowych gminy zagospodarować zablokowane
tereny zgodnie z wolą mieszkańców i właścicieli terenów. Zrobiłam absolutnie wszystko w tej

Wydawca:
Z NASZEJ GMINY

INFORMATOR
URZĘDU I GMINY JABŁONNA
ISSN 1898-6145

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

Adres mailowy:
redakcja_wiesci@jablonna.pl
promocja@jablonna.pl
Redakcja:
Michał Smoliński (redaktor naczelny)
Aneta Ostaszewska – Tańska
Dorota Staśkiewicz

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

Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Fundacja TRZCIANY

3

4

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

sprawie, na co pozwala mi prawo. Organizuję w listopadzie w Jabłonnie w Domu Ogrodnika
spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem. Planowany termin spotkania to 6 listopada.
Spotkanie jest otwarte i już teraz zapraszam na nie mieszkańców.
Brak kanalizacji ściekowej w gminie Jabłonna
Podczas trwania mojej kadencji wykonaliśmy 15 km kanalizacji ściekowej w Jabłonnie. W 2012
r. została wykonana kanalizacja na części ulicy Chotomowskiej. 80% mieszkańców Jabłonny
(miejscowości) jest podłączona do kanalizacji ściekowej. W październiku 2013 r. do nowej szkoły
w Chotomowie przy ul. Kisielewskiego zostanie podłączona kanalizacja i wodociąg. Do końca
2014 r. gmina posiadać będzie dokumentację techniczną kanalizacji ściekowej na terenie całego
Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i pozostałej części Jabłonny. Pracujemy nad koncepcją
w pozostałych sołectwach gminy.
Przedłużanie się budowy szkoły podstawowej w Chotomowie przy ul. Kisielewskiego
Szkoła budowana jest zgodnie z planem. Wykonawca dotrzymuje terminów zgodnie
z harmonogramem budowy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest do czerwca 2014 roku,
co oznacza, że 1 września 2014 roku dzieci rozpoczną naukę w nowej szkole. Koszt budowy szkoły
wraz z salą gimnastyczną, placem zabaw, boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja,
wodociąg, parkingi, chodnik, oświetlenie) to 14 mln zł.
Zmiany w opracowanym studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
obszaru leśnego w Jabłonnie
Korzystając z okazji chciałam oświadczyć, że obszar leśny w Jabłonnie, przylegający do
osiedla „Słoneczna Polana”, nieopodal rezerwatu Bukowiec Legionowski, nie zmienia swojego
przeznaczenia w studium zagospodarowania przestrzennego. Las pozostanie lasem. Dokument
ten jest już dostępny do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Jabłonna i na stronie
www.jablonna.pl
W tym momencie plany obowiązujące w naszej gminie wraz z tymi, które mamy przygotowane
do uchwalenia jeszcze w tym roku, będą stanowiły blisko 80% powierzchni gminy. Pozostałe
plany, które obecnie znajdują się na etapie uzgodnień chcielibyśmy, żeby zostały uchwalone
w przyszłym roku.
Wydatki na administrację w gminie Jabłonna
Wydatki na administrację w naszej gminie w porównaniu z innymi gminami w powiecie
legionowskim należą do niższych. W dwóch gminach z naszego powiatu wydatki na administrację
są znacznie wyższe niż w gminie Jabłonna, w tym w jednej z gmin dwukrotnie wyższe. Warto
również dodać, że w rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” od 2008 r. notujemy
systematyczny spadek w rankingu wydatków administracyjnych na mieszkańca. Nie wszyscy
pewnie wiedzą, że wśród wydatków na administrację wchodzą również wydatki na imprezy
sportowe, spotkania noworoczne z dziećmi, bezpłatne koncerty muzyki poważnej i wystawy
w Pałacu w Jabłonnie czy organizacja uroczystości patriotycznych. Nie są to więc jak się fałszywie
przedstawia jedynie wydatki na pensje urzędników.
Działania gminy w sprawie podtopień
Problem podtopień jest poważny. Z mojej inicjatywy powstała nawet Komisja w gminie,
która na drugim posiedzeniu zaprosiła Dyrektora z Zapory w Dębe, a ten pokazał, że poziom
Jeziora Zegrzyńskiego nie ma wpływu na podtopienia (a była to najbardziej popularna plotka).
Co więcej, Pan Dyrektor przyniósł bardzo szczegółową mapę wododziału, czyli w uproszczeniu
– mapę dokąd ścieka woda z naszych ulic i podwórek. I jasno widać, że przyczyną podtopień
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są zasypywane dolinki smużne oraz rozwój urbanistyczny Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej.
W tegorocznym budżecie miałam zarezerwowane 400 tyś zł. na przygotowanie dokumentacji
modernizacji wałów przeciwpowodziowych w naszej gminie. Niestety prawo nie pozwala na
finansowanie inwestycji nie należących do gminy. Dlatego zwróciłam się do Sejmu w sprawie
takich zmian w prawie, które pozwolą gminie finansować inwestycje związane z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym.
Wykorzystanie przez gminę środków unijnych
W sprawie „unijnej kasy” najgłośniej krzyczą ci, którzy nie znają mechanizmów przyznawania
środków. Jesteśmy dużym beneficjenetem pomocy publicznej, która nie ogranicza się jedynie
do programów unijnych. Najnowszy przykład, to ponad 1,5 mln zł dotacji, którą dostaliśmy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na najnowocześniejsze systemy ogrzewania
nowej szkoły powstającej w kompleksie Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego (będą
to gruntowe pompy ciepła z pionowymi sondami). Na następne 5 mln zł dotacji właśnie składamy
dokumentację i czekamy na rozpatrzenie wniosku (dotacja też dotyczy Centrum Edukacyjno
– Kulturalno - Sportowego). Jako wójt jestem w komitecie Lokalnej Grupy Działania, największej
lokalnej organizacji administrującej środkami unijnymi i tutaj też mamy swoje sukcesy.
Dostaliśmy pieniądze na place zabaw, siłownie pod chmurkę, boiska, wymianę i ocieplenie
dachu na Domu Ogrodnika, parking dla mieszkańców przed nowym komisariatem w Jabłonnie.
Część z tych projektów jest już zrealizowana, a część będzie realizowana po podpisaniu umów
z wykonawcami, na początku 2014. Nawet trwający remont Urzędu Gminy robimy za pieniądze
unijne, pozyskane z Lokalnej Grupy Działania. Łączna wartość tych projektów to ponad 2,5 mln zł,
z czego unia dała nam 1,5 mln zł. Warto jednak, by mieszkańcy wiedzieli: od napisania wniosku do
uruchomienia finansowania często mija więcej niż 1,5 roku. Nie ma jeszcze ustalonych konkursów,
w których można składać wnioski w nowej perspektywie 2014-2020. W tej sprawie rozmawiałem
między innymi z Premierem Januszem Piechocińskim na początku września, gdy odwiedził nas
w Jabłonnie i wiem, że nadal sprawą zajmuje się rząd.
Zbierając wszystkie projekty z finansowaniem zewnętrznym, w tym Unii, w czasie mojej kadencji
zdobyliśmy 10 mln zł.
Opłaty za nowy system odbioru śmieci
Opłaty za odbiór śmieci w naszej gminie są takie same jak w innych gminach w powiecie
legionowskim i wynoszą 10 zł. od osoby. Ja też jestem mieszkanką gminy i płacę za śmieci zgodnie
z nowymi przepisami. I płacę mniej. Mniej płacą moi sąsiedzi, mniej płacą też pytani przeze mnie
pracownicy. Jeśli ktoś nie zamierza sortować śmieci, to oczywiste jest, że ponosi podwyższoną
opłatę. W przypadku dużych rodzin, z trojgiem lub więcej dzieci, program odbioru śmieci jest
objęty Kartą Dużej Rodziny i w takim przypadku opłata wynosi już tylko 5 zł. za osobę za miesiąc.
Z programu skorzystało już ponad 700 osób w naszej gminie i cały czas dołączają do niego
kolejne rodziny wielodzietne, które dzięki temu korzystają między innymi ze zniżki na wywóz
śmieci.
Kto zapłaci za referendum?
Zgodnie z prawem referendum lokalne finansowane jest z budżetu gminy czyli z naszych
podatków. Odpowiadając obrazowo o to ile kosztuje powiem tak. Za te same pieniądze
można byłoby wybudować plac zabaw dla dzieci, zbudować drogę lub chodnik, oświetlić ulicę
lub wyposażyć klasę multimedialną w nowej szkole. Referendum oznacza, że trzeba będzie na
ten cel przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a tym samym zabraknie pieniędzy na którąś
z wymienionych przeze mnie inwestycji. Odpowiedzialność za to poniesie partia polityczna
i organizacja z Legionowa – inicjatorzy referendum.
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Wrześniowa Sesja Rady Gminy
Podczas XXXV Sesji Rady Gminy Jabłonna (25 września), radni głosowali nad
11 uchwałami – wszystkie z nich zostały przyjęte.

Radni Gminy Jabłonna
25 tys. zł na rondo przy nowo budowanej szkole podstawowej
50% kosztów dokumentacji projektowej dla inwestycji
na drodze powiatowej przy Centrum Edukacyjno-KulturalnoSportowym w Chotomowie poniesie gmina. Rondo przy
nowej szkole odegra kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa
uczniów, którzy już we wrześniu 2014 r. usłyszą w niej pierwszy
dzwonek. Wszyscy jabłonowscy radni, którzy wzięli udział
w głosowaniu nad zabezpieczeniem w budżecie gminy pieniędzy
na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla
ronda przy powstającej szkole w Chotomowie – byli jednogłośni.
Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej
powiatowi legionowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820W – ul. Partyzantów
i ul. Chotomowskiej z ul. Kisielewskiego. Mamy nadzieję, że wraz
z oddaniem do użytku nowej szkoły podstawowej, rondo
budowane przez powiat – będzie gotowe.
Karta Dużej Rodziny – kilka zmian
Regulamin Karty Dużej Rodziny uległ trzem zmianom:
1. 
Ulgi przysługujące beneficjentom programu promującego
rodziny z trojgiem i więcej dzieci będą naliczane od następnego
miesiąca, po miesiącu w którym Duża Rodzina otrzymała Kartę
uprawniającą do zniżek;
2. Z uchwały został wykreślony punkt dotyczący zniżki za obiady
w stołówkach szkolnych – zmiana przepisu była konieczna,
gdyż taką formę pomocy zakwestionowała Regionalna Izba
obrachunkowa w Warszawie. RIO stwierdziła, że nie ma podstaw
prawnych na dodatkową pomoc ze strony gminy, gdyż obecnie,
ponosi ona koszty funkcjonowania stołówki (wynagrodzenie
pracowników, koszty zakupu środków czystości, wyposażenie
kuchni i stołówki i inne wydatki) – rocznie jest to ponad
220 tys zł. Rodzice ponoszą jedynie koszty tzw. „wsadu do kotła”
tj. produktów żywnościowych. Dwudaniowy obiad w stołówce
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie kosztuje 6,50 zł, a za catering
w podstawówce w Chotomowie opłata wynosi 7,50 zł.
3. 
Partnerami Karty Dużej Rodziny może zostać każdy
przedsiębiorca, który chce udzielić zniżek posiadaczom Karty
(bez ograniczeń terytorialnych) – wystarczy wypełnić deklarację.
Za wprowadzeniem zmian w regulaminie Karty Dużej Rodziny

Gminy Jabłonna zagłosowało 11 z 12 radnych biorących udział
w głosowaniu – jeden głos oddano przeciw podjęciu uchwały.
Jednogłośnie „za”
Wszyscy radni obecni na sali podczas głosowań jednogłośnie
opowiedzieli się za przyjęciem następujących uchwał:
–
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jabłonna,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013,
-
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jabłonna,
-
w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr ew. 428/1
położonej we wsi i gm. Jabłonna,
- w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr ew. 19 położonej
we wsi Chotomów,
- w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność
Wójta Gminy,
- w sprawie stanowiska Rady Gminy dot. wezwania do usunięcia
naruszenia prawa,
-
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
Dwoje radnych wstrzymało się od głosu w głosowaniu nad
przyjęciem stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność
Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna, Rada Gminy, uznała skargę za
bezzasadną (10 głosów – „za”, 2 – „wstrzymuję się od głosu).
Kilka słów o szkole rodzenia
Gościem na wrześniowej Sesji Rady Gminy była położna, która
przedstawiła radnym projekt bezpłatnej szkoły rodzenia dla
naszych mieszkańców. Pomysł prowadzenia zajęć dla przyszłych
rodziców spotkał się z zainteresowaniem oraz aprobatą radnych.
W Urzędzie Gminy Jabłonna miało miejsce kilka spotkań
z pomysłodawczynią projektu. Więcej szczegółów już niebawem
– trwają prace nad przygotowaniem programu dla rozpoczęcia
zajęć.
Teksty wszystkich uchwał i wyniki głosowań są dostępne
w BIP Urzędu Gminy Jabłonna.
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Najkorzystniejsi dla Leśnej
Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie remontu ulicy Leśnej przy Osiedlu Słoneczna Polana w Jabłonnie. Przedsiębiorstwem, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, zgodną
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jest firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk spod Pułtuska.
Na ogłoszenie o zamówieniu na
roboty budowlane obejmujące ul. Leśną
odpowiedziały dwa przedsiębiorstwa:
MABAU POLSKA Sp. z o.o. Z miejscowości
Baniocha oraz DROGI I MOSTY Jan
Kaczmarczyk z Kacic pod Pułtuskiem
– 96 278, 26 zł.
Przedmiotem zamówienia był remont
jezdni asfaltowej na odcinku o długości ok.
175 m poprzez pogrubienie nawierzchni
bitumicznej. Przewidywane są między
innymi następujące roboty: rozbiórka
istniejącej
zniszczonej
nawierzchni,
podbudowa, rozbiórka części pasa
zdewastowanej nawierzchni bitumicznej
wraz z podbudową przy prawej
krawędzi jezdni w rejonie skrzyżowania
z ul. Nad Smużną Doliną, rozbiórka progu
zwalniającego z betonowej kostki brukowej
i
jego
odtworzenie,
rozbiórka
przylegającego do jezdni półmetrowego

pasa z betonowej kostki brukowej
i jej ponowne ułożenie, frezowanie
starej nawierzchni, wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej o łącznej
grubości 7 cm.
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk
to firma działająca od 1985 roku. Zajmuje
się budową i utrzymaniem dróg i mostów
oraz produkcją masy asfaltobetonowej
i betonu towarowego. Obszar jej działania
to województwo mazowieckie. Firma
uczestniczy w przetargach na realizację
zadań inwestycyjnych zlecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury, samorządy
wojewódzkie,
powiatowe
oraz
zleceniodawców prywatnych.
Zleceniodawcy, którzy korzystali
z usług DRÓG I MOSTÓW chwalą ich
niezawodność, solidność, rzetelność
i terminowość w wykonywaniu robót.
Organizacja ruchu na ul. Leśnej

ulegnie zmianie – zarówno na czas
trwania remontu, jak również po jego
zakończeniu.
Prace na ul. Leśnej rozpoczęły się
w październiku i będę kontynuowane
w pierwszej połowie listopada.

Już wkrótce ulica Leśna
zyska nową nawierzchnię

Rondo dla bezpieczeństwa uczniów
Gmina Jabłonna zabezpieczyła w budżecie na bieżący rok 25 000 zł na współfinansowanie
z powiatem legionowskim wykonania projektu ronda przy nowo budowanej szkole
podstawowej. Zarządca drogi powiatowej, przedstawił gminie tekst porozumienia zgodny
z wcześniejszymi ustaleniami.
Gmina Jabłonna od kilku miesięcy popierając postulaty
mieszkańców apelowała do zarządcy drogi powiatowej
o budowę ronda przy nowej szkole podstawowej. Wójt Olga
Muniak zgodnie z wcześniejszymi obietnicami zarezerwowała
w budżecie gminy 25 000 zł. na wykonanie jeszcze w tym roku
niezbędnej dokumentacji. Po długim oczekiwaniu starostwo
przedstawiło umowę, którą Wójt niezwłocznie podpisała.
Pod petycją mieszkańców Chotomowa w sprawie budowy
ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1820W (ul.
Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na
wysokości powstającego Centrum Edukacyjno – Kulturalno –
Sportowego podpisało się 600 osób. W inicjatywę zbierania
podpisów włączyli się również radni gminy Jabłonna.
W ramach największej obecnie gminnej inwestycji
(14 mln zł) powstaje szkoła podstawowa, która w przyszłym
roku zostanie oddana do użytku. W trakcie spotkań z rodzicami
dzieci chodzących do szkół podstawowych w gminie Jabłonna,
Wójt Olga Muniak wielokrotnie zapewniała o poparciu
inicjatywy budowy ronda. Pomimo tego, że powstanie ono
w obrębie ulicy powiatowej, Wójt zadeklarowała pomoc
finansową legionowskiemu starostwu.
Red.

Na wykonanie projektu ronda
gmina przeznaczyła 25 tysięcy złotych

7

8

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Rok akademicki rozpoczęty
Studenci Uniwersytetu III Wieku, z Jabłonny i z Chotomowa, wspólnie zainaugurowali rok
akademicki 2013/2014. W sali jabłonowskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ponad
150 osób wzięło udział w pierwszym spotkaniu po wakacyjnej przerwie.

Salę domu kultury ściśle wypełnili studenci Uniwersytetu III Wieku
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, tradycyjnie odbyło
się w poniedziałek (14.10). Wzięła w nim udział Wójt Jabłonny – Olga
Muniak, która często bierze udział w spotkaniach Uniwersytetu,
oraz wspiera podejmowane przez niego inicjatywy. Wójt podkreśliła
znaczenie zajęć dla seniorów oraz ważną rolę integracyjną jaką pełnią
wykłady i inne formy aktywności.
Pierwsze spotkanie po wakacjach było wspaniałą okazją do
wspomnień – niekoniecznie dalekich. Elżbieta Frydrychowicz
i Edyta Czyżewska, z GCKiS w Chotomowie, zaprezentowały pokaz
slajdów z autokarowo-promowej wycieczki do Szwecji, której
były organizatorkami. Zarówno zdjęcia, jak i zabawne komentarze
„Edki i Fredki” (tak obie Panie nazwały swoje „biuro podróży”),
wywołały uśmiechy na twarzach uczestników wyjazdu i tych,
którzy nie wyruszyli w podróż. Panie obiecały również, że z pomocą
władz gminy, chętnie zorganizują kolejny wyjazd dla słuchaczy
Uniwersytetu.
Miłą niespodzianką dla studentów Uniwersytetu III Wieku, był
spektakl w wykonaniu grupy teatralnej TR z Grójca. Komedia Francisa
Veber’a „Kolacja dla głupca” bawiła publiczność przez ponad godzinę.
Rozpoczął się już siódmy rok działalności Uniwersytetu w gminie
Jabłonna, słuchaczy jest coraz więcej, a i pomysłów na realizację
zajęć nie brakuje.
Tylko w tym roku w Jabłonnie będą się odbywały między innymi
takie zajęcia jak: teoria sztuki i malarstwa, joga, brydż, taniec, nauka
języków angielskiego i niemieckiego, aerobik, nordic walking,
fotografia, ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, kursy komputerowe
– podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, portale
społecznościowe, podstawy fotografii cyfrowej, decoupage,
malarstwo, teatr. Warunkiem rozpoczęcia wymienionych zajęć jest
utworzenie co najmniej dziesięcioosobowej grupy.

”

Komedia Francisa Veber’a „Kolacja dla głupca”

Wójt Olga Muniak i Dyrektor Grzegorz Przybyłowicz
na uroczystej inauguracji

A oprócz tego Uniwersytet III Wieku w Jabłonnie zaprasza na
następujące wykłady:
25 listopada, godzina 15.00
– Chiny, spotkanie podróżnicze z Bogumiłem Rzucidło
9 grudnia, godzina 15.00
– Miłość okresu „złotego” wieku oraz jej potrzeba. Prowadzenie
mgr Igor Siedlecki
23 grudnia, godzina 15.00
– Spotkanie Bożonarodzeniowe – „Magia kolęd”
Uniwersytet III Wieku w Chotomowie zaprasza w tym roku na
zajęcia:
informatyka dla seniorów, chór i kabaret seniora, nauka języka
angielskiego, pilatse, decoupage, tkactwo artystyczne, fotografia
artystyczna, nordic walking, taniec towarzyski. Funkcjonować będą
również dwa kluby: Klub turysty – mobilny senior i klub brydżowy.
Terminy najbliższych wykładów w filii Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Chotomowie:
9 listopada, godzina 15.00 – Andrzejkowy Dzień Seniora
18 listopada, godzina 16.00 – „Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska
1920 r.”, wykład prowadzi Kustosz Muzeum Wojska Polskiego
Sławomir Błażewicz
16 grudnia, godzina 16.00 – „Bengal, Indie – szczęśliwa wioska
Bengalska. Pokaz gotowania, poczęstunek kuchni Bengalskiej,
mini koncert.” Wykład prowadzi Dariusz Rusin.

Więcej informacji można uzyskać: Uniwersytet III Wieku w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, tel. 22 782 47 37
Uniwersytet III Wieku w Chotomowie, ul. Partyzantów 27, tel. 22 772 62 38
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Budowa nowej szkoły podstawowej
– największej inwestycji w gminie
Budowa szkoły w ostatnich miesiącach znacznie przyspieszyła -- prace idą zgodnie
z planem. Gminna inwestycja za 14 mln zł obejmuje budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną, placem zabaw, boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja, wodociąg, parkingi, chodniki, oświetlenie). Już w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie
rozpoczną naukę w nowoczesnym kompleksie edukacyjnym.
Wykonawca zakończył prace polegające na pokryciu dachu
budynku, wykonał również tynki wewnętrzne. Rozpoczęły się
prace polegające na montażu stolarki okiennej. W przetargu
publicznym gmina wyłania wykonawcę inwestycji „Zakup
i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami
geologicznymi” oraz na wykonanie prac związanych
z wentylacją i klimatyzacją w budynku.
Pompy ciepła są bardzo nowoczesnym rozwiązaniem
inwestycyjnym – łączą walory ekonomiczne z ekologicznymi.
Nowa szkoła w Chotomowie będzie ogrzewana ciepłem
pochodzącym z wnętrza ziemi – koszt ogrzewania to opłata za
energię elektryczną zasilającą pompy. Centrum EdukacyjnoKulturalno-Sportowe będzie zaopatrywane w ciepło
na dwa sposoby – za pomocą trzech kaskad pomp ciepła oraz
pomocniczo dzięki dwóm kotłom gazowym.

10
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Suchocin zdobył publiczność
Festiwal aktywności społecznej i kulturalnej sołectw przyniósł sołectwu Suchocin
niepodważalny sukces – nagrodę publiczności. Reprezentanci gminy Jabłonna zajęli
także II miejsca w kategorii smaków kuchni regionalnej. Ponadto, dwóch sołtysów
wróciło ze Skrzeszewa z nagrodami indywidualnymi.

II miejsce w kategorii smaków kuchni regionalnej

Obrazy stanowiły część ekspozycji

Stoisko sołectwa Suchocin

Występ artystyczny zachwycił publiczność

7 września odbyła się IV edycja festiwalu, którego inicjatorem
jest Lokalna Grupa Działania. Tego roku, gospodarzem zmagań
była miejscowość Skrzeszew w gminie Wieliszew – zeszłoroczni
zdobywcy głównej nagrody. W zmaganiach wzięło udział siedem
sołectw reprezentujących gminy Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt,
Radzymin, Serock, Somianka oraz Wieliszew.

Podczas imprezy w Skrzeszewie miał miejsce również finał
plebiscytu „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz” zorganizowanego
przez Gazetę Powiatową. Tytułami najlepszego sołtysa, w gminie
Jabłonna, nagrodzono Zbigniewa Czecha – sołtysa Suchocina
i Artura Oleksiaka – sołtysa Chotomowa. Sołtys Suchocina
otrzymał także wyróżnienie i nagrodę za wieloletnią pracę.

Reprezentacji gminy Jabłonna podjęło się, z powodzeniem,
sołectwo Suchocin. Mocna grupa, z sołtysem Zbigniewem
Czechem na czele, zdobyła najcenniejszą nagrodę – nagrodę
publiczności. Suchocin otrzymał również 2 tys. zł za zajęcie
II miejsca w festiwalowej kategorii smaków kuchni regionalnej.

Serdecznie gratulujemy sołectwu Suchocin oraz nagrodzonym
sołtysom – Zbigniewowi Czechowi oraz Arturowi Oleksiakowi.
Kolejna, V edycja „Festiwalu aktywności społecznej i kulturalnej
sołectw” odbędzie się już za rok w Wolicy (gmina Radzymin).
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Major Stanisław Sierawski
zasłużony dla Gminy Jabłonna
Major
Stanisław Sierawski

W filii Gminnego Ośrodka Kultury w Chotomowie 6 września 2013 r.
miała miejsce doniosła uroczystość uhonorowania tytułem „Zasłużony
dla Gminy Jabłonna” i mianowania na stopień majora Stanisława
Sierawskiego, weterana wojny obronnej w 1939 r.

Wręczenia
aktu
nadania
wraz
z medalem „Zasłużony dla Gminy Jabłonna”
dokonała wójt Gminy Jabłonna Olga
Muniak razem z przewodniczącym Rady
Gminy Włodzimierzem Kowalikiem. Akt
mianowania na stopień majora wręczył
zastępca szefa WKU Warszawa-Śródmieście
mjr Sławomir Mierzejewski.
W
spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele władz gminy Jabłonna,
koledzy kombatanci, członkowie Koła
Związku Oficerów Rezerwy RP oraz rodzina
i
przyjaciele.
Panu
Stanisławowi
Sierawskiemu towarzyszyła małżonka Felicja.
Major Stanisław Sierawski to wyjątkowa
osobowość. Urodził się 12 kwietnia 1915
r. w Olszewnicy Starej. Jest najstarszym
mężczyzną w gminie Jabłonna. 21 marca
1937 r., w wieku 22 lat, został powołany do
służby w Wojsku Polskim. Przydział otrzymał
do 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy.
W czasie odbywania przez niego służby
wojskowej wybuchła II wojna światowa. Jako
dowódca sekcji granatników 3. Batalionu
32. Pułku Piechoty w stopniu kaprala brał
udział w walkach obrony Modlina do czasu
kapitulacji.

Za odwagę i męstwo w walkach pod
Nowym Dworem Mazowieckim został
awansowany do stopnia plutonowego,
a po kapitulacji Twierdzy Modlin (28 września
1939 r.) – odznaczony Krzyżem Walecznych.
Major Sierawski z bólem serca wspomina,
jak ciężko było składać broń okupantowi
hitlerowskiemu. Tych żołnierzy, którym
dane było przeżyć, spędzono do fortu
w Janówku, a następnie w kolumnie
marszowej przez Olszewnicę, Kałuszyn do
Wójtostwa, skąd pociągiem towarowym
zostali przetransportowani do obozu
jenieckiego w Mławie. W obozie przebywał do
15 października 1939 r.
Po wyzwoleniu osiadł na stałe
w Chotomowie, gdzie założył rodzinę
i prowadził działalność rzemieślniczą.
W dowód uznania jego zasług wojennych,
zawodowych
i
społecznych
został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Krzyżem
Powstania Warszawskiego oraz licznymi
medalami. Za długoletnią pracę społeczną
na rzecz ruchu kombatanckiego Zarząd
Główny wyróżnił majora Stanisława
Sierawskiego odznaką „Za Wybitne Zasługi
dla Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych”.

Awans na stopień majora wręcza mjr Sławomir Mierzejewski

Akt nadania

Już wkrótce ulica Leśna
zyska nową nawierzchnię

Dzisiaj 98-letni major Sierawski jest
człowiekiem bardzo pogodnym, skromnym,
zadziwiającym swoją pamięcią. Mimo
sędziwego wieku nadal żywo interesuje
się działalnością Koła ZKRPiBWP oraz
uczestniczy w ważniejszych uroczystościach
patriotyczno-religijnych.
Jesteśmy dumni, że mjr w st. spocz.
Stanisław Sierawski jest mieszkańcem naszej
małej ojczyzny oraz członkiem naszego
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Panie Stanisławie,
przekazujemy słowa szacunku i najwyższego
uznania, gratulujemy i życzymy jeszcze wiele
satysfakcji oraz dalszych lat życia w dobrym
zdrowiu.
Józef Borecki

Wójt Olga Muniak i Przewodniczący Włodzimierze Kowalik
wręczają odznaczenie majorowi Sierawskiemu
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XVII Festiwal Nauki
Pałac Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie kolejny raz stał się rajem dla młodych
naukowców i miłośników zdobywania wiedzy. Jeden z wrześniowych weekendów
(21-22 września) poza amatorami nowinek technicznych i nauki, zgromadził również
świętujących dwa jubileusze związane z Pałacem i Jabłonną.
Tegoroczny Festiwal Nauki już 10 raz odbywał się w Jabłonnie na terenie Zespołu pałacowo-parkowego Polskiej Akademii Nauk. W tym
samym czasie świętowano również dwie rocznice, ściśle związane z naszą gminą – w tym roku minęło bowiem 250 lat od urodzin i 200 lat od
śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, wieloletniego właściciela Jabłonny.

Tancerze w strojach z epoki

Pokaz technik kryminalistycznych

Stoisko Nadleśnictwa Jabłonna

Mali weterynarze opatrują pluszaki

Po naciśnięciu tablicy zwierzęta wydawały dźwięki

Szpital Pluszowego Misia

Żołnierze z grupy rekonstrukcyjnej
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Kompostujesz - zyskujesz
Mieszkańców zainteresowanych ustawieniem na swojej posesji kompostownia zachęcamy do wypełnienia ankiety. W przyszłym roku gmina Jabłonna będzie nieodpłatnie udostępniać (w ramach użyczenia) kompostowniki finansowane z gminnego budżetu. Pomóżmy Polsce wypełnić zobowiązania
wobec Unii Europejskiej.
Recykling organiczny jest najbardziej przyjazną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom
stawianym przez Unię Europejską proponujemy Państwu kompostowniki, dzięki którym na Państwa posesjach odpady „bio” będą zmieniać się
w organiczny nawóz.
Chcemy, aby mieszkańcy gminy Jabłonna znajdowali się w grupie Polaków, którzy myślą globalnie i działają lokalnie. Planujemy zakupienie
kompostowników (w ramach posiadanych środków finansowych) i przekazać mieszkańcom w użyczenie. Na wiosnę 2014 r. gminny kompostownik
może stać na Państwa działce.
Chcielibyśmy dowiedzieć się ile osób będzie zainteresowanych kompostownikiem, dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, która jest dostępna
na stronie www.srodowisko.jablonna.pl i dostarczenie jej do siedziby Urzędu Gminy Jabłonna (ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, kancelaria)
do 30 listopada 2013 r. Prosimy również o zapoznanie się z wzorem umowy użyczenia kompostownika, która dostępna jest na tej samej stronie.

Bezpłatne mapy w Urzędzie Gminy
Wszystkich którzy będą zainteresowani turystyczną mapą Gminy Jabłonna zapraszamy
do Urzędu po jej odbiór.
To już druga edycja mapy turystycznej Gminy Jabłonna. Po wyczerpaniu nakładu pierwszej
edycji, przygotowaliśmy dla Państwa kolejną edycję. Oprócz mapy topograficznej w skali 1:25000
(+ plany miejscowości: Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska w skali 1:10000) z naniesionymi
między innymi szlakami rowerowymi i pieszymi oraz walorami przyrodniczymi (pomniki przyrody,
rezerwaty przyrody, Natura 2000) i historycznymi (obiekty zabytkowe) znaleźć w niej można opisy
najciekawszych miejsc i zdjęcia z obszaru naszej gminy.
Wszystkich chętnych zapraszamy po odbiór bezpłatnych map do Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Jabłonna, przy ul. Modlińskiej 152 ( I p., pokój nr 6) w godzinach pracy
urzędu.
Mapa została przygotowana we współpracy z wydawnictwem COMPASS.

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
W związku z prośbami mieszkańców gminy przedłużam termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 22.11.2013r.
W związku z powyższym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.11.2013r.
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102 o godz. 18:00 a uwagi do przyjętych rozwiązań można wnosić do
16 grudnia 2013r. do godz. 18:00.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Szanowni Rodzice Przedszkolaków
Z prawdziwą przyjemnością informuję Państwa, że zajęcia dodatkowe – język angielski oraz rytmika, stają się dla dzieci
w przedszkolu w Chotomowie zajęciami bezpłatnymi.
Zajęcia z rytmiki oraz nauka języka obcego od najmłodszych lat dziecka, są niezwykle ważne dla jego prawidłowego rozwoju.
W związku z tym, podjęłam decyzję o sfinansowaniu z budżetu Gminy dodatkowych zajęć dla dzieci uczęszczających do Przedszkola
Publicznego w Chotomowie.
Jestem przekonana, że dzięki tej decyzji Państwa dzieci skorzystają z zajęć dodatkowych i będą mogły rozwijać swoje umiejętności.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Sprzątanie świata w Jabłonnie
W piątek 11 października uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Orła
Białego w Jabłonnie oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej wzięli udział w polskiej
edycji międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”
– znanej jako „Sprzątanie świata”.
Dzieci i młodzież zaopatrzona w worki i rękawice pod opieką wychowawców i innych nauczycieli, ruszyła w wytyczone rejony
Jabłonny. Urząd Gminy Jabłonna przekazał uczniom ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie 40 worków i 87 par rękawic. Uczniowie
z Gimnazjum im. Orła Białego otrzymali 40 worków i 137 par rękawic dla uczestników akcji. Zdaniem organizatorów „Clean up the
World” w naszej gminie zarówno pogoda, jak i atmosfera panująca wśród uczniów należały do udanych. Uczniowie poważnie
podeszli do swoich zadań i w szybkim tempie uporządkowali wytyczone wcześniej miejsca, do których między innymi należał
kompleks pałacowy.
Po wielkich porządkach uczniowie mogli odczuć satysfakcję nie tylko z dobrze wykonanej pracy, ale także radość
z upominków, jakie w ramach podziękowania przygotował Urząd Gminy – batonów, soków i turystycznych saszetek.
Wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w akcji „Sprzątanie świata” gratulujemy i dziękujemy!

Sprzątanie świata w Jabłonnie

Uczniowie z Gimnazjum w Jabłonnie

W akcji wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej w Jabłonnie

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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95. rocznica

odzyskania Niepodległości 1918 – 2013
W tekście piosenki o „czerwonych makach na Monte Cassino” zawarte są bardzo
znamienne słowa „bo wolność krzyżami się mierzy”. Od ostatniego rozbioru Polski
przez trzech ościennych zaborców, Naród polski kolejnymi zrywami powstańczymi
jak: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie 1830 r., wyrąbywał sobie „ogniem
i mieczem” drogę do Niepodległości, znacząc ją właśnie krzyżami na samotnych
mogiłach żołnierskich, cmentarzach wojennych czy polach bitewnych.

Marszałek Józef Piłsudski

Zbliża się rok 1914, Józef Piłsudski po powrocie
z zesłania na Sybir, z grupą patriotów organizuje
POW – Polską Organizację Wojskową, tworzy zręby
I Brygady Legionów. We Lwowie organizuje się „Sokół
Polski” ważna Organizacja przy odtwarzaniu kawalerii.
W dniu 6 sierpnia 1924 roku o świcie wyrusza z Krakowa
1- kompania kadrowa, ubezpieczona przez tzw.
„Patrol-Beliny” dowodzony przez Władysława BelinęPrażmowskiego – kierunek marszu Kielce. Wspomniany
„Patrol Beliny” był zalążkiem powstania kawalerii
legionowej. Wybucha I wojna światowa. Polacy walczą
często przeciwko sobie wcielani do wojsk zaborców.
Walczą już z myślą o Niepodległej Ojczyźnie oddziały
I Brygady Legionów, II Brygady 4 pułku piechoty sławni

„Czwartacy” i inne regularne oddziały tworzącego się
Wojska Polskiego”, tocząc zwycięskie bitwy jak słynna
bitwa pod Kostiuchnówką, pod Stachowem czy
Rokitną.
Nastał rok 1918, losy wojny zostały przesądzone, Niemcy
zostały zmuszone do bezwarunkowej kapitulacji, jest
10 listopada 1918 r. Tego dnia wraca, uwolniony
z Twierdzy Magdeburg, Józef Piłsudski. Następnego
dnia, to jest. 11 listopada, Rada Regencyjna przekazuje
Józefowi Piłsudskiemu władzę, i tę datę po 123 latach
niewoli czcimy jako dzień odzyskania Niepodległości.
Zdawało się, że już „przekują strudzeni oracze lemiesze
z pałaszów skrwawionych” ale te nadzieje okazały się
złudne. Na młodą Niepodległą Polskę ruszyły wraże
bolszewickie zagony Tuchaczewskiego i Budionniego,
żeby zaprowadzić komunistyczno-bolszewicki ład
w Europie. I znów zegar historii zaczął odmierzać czas
wywalczania wolnej Ojczyzny krzyżami na mogiłach
żołnierskich. Jednak Naród Polski zjednoczony
w obronie Ojczyzny, wsparty Bożą pomocą
powstrzymał sowiecką nawałę i powstrzymał wroga.
Bitwę, która o tym zadecydowała nazywamy „Bitwą
Warszawską” i Cudem nad Wisłą”.
Zamknięciem żałobnej karty walk o Niepodległą, był
pogrzeb „Nieznanego Żołnierza” na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 2 listopada
1925 r. Żegnano Go wierszem Stanisława Opałki:
„Melduję Ci posłusznie Wodzu
Ja żołnierz szary ja nieznany
Żem spłacił matce dług rzetelnie
Oddał jej wszystko śmierć i rany.”
Każdego roku dzień 11 listopada czczono jako dzień
odzyskania Niepodległości po ponad 120 latach niewoli.
Dopiero w 1937 roku Sejm RP uchwalił 11 listopada
Świętem Państwowym.
Edmund Kuklewski
Kpt. rez. AK
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Spotkajmy się …w bibliotece
W pierwszym tegorocznym numerze „Wieści z Naszej Gminy” informowaliśmy Państwa
o spotkaniu z Danutą Wałęsą i Piotrem Adamowiczem, które zrealizowane zostało przez
Gminną Bibliotekę w Jabłonnie w ramach projektu „Spotkań autorskich bez liku - dla
naszych czytelników” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej.
W marcu cykl ten kontynuowany był spotkaniem z Niną Andrycz, której towarzyszył
aktor Olgierd Łukaszewicz. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się w maju.
Było ono poświęcone Annie German, a jego gwiazdami były: autorka książek na temat
piosenkarki, Mariola Pryzwan oraz aktorka, która wcieliła się w rolę Anny German w
popularnym serialu TV, Joanna Moro. Bohaterem ostatniego z cyklu spotkań był Jarosław
Kret, autor książek „Mój Egipt” i „Moje Indie”.

Nina Andrycz

W czerwcu, w bibliotece w Jabłonnie, sfinalizowany został drugi z projektów
współfinansowanych ze środków UE - „Dla naszego czytelnika - nowa sieć informatyczna”.
W jego ramach zakupiony został nowy sprzęt komputerowy, drukarki, serwer, oraz
projektor i ekran projekcyjny. Urządzenia te, przeznaczone do bezpośredniego użytku
mieszkańców Gminy, posłużą do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty biblioteki. Dzięki nim
w wakacje organizowane były „Teleranki w Bibliotece” dla dzieci, a od września biblioteka
zaprasza na bezpłatną naukę języka angielskiego dla najmłodszych „FunEnglish.pl”
oraz gości seniorów na „Spotkaniach z Pasjami.”

Działalność biblioteki w Jabłonnie nie ograniczała się jedynie do realizacji obu
projektów. Z racji patrona, księdza Jana Twardowskiego, szczególny nacisk kładziony jest na ofertę kierowaną do najmłodszych.
Dla nich właśnie organizowane były liczne spotkania autorskie: w maju z pisarką Anną Kacą, w czerwcu z Grzegorzem Kasdepke
(oba spotkania zarówno w Jabłonnie jak i w Chotomowie), we wrześniu z Hanną Niewiadomską. Dla dorosłych zorganizowane zostały
dwie kolejne imprezy: we wrześniu, razem z domem kultury w Jabłonnie, wieczór autorski Mirosława Kossakowskiego, połączony
z wernisażem prac malarskich. W październiku odbyło się spotkanie z dyrektor polonijnej biblioteki w Buenos Aires Martą Bryszewską,
która przygotowała prelekcję dotyczącą polskich emigrantów w Argentynie. Z innych rozlicznych aktywności podejmowanych przez
jabłonowską książnicę warto wymienić tradycyjny już Letni Kiermasz Książki w Bibliotece w Jabłonnie oraz organizowany przez Filię
w Chotomowie Wakacyjny Kuferek Rozmaitości, czyli konkurs literacki dla dzieci.
Biblioteka w Jabłonnie przedstawiana jest w środowisku bibliotekarskim jako pozytywny
przykład działalności dla podobnych niewielkich instytucji. Podczas, odbywającej się
w dniach 20-21 czerwca we Lwowie Międzynarodowej Konferencji pod hasłem
„Biblioteka łączy pokolenia”, Anna Czachorowska miała okazję zaprezentować
wystąpienie dotyczące, bogatego i skierowanego do odbiorców ze wszystkich grup
wiekowych, programu obchodów X Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) w jabłonowskiej
bibliotece. Podczas październikowej konferencji Polskiego Związku Bibliotek
w Toruniu dyrektor GBP w Jabłonnie przedstawiła prezentację poświęconą realizacji
projektów unijnych przybliżonych powyżej, zatytułowaną „Jak w dobie kryzysu dbać
o czytelników.”
Za swoją aktywną pracę i zaangażowanie dyrektor Czachorowską spotkała szczególna
nagroda. W odbywającym się corocznie konkursie stypendialnym im. Olgi Rok,
skierowanym do bibliotekarek pracujących w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców,
kapituła doceniła ją pośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatur z całej Polski,
przyznając jedno z pięciu wyróżnień. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 21 października
na Kongresie Bibliotek Publicznych.

Jarosław Kret

Dyrektor Czachorowska oraz kierowana przez nią biblioteka, nie osiada jednak na laurach - podejmuje nowe wyzwania i rozpoczyna
nowe przedsięwzięcia na rzecz czytelników z Jabłonny. Jeszcze w tym roku zorganizowane zostaną kolejne imprezy dla najmłodszych:
spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek (30 października), spektakl Teatru Moralitet z Krakowa dla gimnazjalistów (7 listopada) oraz
dla przedszkolaków „Dzień Pluszowego Misia” (25 listopada). Dla dorosłych biblioteka przygotowała 16 listopada spotkanie ze
Sławomirem Koprem, autorem poczytnych opracowań historii społecznej, przybliżających mniej znane i ciekawe fakty z przeszłości
(w jego dorobku m.in. „Kobiety władzy PRL”, „Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej”). Ponadto, dla wszystkich lubiących
rozmowy na temat literatury, organizowane są zajęcia Dyskusyjnego Klubu Książki. Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się
22 października.
Wszystkich zainteresowanych działalnością biblioteki zachęcamy do odwiedzenia jej strony internetowej:
www.biblioteka-jablonna.eu
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Sportowe weekendy
Grand Prix Gminy Jabłonna w szachach i amatorska liga
siatkówki to tylko niewielka część oferty sportowej jaką
dla wszystkich sympatyków sportu przygotował w tym
sezonie LKS Lotos Jabłonna.
Dotychczas
odbyły
się już dwa turnieje
szachowe, 14 września
i
5
października.
Rozgrywki ligi siatkarskiej
Przed nami jeszcze
odbywają się w Jabłonnie
w tym roku turnieje
9 listopada i 7 grudnia.
Rozgrywki odbywają się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102. Zawodnicy startujący w zawodach
mają do wyboru dwie grupy: open lub kategorię dla uczniów szkół
podstawowych do trzeciej kategorii szachowej. Zwycięzcą Grand Prix
Gminy Jabłonna zostanie zawodnik, który uzyskał największą ilość
punktów z czterech turniejów. Przy równej ilości punktów decyduje
ilość zwycięstw w czterech turniejach. Przy równej ilości zwycięstw
po czterech turniejach, decyduje wyższe miejsce w czwartym
turnieju.

20 października zainaugurowała V amatorska liga piłki siatkowej
Gminy Jabłonna. Rozgrywki odbywają się w hali sportowej przy
gimnazjum w Jabłonnie, przy ul. Szkolnej 2. W zespołach grać mogą
zawodnicy którzy skończyli 18 lat lub 16-latkowe, którzy posiadają
pisemne zezwolenie rodziców na udział w turniejach. W rozgrywkach
może brać udział maksymalnie 16 zespołów ze względu na to,
że turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym. Drużyny
występują w składach 6 – osobowych, a w każdym składzie musi
grać co najmniej jedna kobieta. Organizator przewidział osiem
comiesięcznych turniejów, które wytypują zwycięzcę całego
cyklu w czerwcu 2014 r. Pierwszy turniej w którym zagrało
jedenaście zespołów wygrała drużyna „Troskliwe Misie”, zwycięzca
ubiegłorocznej edycji.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów rozgrywek,
a także innych sekcji LKS Lotos Jabłonna można znaleźć na stronie
www.lkslotos.pl

Modelarze z Chotomowa wicemistrzami Warszawy
Dzieci z modelarni działającej w GCKiS w Chotomowie zajęły drugie miejsce
w 17. Mistrzostwach Warszawy Młodzików „Latawce na Bemowie” w konkurencji
latawców płaskich i skrzynkowych
Sześć godzin w latawcowych klimatach, to
ogromna radość i sporo emocji - wszak to
poważna walka o tytuł Mistrza Warszawy –
mówi Jacek Ciesielski instruktor prowadzący
naszą modelarnię w Chotomowie. Jednym
słowem, była to wspaniała impreza
rekreacyjna
na
świeżym
powietrzu
z elementami prawdziwego sportu.

w tym między innymi: pokaz latawców
sportowo-rekreacyjnych,
reklamowych
oraz przystosowanych do robienia zdjęć
lotniczych. W specjalnie przygotowanej
„fabryce latawców”, było można zbudować
latawiec z bambusa i kawałka papieru,
pokolorować go kredkami i cieszyć się tym,
jak świetnie potrafi latać.

Oprócz świetnej zabawy, organizatorzy
postarali się o kilka atrakcji dodatkowych,

Naszym
modelarzom
serdecznie
gratulujemy i za rok czekamy na złoto.

Modelarze z Chotomowa

Biegiem pożegnali lato
Prawie 100 osób uczestniczyło w „IV chotomowskim pożegnaniu lata” – biegu
zorganizowanym przez Grupę Biegową CHTMO. 5 kilometrów przyjemnego wysiłku
i charytatywna zbiórka to wspaniały sposób na pożegnanie tegorocznego lata.
Mimo
dość
pochmurnej
pogody,
22 września, prawie stuosobowa grupa
amatorów biegania wspólnie przemierzyła
trasę prowadzącą przez Lasy Chotomowskie
i ulice Chotomowa. Bieg miał rekreacyjny
i rodzinny charakter – przy boku rodziców
startowały dzieci na rowerach, a nawet
w wózkach. Nie liczyło się zwycięstwo,
bowiem każdy, kto ukończył bieg mógł czuć
się wygranym.
Uczestnicy biegu

Impreza była nie tylko aktywnym
zwieńczeniem lata, ale także wspaniałą
okazją do udzielenia pomocy potrzebującym.
Grupa Biegowa CHTMO zorganizowała

zbiórkę środków czystości dla Domu Dziecka
w Chotomowie. Podczas imprezy można było
przynieść także wykorzystane tusze, tonery,
baterie oraz stare telefony komórkowe,
dzięki którym pomoc finansową otrzyma
mieszkanka Chotomowa – Agnieszka
Sałanowska czekająca na bardzo kosztowną
operację, dzięki której może odzyskać wzrok.
Na mecie każdy z biegaczy został
nagrodzony pamiątkowym medalem. Po
zakończonym biegu wszyscy otrzymali
pakiety „po startowe”, w których znalazły się
niespodzianki od sponsorów biegu.
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Rozwiąż krzyżówkę – wygraj zgniatarkę
Do udziału w konkursie zapraszamy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację
o wysokości opłat za odbiór śmieci. Konkurs trwa do 30 listopada, pierwszych 50 osób
które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i dostarczą do gminy otrzymają od nas zgniatarkę
do butelek.

KONKURS KRZYŻÓWKOWY GMINY JABŁONNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Kolor worków, w które wkładamy odpady z papieru oraz makulaturę.
2. Jeden ze sposobów zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna.
1. Kolor worków, w które wkładamy odpady z papieru oraz makulaturę.
3. Odpady o dużych rozmiarach, to odpady…
2. Jeden
ze sposobów
odpadów
4. Oddzielanie
odpadów
ze względu nazbierania
rodzaj materiałów
użytychkomunalnych
do ich produkcji. z terenu gminy Jabłonna.
5. Są nimi
urządzenia
AGD, RTV,
oświetlenie itp.
3.zużyte
Odpady
o dużych
rozmiarach,
to odpady…
6. … Recyklingowe
- stoją przyodpadów
zabudowaniach
znoszą
w nich jajka). użytych do ich produkcji.
4. Oddzielanie
ze wielorodzinnych.
względu na (Ptaki
rodzaj
materiałów
7. Odpady remontowe, resztki cegieł, betonu potocznie nazywamy…
5.
Są
nimi
zużyte
urządzenia
AGD,
RTV,
oświetlenie
itp.
8. RIPOK - Regionalna … Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
9. Co wrzucamy
do zielonego worka?- stoją przy zabudowaniach wielorodzinnych. (Ptaki znoszą w nich
6. … Recyklingowe
10. Odpady zielone to odpady …
7. Odpady remontowe, resztki cegieł, betonu potocznie nazywamy…
11. Wrzucimy go do worka żółtego.
8.zajmująca
RIPOK się
- Regionalna
… Przetwarzania
12. Nauka
strukturą i funkcjonowaniem
przyrody i Odpadów
środowiska. Komunalnych.
13. Ponowne
wykorzystanie
odpadów
to ...
9. Co
wrzucamy
do zielonego
worka?
14.Jest na
nieOdpady
podzielona zielone
nasza gmina,
potrzeb Systemu
10.
todla
odpady
… Odbioru Odpadów Komunalnych

11. Wrzucimy
Imię i Nazwisko

go do worka żółtego.

jajka).

12. Nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem przyrody i środowiska.
13.
Ponowne wykorzystanie odpadów to ...
Telefon
kontaktowy
14.Jest na nie podzielona nasza gmina, dla potrzeb Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych.
Email

Imię i Nazwisko:

Adres
(miejsceTel.
odbioru
odpadów komunalnych)
kontaktowy:

E-mail:

Zapraszamy Mieszkańców do udziału
w uroczystościach z okazji 95. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

11 listopada 2013 r.
Obchody Święta Niepodległości

w Gminie Jabłonna
Jabłonna

O godzinie 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Jabłonnie odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny.
Po Mszy około godziny 15.30 odbędzie się koncert „Pieśni
Patriotyczne na góralską nutę” w wykonaniu kapeli góralskiej
Ondraszki.

Chotomów
O godzinie 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Chotomowie
odprawiona zostanie Msza sw. w intencji Ojczyzny. Po Mszy pod
pomnikiem Chwały Bohaterów Walk z hitlerowskim najeźdźcą
w Chotomowie odbędzie się apel pamięci i złożenie kwiatów.
W uroczystościach wezmą udział poczty sztandarowe, wojsko
i orkiestra strażacka OSP Chotomów.
Zapraszamy Mieszkańców do licznego udziału w obchodach
95. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie
Jabłonna.

