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Witaj szkoło
1 września rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie
usłyszało 2805 uczniów gminnych placówek oświatowych.

Uczniowie powitali nowy rok szkolny
ze śpiewem na ustach

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie liczy obecnie 1004 uczniów. Rozpoczęcie roku
szkolnego, w placówce powiększonej o część budynku dotychczas zajmowaną przez gimnazjum,
odbywało się w dwóch turach – oddzielnie dla klas 4 – 6 i dla klas 0 – 3. Pomiędzy uroczystościami
miała miejsce msza święta w kościele w Jabłonnie.
740 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie wzięło udział
w uroczystym otwarciu nowego budynku szkolnego. Msza święta dla uczniów odbyła się
w niedzielę w kościele parafialnym w Chotomowie. Więcej o nowej szkole podstawowej na str.
8 – 9.
W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie naukę zainaugurowało
341 uczniów. W budynku, w którym jeszcze w czerwcu mieściła się Szkoła Podstawowa, podczas
wakacji zaszły duże zmiany. Wyremontowana i przystosowana do potrzeb gimnazjalistów
placówka pozytywnie zaskoczyła uczniów i ich rodziców.
Wszystkim uczniom szkół w Jabłonnie i w Chotomowie życzymy zapału, otwartych umysłów
i wszystkiego co najlepsze w nowym roku szkolnym.

Jakość życia w Gminie Jabłonna wyróżniona
Gmina Jabłonna została wyróżniona pierwszym miejscem w Rankingu gmin o największych
zmianach jakości życia w latach 2010 – 2012. W lipcowym numerze czasopisma „Wspólnota”
został opublikowany ranking podsumowujący mijającą kadencję w samorządzie
terytorialnym.
Przesłanką do sporządzenia raportu była chęć wyróżnienia samorządowców, którzy w mijającej
kadencji realnie wpłynęli na rozwój jednostki samorządu terytorialnego. Badanie przeprowadzono
w 2479 jednostkach – wszystkich gminach i miastach na prawach powiatu, które porównano
w wymiarach: gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym.
O gminie Jabłonna w Raporcie napisano, że: „Liderem klasyfikacji jest Gmina Jabłonna, która
na przestrzeni 2 lat dokonała największych pozytywnych zmian w zakresie poprawy jakości życia.
W głównej mierze tak wysoką pozycję gmina zawdzięcza znacznemu zwiększeniu liczby miejsc w
przedszkolach na 1000 ludności oraz zwiększeniu liczby książek w bibliotekach. Spadkowi uległa
również liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną. Dodatkowym atutem
gminy jest wzrost kwoty świadczenia rodzinnego przypadające na rodzinę. Władze w gminie
sprawuje Wójt Olga Muniak.
Gmina Jabłonna w każdym wskaźniku prezentuje wysokie noty (w pięciu wskaźnikach z ośmiu
zajmowała miejsce w pierwszej 100.) Świadczy to, że gmina bardzo aktywnie działa w zakresie
Ranking
podwyższenia swojej atrakcyjności i warunków życia mieszkańców, co w przyszłości może
skutkować jeszcze większym przyrostem liczby ludności”.
Raport został przygotowany przez CURULIS Sp. z o.o. a opublikowany w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Z pełnym tekstem
Rankingu podsumowującego mijającą kadencję w samorządzie terytorialnym można zapoznać się na stronie www.curulis.pl (więcej informacji na
stronie www.jablonna.pl).

Nowy proboszcz parafii w Jabłonnie

Od sierpnia Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie ma nowego proboszcza,
24 sierpnia miała miejsce uroczysta msza św. inaugurująca objęcie parafii. Ksiądz Jerzy
Sieńkowski jest następcą ks. Tadeusz Wasiluka, który po 21 latach pełnienia służby
kapłańskiej w jabłonowskiej parafii przeszedł na emeryturę.
Urodził się w Wyszkowie 23 kwietnia 1969 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa
Kazimierza Romaniuka 24 maja 1997. Pracował jako wikariusz w parafiach: p.w. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. w Nieporęcie (1997 - 2001), p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim (2001
- 2003), p.w. Św. Trójcy w Kobyłce (2003 - 2004), p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k/
Otwocka (2004 - 2005). W latach 2005 - 2008 pracował jako administrator Katedry, Kurii i Domu
Biskupiego w Katedrze św. Floriana w Warszawie. Od 2008 roku pełnił funkcję administratora
parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie – 5 lipca 2009 roku
przejął obowiązki jej proboszcza.
Od 1 listopada 2008 roku sprawuje duszpasterską opiekę nad strażakami jako Kapelan
Mazowieckich Strażaków. Dnia 4 maja 2013 otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski
Państwowej Straży Pożarnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Ks. Jerzy Sieńkowski decyzją Ks. Abp Henryka Hosera SAC, z czerwca bieżącego roku, objął
parafię w Jabłonnie.

Ks. Jerzy Sieńkowski
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Przedszkole Gminne na start
31 sierpnia gmina otrzymała klucze do budynku, w którym rozpoczyna funkcjonowanie
Przedszkole Gminne w Jabłonnie. Pomieszczenia wymagały remontu, stąd też zajęcia dla
najmłodszych mieszkańców gminy rozpoczęły się 15 września.
Przez dwa tygodnie w zaniedbanym budynku trwał gruntowny remont. Prace obejmowały bardzo szeroki zakres robót. Na terenie przedszkola pracowało jednocześnie kilka ekip remontowych wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach.
W budynku przy Modlińskiej 103B zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano instalację przeciwpożarową i uzupełniono
brakujące hydranty (wymontowane przez poprzedniego najemcę).
W pomieszczeniach wykonano tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów wraz z wyrównaniem ścian gładzią gipsową. Wykonano i zamontowano nowe osłony kaloryferów (poprzednie zostały zdemontowane
przez najemcę) – osłony są wymogiem obligatoryjnym dla placówek
przedszkolnych i są montowane dla bezpieczeństwa dzieci. Remont
wewnątrz budynku obejmował również malowanie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wymianę tzw. białego montażu – miejsce starych, popękanych i niedostosowanych do wzrostu dzieci muszli klozetowych
oraz umywalek zajęły nowe i zgodne z wymogami dla placówek przedszkolnych.
Remont, na przeprowadzenie którego gmina miała zaledwie dwa
tygodnie, obejmował też prace na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu. System odprowadzania wody deszczowej został udrożniony
i uzupełniony, uszczelnieniu i uzupełnieniu poddano obróbki blacharskie na dachu. Wyreperowano pokrycie dachu, jak również zamocowano i uzupełniono podbitkę sidingową. Elewacja budynku została wyremontowana i odmalowana. Prace objęły również remont ogrodzenia
od ul. Modlińskiej – zamiast obdrapanego murku dzieci wita zadbana
i przyjazna furtka. Przygotowano miejsca parkingowe na terenie przedszkolnym, uzupełniono zieleń wykonano i zabiegi pielęgnacyjne.
Ekipy remontowe gruntownie zajęły się zaniedbanym budynkiem.
Remont wraz ze sprzątaniem został przeprowadzony bardzo sprawnie
i profesjonalnie.

Budynek wymagał podjęcia
radykalnych kroków

Malowanie ścian i sufitów

Wydawca:
Z NASZEJ GMINY

INFORMATOR
URZĘDU I GMINY JABŁONNA
ISSN 1898-6145

W drugi weekend września do budynku Przedszkola Gminnego
wstawiono nowe meble oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do
rozpoczęcia zajęć w nowej placówce. Nauczyciele udekorowali sale,
w których będą odbywać się zajęcia i stworzyli atmosferę przyjazną
dzieciom.
Przedszkole Gminne w Jabłonnie od kilku miesięcy było przygotowywane do sprawnego startu. Pełnomocnik ds. kontaktów Społecznych – Seweryn Kosiorek oraz Dyrektor Przedszkola – Elżbieta Dąbrowska zajęli się sprawami kadrowymi i organizacyjnymi wynikającymi
z przepisów oświatowych. Byli też w stałym kontakcie z rodzicami
przedszkolaków.
W gminnej placówce dla najmłodszych pracuje 11 nauczycielek,
które zgodnie z przedszkolną nomenklaturą od połowy września nazywane są „Ciociami”. Pracę nauczycieli wspomagają pracownicy obsługi.
Przedszkolaki zostały podzielone na grupy, a każda z grup ma zajęcia
w sali odpowiadającej kolorystycznie nazwie grupy. Sala Lisków jest
pomarańczowa, sala Pszczółek – żółta, sala Żabek – zielona, Biedronki
będą miały zajęcia w czerwonej sali, a Misiom będzie towarzyszył kolor
niebieski.
Na terenie przedszkolnym jeszcze w tym roku zostanie umieszczona piaskownica, natomiast wiosną 2015 r. gmina zbuduje tam plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców Jabłonny.
Warto przypomnieć: 26 marca 2014 r. Rada Gminy Jabłonna podjęła decyzję o utworzeniu Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Gminny
budynek przy ul. Modlińskiej 103b po 10 latach wrócił do dyspozycji
właściciela. Przez dekadę w budynku mieściło się prywatne przedszkole, teraz działalność będzie prowadziła gminna placówka dla najmłodszych mieszkańców.

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

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

Ściany zostały wyrównane
gładzią szpachlową
Zastrzegamy sobie prawo skracania
i redagowania tekstów.
Nie zwracamy materiałów
nie zamówionych.

Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Poligrafia GREG

3

4

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Wielkie świętowanie w Jabłonnie
Jabłonna hucznie zakończyła wakacje. W ostatnią niedzielę sierpnia na terenie
zespołu pałacowo-parkowego Polskiej Akademii Nauk obchodzono Święto
Gminy. Pośród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy
największą był koncert Agnieszki Chylińskiej, która na jabłonowskiej scenie
świętowała jubileusz 20-lecia działalności artystycznej.
5 zawodników wartościowe vouchery
na pobyt w czterogwiazdkowym hotelu
Baltic Cliff w Niechorzu. Turniej przebiegał w atmosferze sportowej rywalizacji
i w bezpiecznych warunkach.

Gwiazdą tegorocznej imprezy była
Agnieszka Chylińska, która w trakcie
koncertu jubileuszowego „20 lat na scenie”, zaśpiewała między innymi takie
utwory jak: Znalazłam („Teraz, teraz, teraz”), Drzwi („Nie mogę zasnąć…”), Nie

Agnieszka Chylińska świętowała
w Jabłonnie 20-lecie na scenie

Tradycyjnie, podczas Święta Gminy Jabłonna odbywały się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Jabłonna. W zmaganiach wzięło udział kilkudziesięciu zawodników startujących w ramach Ligi
Mazowsza 2014. Przez cały dzień plac
konkursowy odwiedziło kilka tysięcy
widzów. Kolorowe przeszkody ozdobiono przepięknymi roślinami z Centrum
Ogrodniczego Chotomów. Ciekawe
i wartościowe nagrody ufundowało
Nowe Centrum Medyczne DP MED z Jabłonny. Przebojem wśród sponsorów
była również firma ST INVESTMENTS Sp.
z o. o., która ufundowała dla pierwszych

Chylińska zaprosiła strażaków do wspólnego zdjęcia

Święto Gminy Jabłonna to także moc
atrakcji artystycznych. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z sekcji
artystycznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Suportem
gwiazdy wieczoru był zespół Radioaktywny Świat z utalentowaną wokalistką
Gośką Andrzejewską.

mogę Cię zapomnieć, Kiedy powiem
sobie dość czy Winna.
Imprezie towarzyszyły takie atrakcje jak
park zabaw dla dzieci, stoiska promocyjne firm i instytucji, konkursy z nagrodami dla uczestników prowadzone
przez sponsorów i organizatorów, pokazy strażackie, nauka jazdy konnej,
galeria sztuki, jarmark handlowy i wiele
innych.
Organizatorami tegorocznej imprezy
była Gmina Jabłonna, Starostwo Powiatowe w Legionowie i Gminne Centrum
Kultury i Sportu. Partnerem wydarzenia
była firma Ursus S.A. Patronat medialny
sprawowały Wieści z Naszej Gminy, Kurier, Gazeta Powiatowa, Radio Hobby,
Gazeta Lokalna Legio Extra i Portal
Legio24.pl

Gwiazda wieczoru porwała publiczność
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Koncert główny przypadł publiczności do gustu

Na dzieci czekały bezpłatne atrakcje

Turniej jeździecki o Puchar Wójta Gminy Jabłonna

Strażacy przygotowali atrakcje
dla odważnych

Radioaktywny Świat i Gośka Andrzejewska

Głównym sponsorem imprezy był URSUS

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy
nagrodzili zwycięzców turnieju

Stanowisko Urzędu Gminy Jabłonna
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Podjęli 10 uchwał
Po wakacyjnej przerwie, 27 sierpnia, radni spotkali się na XLVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna.
Podjęto 10 uchwał, nad którymi głosowało 13 gminnych radnych.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu środków finansowych na
realizację budowy oświetlenia chodnika przy drodze 630 o 112,876 zł.
Nowym przedsięwzięciem majątkowym wprowadzonym do WPF
jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, na które
w bieżącym roku przeznaczono 905,707 zł oraz w 2015 r. 400 tys. zł.
Przebieg głosowania: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”
Zmiany w budżecie
O 250 tys. zł zwiększono środki finansowe na bieżące utrzymanie
dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę dróg asfaltowych,
profilowanie i kruszywowanie dróg gruntowych, projekty organizacji
ruchu i oznakowanie, wykonanie studni chłonnych. Dzięki zwiększonym
środkom, gmina wykonała nakładkę asfaltową na ul. Kisielewskiego
w stronę osiedla Hepi.
Gmina przeznaczy dodatkowe 100 tys. zł na przebudowę ul. Parkowej
w Jabłonnie.
W czasie wakacji zakończyła działalność apteka, która mieściła się
w budynku Urzędu Gminy. Pomieszczenia „po aptece” zasilą zasoby
lokalowe urzędu. Na remont pomieszczeń znajdujących się na parterze
budynku Gmina przeznaczy 150 tys zł.
O 10 tys. zł zwiększono środki finansowe dla Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie, pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie
monitoringu na terenie placówki.
Dzięki dodatkowym 50 tys zł. został uporządkowany teren za nową
Szkołą Podstawową w Chotomowie. W ramach prac wywieziono gruz,
nadmiar ziemi i zniwelowano teren.
Radni zagłosowali za zwiększeniem środków na „Budowę kanalizacji
w ul. Przylesie w Jabłonnie - etap I”. Na budowę kanalizacji jest obecnie
zabezpieczone 310 000 zł w budżecie gminy, co pozwoli zrealizować
inwestycję jeszcze w bieżącym roku.
Dzięki zwiększeniu środków, możliwe będzie dokończenie w bieżącym
roku następujących inwestycji:
-
w ykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie
Chotomowskiej,
- budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach,
- budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach,
-
aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia
ul. Milenijnej w Jabłonnie.
Przebieg głosowania: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”

Zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
W związku ze zmianami siedzib dwóch szkół gminnych, zmianom
musiały ulec również nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W najbliższych wyborach siedzibą obwodowych komisji wyborczych
dla obwodów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 będzie Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2. Zmianie uległa również nazwa
siedziby komisji wyborczych dla obwodów nr 5, nr 6 i nr 7 – nowa nazwa
to Publiczne Gimnazjum im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul.
Partyzantów 23.
Przebieg głosowania: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 radny poza
salą
Pomysł na rozwiązanie problemu z parkowaniem na ul. Leśnej
11 radnych zagłosowało za podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia
opinii, dotyczącej podjęcia przez Wójta czynności zmierzających do
odpłatnego nabycia nieruchomości. Uchwała dotyczyła działek na ul.
Leśnej, których nabycie pomogłoby rozwiązać problem z parkowaniem
na ul. Leśnej. Radni pozytywnie zaopiniowali działania Wójta.
Przebieg głosowania: 11 za, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu
Pozostałe głosowania:
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie Gminy Jabłonna (13 głosów „za”);
-
w yrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy
Jabłonna w ramach umowy przekazania udziałów w prawie własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr
ew. 104/28, położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska, gmina, Jabłonna
(13 głosów „za”);
-
w yrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
najmu nieruchomości (12 głosów „za”, 1 radny poza salą);
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi
Chotomowie (12 głosów „za”, 1 radny poza salą);
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola (12 głosów „za”, 1
radny wstrzymał się od głosu).
Teksty wszystkich uchwał oraz zestawienia przebiegu głosowań znajdują
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy
Na wniosek 7 radnych, 8 sierpnia 2014 r., została zwołana nadzwyczajna Sesji Rady Gminy.
Przedmiotem obrad była uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego podziału powiatu
legionowskiego na okręgi wyborcze. Wszyscy radni obecni na Sesji (11) jednogłośnie
poparli uchwałę.
Uchwała, którą podjęli radni podczas XLVII Sesji Rady Gminy
stanowiła sprzeciw wobec podziału Powiatu Legionowskiego na
okręgi wyborcze, w którym Gmina Jabłonna stanowi jeden okręg
z Gminą Wieliszew.
Uchwała Rady Gminy Jabłonna oraz działania mieszkańców gminy,
nie zdołały zmienić podziału przyjętego przez Radę Powiatu
Legionowskiego. W listopadowych wyborach samorządowych,
mieszkańcy gmin Jabłonna i Wieliszew wybiorą 6 wspólnych
przedstawicieli, którzy przez kolejne 4 lata będą reprezentować
w Radzie Powiatu interesy obu gmin.
Radni wyrazili dezaprobatę dla podziału powiatu
na okręgi wyborcze
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Inwestujemy
Oświetlenia ulic, budowa chodnika, budowa i wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej
oraz budowa boiska – to tylko niektóre ze zrealizowanych w ostatnim czasie gminnych
inwestycji. Nim nadejdzie zima jeszcze wiele będzie się działo w naszej gminie Jabłonna.
się na początku września. Chodnik poprawi
bezpieczeństwo
niezmotoryzowanych
uczestników ruchu drogowego na ul. Leśnej.
Roboty na Listopadowej

Już niebawem...
-
zostanie
wykonana
dokumentacja
projektowa budowy oświetlenia ul. Górzystej
oraz ul. Podleśnej w Chotomowie;
-
zakończy się budowa boiska trawiastego
z siewu w Skierdach, zostanie ukończona
budowa kanalizacji w ul. Listopadowej,
zostanie
wykonana
dokumentacja
projektowa
sieci
wodociągowej
w Chotomowie, wykonana dokumentacja
projektowa sieci kanalizacji dla północnej
strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie;
− zostanie wykonany remont dachu budynku
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie;
− zostanie wykonana przebudowa ul. Parkowej
w Jabłonnie.

Latarnie wzdłuż ul. Chotomowskiej w Jabłonnie oświetlają zarówno ulicę jak i chodnik

Zaświeciło
W sierpniu zakończono budowę oświetlenia ul.
Okólnej w Chotomowie. Wzdłuż ulicy stanęło 8
latarni. Wykonawcą inwestycji była firma PHU
ALTECH Adam Wyszyński z Wyszkowa.
Na
ulicy
Kasztanowej
w Chotomowie
zakończono
budowę
7
lamp
na
8-metrowych
słupach.
Inwestycję
wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Sieci
Energetycznych ELBIS z Leśniakowizny.
By
poprawić
bezpieczeństwo
dzieci
uczęszczających do nowej Szkoły Podstawowej
w Chotomowie
wzdłuż ul. Chotomowskiej
w Jabłonnie gmina zrealizowała inwestycję
polegającą na oświetleniu ulicy i chodnika.
Na 22 słupach umieszczono 44 oprawy
oświetleniowe dzięki którym zarówno chodnik
jak i jezdnia są dobrze doświetlone. Wykonanie
prac, , przebiegało jednocześnie z realizowaną
wspólnie z Powiatem Legionowskim budową
chodnika wzdłuż ul. Chotomowskiej oraz
z budową ronda przy nowej szkole na granicy
Jabłonny i Chotomowa.
Bezpieczeństwo pieszych na ul. Leśnej
Mieszkańcy ul. Leśnej w Jabłonnie korzystają
już z nowo wybudowanego chodnika wzdłuż
ulicy. Inwestycja polegająca na budowie 164
m chodnika z kostki betonowej zakończyła

Budowa kanalizacji
na ul. Listopadowej
Ulica
Listopadowa,
położona
na
granicy Jabłonny i Legionowa, zostanie
wyremontowana jeszcze w 2014 r. Inwestycja
współfinansowana przez obie Gminy już
się rozpoczęła. Wykonawca robót został
wprowadzony na budowę.
Podczas
sierpniowych Sesji, Radni obu Gmin podjęli
decyzje o zwiększeniu środków finansowych
po 50 tys. zł na realizację inwestycji.
Zwiększenie było konieczne, ponieważ Gmina
Legionowo dwukrotnie ogłaszała przetarg,
jednak po otwarciu ofert okazało się, że
środki zabezpieczone w budżetach obu gmin
na realizację zadania są niewystarczające.
Zwiększenie dotacji celowej dla Gminy
Miejskiej Legionowo do 350 000 zł umożliwiło
miastu podpisanie umowy na realizację
zadania do końca roku.
Przed rozpoczęciem przebudowy drogi,
Gmina Jabłonna zbuduje kanalizację w ul.
Listopadowej. Inwestycja obejmie budowę
kanału sanitarnego o długości 72,5 m,
7 przyłączy kanalizacyjnych oraz 2 studzienek
rewizyjnych.

Nowe lampy na ul. Okólnej
w Chotomowie

Nowe latarnie wzdłuż chodnika
prowadzącego do nowej szkoły

UWAGA KIEROWCY
Od 4 września 2014 r. na ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od
ul. Zegrzyńskiej do Ronda Biskupów Płockich obowiązuje ograniczenie
tonażowe. Ze wskazanego odcinka ul. Modlińskiej mogą korzystać pojazdy
o wadze do 10 ton. Pojazdy przekraczające ten tonaż jadące od Nowego
Dworu Mazowieckiego do Warszawy dojeżdżając do centrum Jabłonny muszą
kierować się ul. Zegrzyńską na rondo Maurycego Potockiego h. Pilawa
i dalej obwodnicą Jabłonny, droga z Warszawy w kierunku Nowego Dworu
Mazowieckiego przebiega analogicznie – obwodnica, ul. Zegrzyńska,
ul. Modlińska w str. Nowego Dworu Mazowieckiego.

Tzw. starą Modlińską mogą jeździć
samochody o wadze do 10 ton

7

8

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Szkoła podstawowa otwarta!
Największa gminna inwestycja została ukończona. 1 września o godzinie 11.00 odbyło
się otwarcie nowej, energooszczędnej szkoły podstawowej w naszej gminie. Zastosowane
rozwiązania przy budowie szkoły sprawiają, że jest to jeden z najnowocześniejszych
i wysoce energooszczędnych budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.
W budynku, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, zostało
zamontowane energooszczędne oświetlenie ledowe. Do szkoły
doprowadzony został światłowód, dzięki czemu uczniowie będą
korzystali z Internetu o prędkości do 100 Mb/s.
Obiekt jest jednym z niewielu przykładów w Polsce wysoko
energooszczędnego i ekologicznego budownictwa. Emisja CO2
wynikająca z użytkowania obiektu jest ponad 3-krotnie niższa
w stosunku do standardowych budynków tego typu, natomiast
koszt ogrzewania zmniejszono ponad 8-krotnie.
Szkoła podstawowa na granicy Jabłonny i Chotomowa jest
największą inwestycją o charakterze publicznym na Mazowszu
związaną z pozyskiwaniem ciepła ziemi.
Idealne warunki do nauki
W nowej szkole podstawowej w Chotomowie dzieci będą miały
komfortowe warunki do nauki. Do dyspozycji najmłodszych uczniów
zostaną oddane 4 sale dla grup „0”. Nieco starsze dzieci będą
korzystały z 8 sal przeznaczonych do nauczania zintegrowanego.
Młodsi uczniowie szkoły podstawowej będą mogli odrabiać lekcje
i spędzać wolne chwile w świetlicy o powierzchni ponad 80 m².

Symboliczne przecięcie wstęgi
Pierwszy etap budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego
(CEKS) objął budynek szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi – salą gimnastyczną, zagospodarowaniem
terenu, terenowymi urządzeniami sportowymi oraz infrastrukturą
techniczną: dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, naziemnymi
miejscami parkingowymi, siecią wodną, kanalizacją sanitarną,
ppoż, urządzeniami retencjonującymi wody opadowe, siecią
elektroenergetyczną wraz ze stacją transformatorową oraz siecią
światłowodową.

W nowej szkole podstawowej będzie 10 sal-pracowni: sztuki, plastyki
i muzyki, techniki, przyrody, języków obcych, dwie pracownie
matematyki oraz 3 sale przeznaczone do nauki języka polskiego
i historii. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się w 28 salach.
Greenpeace dla szkoły w Chotomowie
Greenpeace Polska, międzynarodowa organizacja działająca na
rzecz poszanowania środowiska naturalnego, doceniła mieszkańców
Chotomowa. Dzięki ufundowanej przez Greenpeace instalacji
fotowoltaicznej o mocy 8 kWp, zainstalowanej na trackerze
słonecznym, (urządzeniu, które podążą za ruchem słońca), szkoła

W otwarciu szkoły wzięli udział między innymi: Biskup Marek
Solarczyk, Poseł Artur Dębski, Przemysław Cichocki reprezentujący
Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Wójt Olga Muniak,
Starosta Jan Grabiec, Robert Cyglicki - dyrektor Greenpeace
Polska, przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu
legionowskiego,
samorządowcy,
wykonawcy
inwestycji,
przedstawiciele kuratorium oświaty, nauczyciele, rodzice i uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.
Innowacja w Chotomowie
W budynku zastosowano innowacyjny, energooszczędny system
klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Źródłem ciepła w obiekcie jest
pompa ciepła, która transportuje energię słoneczną zmagazynowaną
w gruncie do pomieszczeń. Wyjątkowym jest też to, że źródłem
chłodu dla budynku jest również grunt, dzięki czemu znacząco
obniżono wpływ klimatyzacji na środowisko.
Cały budynek jest objęty wentylacją mechaniczną z odzyskiem
ciepła. Powietrze nawiewane do obiektu przechodzi przez
wymienniki ciepła wykonane z czystej miedzi, co zapewnia jego
czystość mikrobiologiczną. Zadbano o rozprowadzenie powietrza
wentylacyjnego w sposób nieodczuwalny dla osób przebywających
wewnątrz. Nad komfortem czuwa zaawansowany system pomiaru
jakości powietrza, który zapewnia, że w pomieszczeniach jest zawsze
czyste i świeże powietrze bez względu na liczbę osób wewnątrz.

Na czarnych ścianach uczniowie mogą malować kredą
nie tylko zmniejszy zapotrzebowanie na energię (o ok. 12-13 MWh
rocznie), ale też pozwoli tysiącom mieszkańców poznać z bliska
odnawialne źródła energii i przekonać się o korzyściach z czystej
energii. Elektrownia słoneczna przy szkole w Chotomowie jest
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dziewiątą elektrownią słoneczną, jaką Greenpeace przekazało
szkołom w Polsce w 2014 roku i przy okazji największym trackerem
w Polsce.
Sport
Nowa szkoła podstawowa w Chotomowie będzie „wyposażona”
w salę gimnastyczną o powierzchni 222 m2. Ćwiczeniom na świeżym
powietrzu będą sprzyjały: wielofunkcyjne, nowoczesne boisko
o trawiastej nawierzchni (o wymiarach: 60x30 m) oraz boisko do
koszykówki (nawierzchnia sztuczna). Koszt budowy trawiastego
boiska to 497 tysięcy zł. Warto jednak podkreślić, że inwestycja
współfinansowana jest ze środków unijnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa wsi”.
Dofinansowanie budowy boiska ze środków unijnych wyniesie
ponad 300 tysięcy zł. Dzieci będą również korzystać z bezpiecznego
placu zabaw.
W nowoczesnym i przestronnym budynku uczniowie będą mieli
komfortowe warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego.
Nowa szkoła to pierwszy krok do powstania Centrum Edukacyjno
– Kulturalno – Sportowego w skład którego wejdzie między innymi
szkoła podstawowa, gimnazjum, dom kultury i biblioteka.
Kolorowa i przyjazna sala lekcyjna

Obok szkoły funkcjonują dwa boiska

Na piętrze ważną rolę odgrywa naturalne oświetlenie

Przemysław Cichocki odczytał list od Wicepremiera
Janusza Piechocińskiego

Wójt Gminy Olga Muniak podziękowała wszystkim
zaangażowanym w budowę CEKS
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Pomóżmy Ukrainie
Gmina Jabłonna wraz z Mieszkańcami włączyła się w akcję pomocy dla Łutugina – ukraińskiego
rejonu partnerskiego Powiatu Legionowskiego. We wszystkich gminach powiatu przez cały wrzesień
odbywa się zbiórka przedmiotów potrzebnych mieszkańcom rejonu dotkniętego działaniami
zbrojnymi.
Łutugino położone jest niedaleko Ługańska w obszarze, na którym
toczą się działania wojenne, dramatyczne wydarzenia, które
rozgrywają się na Ukrainie, dotykają również mieszkańców tego
regionu. W ostatnim czasie przez miejscowość przetoczył się front,
wiele osób straciło dach nad głową wraz z całym dorobkiem życia.
Sytuacja jest tragiczna – władze Rejonu Ługańskiego zwróciły się do
partnerskiego Powiatu Legionowskiego o pomoc humanitarną.

Lokalizacje punktów zbiórki:
- Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152
(pn. 8,00-18,00; wt.- czw. 8.00-16.00; pt. 8.00-14.00);
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
ul. Modlińska 102 (pn.-pt. 9.00-17.00);
- Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie
- budynek OSP ul. Partyzantów 27 (pn.- pt. 9.00-17.00).

Zbiórka darów dla Łutugina odbywa się jednocześnie na terenie
całego Powiatu Legionowskiego i będzie trwała przez cały wrzesień.

*Dary można składać również w Starostwie Powiatowym przy
ul. Sikorskiego 11.

W trzech punktach na terenie gminy są ustawione pudła, do których
można wkładać: koce, śpiwory, namioty (mało używane) i naczynia
(także jednorazowe) oraz środki opatrunkowe, leki i żywność z długim
terminem przydatności do spożycia (konserwy, kasze, makarony itp.).

Mieszkańcy Łutugina czekają na naszą pomoc.

Włącz się do akcji
Podstawowym celem działania Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Jabłonna
jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa. Nie jest to jego jedyna
działalność – Klub działający w Jabłonnie prowadzi szereg akcji charytatywnych.
W ubiegłym roku włączaliśmy się do akcji
prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż
w Legionowie, między innymi do „Wyprawki
dla Żaka” oraz do zbiórki dla najuboższych
rodzin powiatu legionowskiego. Już wtedy
przekazaliśmy odzież, artykuły szkolne,
sprzęt AGD na łączną kwotę ponad
1000 zł. Większość zebranych przez nas
rzeczy przekazano rodzinie z Jabłonny.
Efekt przeprowadzonej zbiórki przeszedł
nasze oczekiwania – udało nam się
zrealizować wszystkie potrzeby zgłoszone
przez rodzinę” – mówi Prezes Klubu HDK
Agnieszka Niezabitowska. W zeszłorocznej
akcji aktywnie uczestniczyli mieszkańcy,
pracownicy Urzędu oraz firma Elektro-Instal
z Jabłonny.
Tego roku, Klub HDK przy Urzędzie
Gminy w Jabłonnie, kontynuuje działania
na rzecz jednej z rodzin – tym razem
z Chotomowa. Prezes HDK podkreśla, że
„żeby pomoc była skuteczna, poprosiliśmy
rodzinę, której zostanie udzielona pomoc
– o sprecyzowanie swoich potrzeb. Tego
roku szczególnie potrzebujemy ubrań
chłopięcych (rozmiary: 128 i 158; buty: 27
i 37), kocyka dziecięcego, talerzy, garnków,
plecaków szkolnych”.
Jabłonowski Klub zachęca mieszkańców
gminy do włączenia się w zbiórkę, dzięki
której rodzina z naszego sąsiedztwa otrzyma
to, czego najbardziej potrzebuje.
„Wyprawka dla Żaka” to kolejna akcja,
za sprawą której Klub HDK chce pomóc

potrzebującym
mieszkańcom
gminy
Jabłonna. „Rozpoczął się rok szkolny, wraz
z jego nadejściem rodziców czeka wiele
wydatków. W naszej gminie i na terenie
powiatu legionowskiego mieszkają rodziny,
których nie stać na kupno nowych plecaków,
zeszytów, piórników, bloków, wycinanek czy
flamastrów dla swoich dzieci. Wspólnymi
siłami możemy im pomóc! Do specjalnych
pojemników znajdujących się w Urzędzie
Gminy Jabłonna zbieramy artykuły szkolne,
dzięki którym uczniowie z uboższych
rodzin będą mogli cieszyć się nowym
rokiem szkolnym tak, jak ich rówieśnicy.
W skład „wyprawki” mogą wchodzić

wszystkie przydatne uczniom przedmioty:
plecaki, kredki, flamastry, farby, plastelina,
linijki, długopisy, zeszyty, nożyczki, bloki,
kolorowy papier, przyrządy geometryczne
i wiele wiele innych” – z taką prośbą Klub
przy wsparciu Wójta Gminy zwrócił się do
lokalnych przedsiębiorców. „Wyprawkę dla
Żaka” można wspomóc do końca września.
Darczyńcom dziękujemy.
20 września podczas Dni Nauki na terenie
Zespołu Pałacowo – Parkowego PAN
w godz. 9.30 – 13.30 możesz honorowo
oddać krew – zapraszamy!
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Będzie bezpieczniej na obwodnicy Jabłonny?
Obwodnica Jabłonny oddana do użytku w grudniu 2007 r. jest bardzo
niebezpiecznym odcinkiem drogi krajowej. 21 sierpnia w naszej gminie
odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na obwodnicy.
W ostatnim czasie nieostrożność kierowców oraz niestosowanie się do
przepisów prawa o ruchu drogowym doprowadziła do kilku śmiertelnych
wypadków na obwodnicy Jabłonny. Władze Gminy, zarządca drogi
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego oraz Policji postanowili na nowo podjąć
dyskusję o wprowadzeniu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo
na tym odcinku DK61.
W spotkaniu, które odbyło się przy obwodnicy Jabłonny wzięli udział
przedstawiciele zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Komendy
Stołecznej Policji, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Jabłonna.
W związku z śmiertelnymi wypadkami na obwodnicy uczestnicy
spotkania rozmawiali o pilnym wprowadzeniu rozwiązań, które poprawią
bezpieczeństwo jazdy na drodze.
Przedstawiciele instytucji biorących udział w spotkaniu zgłosili
następujące wnioski, które mają poprawić stan bezpieczeństwa:
zbudowanie barier energochłonnych, zmniejszenie dopuszczalnej
prędkości na całej długości drogi, budowa zatok dla policji służących
do kontroli kierowców, dodatkowe oznakowanie rond ze szczególnym
uwzględnieniem ronda Poniatowskiego (S2). Na środkowym rondzie
pojawią się między innymi znaki informujące o tym, że przejście dla
pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Na obwodnicy
pojawią się także częstsze kontrole policyjne.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany znacznie poprawią
bezpieczeństwo na tej drodze. Warto jednak pamiętać, o czym często

Uczestnicy spotkania poświęconego bezpieczeństwu na obwodnicy

wspominali przedstawiciele policji, że przyczyną większości wypadków
było znaczne przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy.

siePrzyda!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jabłonna
Jakiś czas temu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
zadzwoniła mieszkanka gminy z informacją, że chce się pozbyć
odpadu wielkogabarytowego. Pracownicy Wydziału poinformowali ją
o możliwościach „rozprawienia się” z niechcianym gratem. Okazało się,
że gabarytem była kanapa w bardzo dobrym stanie, niestety – skończyła
żywot w firmie śmieciowej. Dalsze losy „grata” były nieciekawe – jak
to się dzieje w przypadku takich odpadów, kanapa została podzielona
na różne grupy odpadów (metal, drewno, materiał itp.), czyli po prostu
zniszczona i podzielona na kawałki.
To właśnie wtedy zrodził się projekt siePrzyda, którego zadaniem jest
selekcjonowanie z odpadów wielkogabarytowych elektrośmieci, ubrań
czy zabawek, rzeczy, które nadal nadają się do użycia i znajdowanie im
nowych właścicieli.
Celami siePrzyda są:
1. Ograniczenie powstawania odpadów poprzez korzystanie
z używanych rzeczy, będących w dobrym stanie;
2. Pomoc osobom chcącym pozbyć się rzeczy nadających się do użytku;
3. Pomoc tym, którym siePrzyda a nie mogą sobie na wszystko
pozwolić.
Jak działa siePrzyda?
Krok 1.
Robisz remont, generalne sprzątanie bądź inną domową rewolucję,
a chcesz się pozbyć z domu rzeczy, pasującej do którejś z poniższych
grup: grupa I – urządzenia elektryczne i elektroniczne, RTV, AGD itp.;
grupa II – ubrania dla dorosłych, młodzieży i dzieci; grupa III – meble:
szafy, krzesła, stoły, łóżka, biurka itp.; grupa IV – zabawki: klocki, gry, lalki,
resoraki i inne;
PAMIĘTAJ!!! JEŚLI DECYDUJESZ SIĘ COŚ ODDAĆ – NIECH TO BĘDZIE
RZECZ, KTÓRA JEST SPRAWNA, KOMPLETNA, NIEZNISZCZONA,
CZYSTA, NADAJĄCA SIĘ DO UŻYTKU
Krok 2.
Zadzwoń do nas: 22 76 77 329, 601 733 778 i zgłoś „graty”;
Krok 3.
Przyjedziemy do Ciebie w dogodnym terminie i protokolarnie
przejmiemy to co chcesz oddać;

Krok 4.
Przygotujemy informator z produktami, które otrzymaliśmy;
Krok 5.
Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Jabłonna, jesteś tutaj zameldowany, nie
zalegasz z opłatami: podatek gruntowy, opłata śmieciowa, ewentualnie
czynsz, opłaty za ścieki, wodę lub posiadasz KARTĘ DUŻEJ RODZINY
i jesteś zainteresowany rzeczami, które mamy…
Krok 6.
Patrz krok 2.
Krok 7.
Umówimy się na protokolarny odbiór rzeczy, które zamawiasz.
siePrzyda ma same zalety:
1.	Możesz pozbyć się z domu zbędnych rzeczy nie czekając na terminy
odbiorów S.O.O.K. (System Odbioru Odpadów Komunalnych)
2. Odbierzemy rzeczy bezpośrednio z Twojego domu
3. Bez wysiłku możesz komuś pomóc
4.	
Używana przez Ciebie rzecz, może mieć kolejnego właściciela
i zyskać drugie życie
5. Pomagasz mieszkańcom gminy
6. Ograniczasz ilość odpadów
7.	Możesz zaoszczędzić „grosz” odbierając od nas rzecz, która może
siePrzyda Tobie i Twojej rodzinie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do kroku 1, 2 i 3.
Mamy nadzieję, że projekt siePrzyda wpisze się w stały kalendarz naszej
gminnej społeczności.
Katalog z zasobami siePrzyda już niebawem na:
www.srodowisko.jablonna.pl
Polecają
Wójt Gminy Jabłonna
i Pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

siePrzyda

PRZYGARNIJ GRATA
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Chotomów świętował
15 sierpnia od dawna jest bardzo ważnym dniem w kalendarzu imprez odbywających się w gminie Jabłonna. To właśnie 15
sierpnia każdego roku Chotomów i jego mieszkańcy obchodzą swoje święto. Tegoroczna impreza – tradycyjnie połączona
z odpustem Parafialnym, cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Chotomowa, ale też całej gminy.
Świętowanie rozpoczęła uroczysta odpustowa msza święta, w której Mieszkańcy licznie wzięli udział. Po nabożeństwie,
ks. Proboszcz Leszek Kołoniecki oraz Wójt Olga Muniak uroczyście zainaugurowali Święto Chotomowa. Później przyszedł
czas na zabawę i atrakcje przygotowane przez gminę Jabłonna i prywatnych przedsiębiorców.
Na scenie w pobliżu kościoła wystąpił Teatr Dukat z programem artystycznym skierowanym głównie do dzieci i młodzieży.
Od południa, na placu przy kościele najmłodsi uczestnicy festynu mogli korzystać z bezpłatnych atrakcji zapewnionych
przez Wójta gminy – „dmuchańce” i euro bungie cieszyły się nieustannym zainteresowaniem. Tradycyjnie jedną z atrakcji
była grochówka przygotowana przez Radę Sołecką Wsi Chotomów.

Bezpłatne atrakcje dla najmłodszych

Stoiska gastronomiczne

Święto Chotomowa to także odpust parafialny

Mieszkańcy Chotomowa licznie wzięli udział
w obchodach Święta

Z roku na rok liczba świętujących wzrasta

Szmaciankowy dom
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XVIII Festiwal Nauki
XVIII Festiwal Nauki w Domu Zjazdów i Konferencji
PAN w Jabłonnie
w dniach 20 i 21 września 2014 r. w godzinach 10-16
JABŁONNA, ul. Modlińska 105
Patronat: Prezes Polskiej Akademii Nauk, Starosta
Powiatu Legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna,
Patronat honorowy: Marszałek województwa
mazowieckiego
Patronat medialny: Mazowieckie To i Owo Legionowo,
Radio dla Ciebie, LTV
SOBOTA 20 WRZEŚNIA
Warszawski Uniwersytet Medyczny
1.	Zachorować w Księstwie Warszawskim
– M. Turos g. 10-16, P.
2.	„Z raportem do księcia ministra”
– M. Turos g. 11 W.
3.	Szpital Pluszowego Misia
– EMSA g. 10-16 P. Wa.
4.	Transplantacja – dawcy szpiku,
– EMSA g. 10-16
5.	4Life – jak udzielać pierwszej pomocy
– EMSA g. 10-16 P. Wa.
Instytut Agrofizyki PAN z Lublina
1. Co smakuje bakteriom? J. Lalak, g. 10-16 P.
2.	Co piszczy w osadzie czynnym
– mali mieszkańcy oczyszczalni ścieków – I. K.
Jaromin-Gleń, W. Stelmach, g. 10-16 P.
3.	Zjawisko tarcia w materiałach ziarnistych
– J. Wiącek, D. Wiącek, g. 10-16 P.
Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych
PW, KN ONYKS
1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P. W.
2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P. Wys.
3. Pong – g. 10-16 P, Wa.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
1.	Dzieci Kolberga, Etnologia XXI wieku, g. 10-16, Wys.
P.
2.	Pozyskane z przeszłości, Z badań IEA PAN w XXI
wieku – Z. Kubiatowski, g. 10-16, Wys. P.
Centrum Badań Kosmicznych PAN
1.	Komety – od wirów ognistych po czasy
współczesne – R. Gabryszewski g. 12 W.
2.	Satelity w służbie Ziemi – A. Grzegorczyk,
M. Krupiński, g. 10, 11 Wa.
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
1. Pokaz badań słuchu –g. 10-16 P, Wa.
2.	Nowoczesne technologie wspomagające słuch – g.
10-16 W.
Muzeum Historyczne w Legionowie
1.	Oficerska Szkoła Aeronautyczna 1919-1924,
Z. Kozak, Z. Moszumański, J. Szczepański,
- g. 15.00 P.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego
1.	Jak powstało miasto Legionowo
– A. Gogolewska g. 10-12
2.	Drugie śniadanie, które chętnie zje uczeń
w szkole – A. Budna, K. Kubacka g. 12-14
3.	Energetyka odnawialna w domu – G. Mankiewicz, J.
Frymark 14-16
Wydawnictwo AJAKS
1.	Prezentacja publikacji
historyczno-naukowych, g. 10-16.
Archiwum PAN w Warszawie
1. Powstanie Warszawskie, g. 10-16, W., Konkurs.
2.	Skarby archiwum PAN – B. Wiktorowicz,
g. 10-16, P.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
im. Jana Kielanowskiego
1.	Czy na pewno: pij mleko?
– M.K. Zielińska-Górska – P. Wa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Króla Jana III Sobieskiego z Legionowa
1.	Niezwykła codzienność od zaplecza
– M. Chałubek, g. 10-14 P.
2.	Medialni odkrywcy – sleevface
– B. Narel, E. Vedral, g. 10-14 P.
3.	Biologiczno – chemiczne prawdy i mity związane z
odżywianiem i żywnością
– A. Majczyk, g.10-14 P.
Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
1.	Zabawy ekonomiczno-matematyczne
– g. 10-16, P Wa.

Legionowskie
Koło
Robotyki
LEGROBOT,
Stowarzyszenie Obywatele mają prawa
1.	LEGROBOT prezentacja robotów
– R. Szymański, J. Kita g. 10-16, P. Wa.
2. Szkoła lutowania g. 10-16 P.
3. Krótki kurs drukowania w 3D g. 10-16 P.
Instytut
Hodowli
i
Aklimatyzacji
w Jadwisinie
1.	Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową
– K. Zarzyńska g. 10-16. P.

Roślin

Wydział Elektryczny Politechnika Śląska
1.	Zawody robotów klasy HEXOR
– T. Stenzel, g. 10-16, P. Wa.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1.	Elektrodynamiczny filtr powietrza
– g. 10-16, P. Wa
2.	Plazma mikrofalowa do celów medycznych
– g. 10-16, P. Wa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w
Legionowie
1.	Granice naszego języka są granicami naszego
świata – g. 10-16 P. Wa.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
1.	Prezentacja busa edukacyjnego i dwóch motocykli
służbowych
– Zakład Ruchu Drogowego, g. 10-16 P.
2.	Technika kryminalistyczna
– daktyloskopowanie – Zakład Szkoleń Specjalnych,
g. 10-16 P.

Fundacja ART
1. Tkactwo – g. 10-16 Wa.
2.	Zielarstwo ludowe – g. 10-16, Wa.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Legionowie
1.	Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych
Państwowej Straży Pożarnej – g. 10-16, P. Wys.
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
1.	Promieniowanie jonizujące: alfa, beta, gamma i X –
P. Krajewski, K. Ciupek, g. 10-16, P.
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
1.	Białołęka Prison- Art.- Sztuka zza krat
– galeria prac, g. 10-16.
2. Więzienie stracony czas – film, g. 10-16.
3. Ujarzmić przestępcę – prezentacja g. 10-16.
4.	Napraw swój błąd u boku bliskich
– prezentacja g. 10-16.
5.	Kobiety w służbach mundurowych
– wystawa, g. 10-16.
6.	Mundur nie chroni przed przemocą
– prezentacja, g. 10-16.
7.	Działalność kulturalna, oświatowa i resocjalizacyjna
– wystawa, g. 10-16.
Instytut Chemii Organicznej PAN
1.	Chemia dla każdego, g. 10-14 Wa.
Ambasada Gruzji
1.	Gruzja-unikalny skarb Europy – g. 10-16, P.
Ambasada Bułgarii
1.	Bułgaria – ludzie, kultura, krajobrazy
– g. 10-16, P.
Państwowe Muzeum Archeologiczne
1. Ceramiczne puzzle – A. Bart, g. 10-16, W.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
1.	Madamme Recamier – Wydział Rewaloryzacji i
Konserwacji Zabytków - A. Duda – g. 12 P.

Zamek Królewski, Dział Oświatowy
1.	Książę Józef Poniatowski i mieszkańcy pałacu pod
Blachą – g. 10-16 P. Wa.
2.	Ploteczki spod Blachy – przedstawienie
– g. 12:00
Instytut Sztuki PAN
1.	Mała elegantka, mały elegant – moda dziecięca
przełomu XVIII i IX wieku – A. Straszewska g. 10-16 P.
2.	Ubiory dziecięce w XVIII i na początku XIX wieku
kontekście oświeceniowych koncepcji dzieciństwa
– A. Straszewska g. 10-14 P. Wyk.
3.	Przyjaciele dzieciństwa. Świat zabawek i zabaw w
XVIII wiecznej Polsce – A. Wiszniewska – g. 10-16 P.
Wys.
Stowarzyszenie Historya z Wołomina
1.	Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa
Poniatowskiego – E. Litwiniak, g. 10-14 P.
PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
1. Rewolucje w ewolucji – g. 10-16 P.
2.	Rośliny przodków – od rajskiego jabłka do…
– g.10-16 P.
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
1.	Pokazy chemiczne – Naukowe Koło Chemiczne
Flogiston – g. 10-16, P.
Koło Naukowe Studentów PW, SKAP
1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16, P, Wys.
2.	Przejazd samochodem elektrycznym pac-car – g.
10-16, P.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Jabłonna
1.	Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna
– E. Grzywacz, g. 10-16, P, Wa.

Pracownie Konserwacji Zabytków
1.	Makata chińska z przedstawieniem bóstwa
długowieczności i szczęścia – Shou Lao, jadącego
na jelonku, ze zbiorów PAN DZiK - M.Ratajczak – g.
13, P.

Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i
Racjonalizatorów,
Naczelna
Organizacja
Techniczna
1.	Inteligentne budownictwo
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16, P.
2.	Laska dla niewidzących
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.
3.	Miasto przyszłości
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.

Stowarzyszenie KERAMOS
1. Sztuka ceramiki – g. 10-16, Wa.

Narodowy Bank Polski
1. Bank banków – g. 10-16 P. Wa.

Akademia Pedagogiki Specjalnej
1. W świecie niewidomych - g. 10-16 P. W.
2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P. W.
3. Mówiące komputery – g. 10-16 P. W.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
1. Pokaz badań słuchu –g. 10-16 P, Wa.
2.	Nowoczesne technologie wspomagające słuch
– g. 10-16 W.
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Akademia Wychowania Fizycznego
1.	Moja postawa ciała, moja budowa ciała g. 10-16 P.
Wa.
2. Pomiary składu ciała g. 10-16 P. Wa.
3.	Ocena prostych sprawności motorycznych
g. 10-16 P. Wa.
Mateusz Zaremba, Adam Kita
1.	Fokus One – kosmos w 3D – czyli jak każdy może
wysłać balon w kosmos g. 10-16 P., Wa.
Pasieka Miodomilowy Las – altana chińska
1.	Wieści z ula, czyli o obyczajach pszczół,
g. 10-16, P. Wa.
2.	Woskiem malowane, czyli enkaustyka,
g. 10-16, P. Wa.
Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji
1.	Ajurweda – naukowe podstawy doskonałego
zdrowia – K. Słowiński – g. 10-16 P
Impreza towarzysząca:
Lubię czytać dzieciom
– Aktor X g. 11., Aktor Y g. 13., Aktor Z g. 15.
NIEDZIELA 21 WRZEŚNIA
Warszawski Uniwersytet Medyczny
1.	Zachorować w Księstwie Warszawskim
– M. Turos g. 10-16, P.
2.	„Z raportem do księcia ministra”
– M. Turos g. 11 W.
3. Szpital Pluszowego Misia – EMSA g. 10-16 P. Wa.
4. Transplantacja – dawcy szpiku, – EMSA g. 10-16 P.
5.	4Life – jak udzielać pierwszej pomocy
– EMSA g. 10-16 P. W.
Koło Naukowe Elektroniki i Technik Informacyjnych
PW, KN ONYKS
1. Szkółka lutowania – g. 10-16 P. W.
2. Gadżety elektroniczne – g. 10-16 P. Wys.
3. Pong – g. 10-16 P. Wa.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
1.	Dzieci Kolberga, Etnologia XXI wieku,
g. 10-16, Wys, P.
2.	Pozyskane z przeszłości; Z badań IEA PAN w XXI
wieku – Z. Kubiatowski, g. 10-16, Wys. P.

Instytut Chemii Organicznej PAN
1. Chemia dla każdego, g. 10-14 P.
Ambasada Gruzji
1. Gruzja - unikalny skarb Europy – g. 10-16, P.
Ambasada Bułgarii
1. Bułgaria – ludzie, kultura, krajobrazy – g. 10-16, P.
Państwowe Muzeum Archeologiczne
1. Ceramiczne puzzle – A. Bart, g. 10-16, Wa.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
1.	Madamme Recamier – Wydział Rewaloryzacji
i Konserwacji Zabytków - A. Duda – g. 12 P.
2.	Wystawa – Ogólnopolski Plener Rysunkowo
-Malarski Zespól Szkół Plastycznych z Koła
g. 14 Wys.
Pracownie Konserwacji Zabytków
1.	Makata chińska z przedstawieniem bóstwa
długowieczności i szczęścia – Shou Lao, jadącego
na jelonku, ze zbiorów PAN DZiK
- M. Ratajczak – g. 11, P
Stowarzyszenie KERAMOS
1.	Sztuka ceramiki – g. 10-16, Wa.
Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
1.	Zabawy ekonomiczno-matematyczne
– g. 10-16, P. Wa.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
1. W świecie niewidomych - g. 10-16 P. W.
2. W świecie wyobraźni – g. 10-16 P. W.
3. Mówiące komputery – g. 10-16 P. W.
Legionowskie
Koło
Robotyki
LEGROBOT,
Stowarzyszenie Obywatele mają prawa
1.	LEGROBOT prezentacja robotów
– R. Szymański, J. Kita g. 10-16, P. Wa.
2. Szkoła lutowania g. 10-16 P.
3.	Krótki kurs drukowania w 3D g. 10-16 P.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie
1.	Ziemniak rośliną wszechstronnie użytkową
– K. Zarzyńska g. 10-16. P.

Centrum Badań Kosmicznych PAN
1.	Sygnały geodynamiczne i ich przyczyny
– M. Kaczorowski g. 12-14 P. W. Wa.

Wydział Elektryczny Politechnika Śląska
1.	Zawody robotów klasy HEXOR
– T. Stenzel, g. 10-16, P. Wa.

Archiwum PAN w Warszawie
1. Powstanie Warszawskie, g. 10-16, W. Konkurs
2.	Skarby archiwum PAN
– B. Wiktorowicz, g. 10-16, P.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w
Legionowie
1.	Granice naszego języka są granicami naszego
świata – g. 10-16 P. Wa.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Legionowie
1.	Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych
Państwowej Straży Pożarnej – g. 10-16, P. Wys.
Studenckie Koło Astronautyczne PW
1.	Model pierwszego polskiego satelity PW-Sata
– g. 10-16 P. Wa.
2.	Testowanie czujników wykorzystywanych
w satelitach; łazika ARES i łazika Skarabeusz
– g. 10-16 P. Wa.
3.	Motele rakiet i gondol od balonu stratosferycznego
– g. 10-16 P. Wa.

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
1.	Białołęka Prison- Art - Sztuka zza krat
– galeria prac g. 10-16
2.	Napraw swój błąd u boku bliskich
– prezentacja g. 10-16
3.	Kobiety w służbach mundurowych
– wystawa g. 10-16
4.	Mundur nie chroni przed przemocą
– prezentacja g. 10-16
5.	Działalność kulturalna, oświatowa i resocjalizacyjna
– wystawa g. 10-16
6. Odział Otwarty – koncert, g. 15

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1.	Elektrodynamiczny filtr powietrza
– g. 10-16, P. Wa
2.	Plazma mikrofalowa do celów medycznych
– g. 10-16, P. Wa

Fundacja ART
1.	koncert wielokulturowy „Warszawska wycinanka”
200.lecie O. Kolberga g. 12.
2. Tkactwo – g. 10-16 Wa.
3. Zielarstwo ludowe – g. 10-16, Wa.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego
Siwińskiego
1.	Jak powstało miasto Legionowo
– A. Gogolewska g. 10-12
2.	Drugie śniadanie, które chętnie zje uczeń w szkole –
A. Budna, K. Kubacka g. 12-14
3.	Energetyka odnawialna w domu
– G. Mankiewicz, J. Frymark 14-16

Zamek Królewski, Dział Oświatowy
1.	Książę Józef Poniatowski i mieszkańcy pałacu pod
Blachą – g. 10-16 P. Wa.
2. Ploteczki spod Blachy – przedstawienie – g. 11:30

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
1. Pokaz badań słuchu –g. 10-16 P, Wa.
2.	Nowoczesne technologie wspomagające słuch – g.
10- 16 W.

Instytut Sztuki PAN
1.	Mała elegantka, mały elegant – moda dziecięca
przełomu XVIII i XIX wieku – A. Straszewska
g. 10-16 P.
2.	Ubiory dziecięce w XVIII i na początku XIX wieku
kontekście oświeceniowych koncepcji dzieciństwa
– A. Straszewska g. 10-14 P. W.
3.	Przyjaciele dzieciństwa. Świat zabawek i zabaw w
XVIII wiecznej Polsce – A. Wiszniewska
– g. 10-16 P. Wys.

Stowarzyszenie Historya z Wołomina
1.	Prezentacja replik ubiorów z czasów księcia Józefa
Poniatowskiego – E. Litwiniak, g. 10-14 P.
PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
1. Rewolucje w ewolucji – g. 10-16 P. Wa.
2.	Rośliny przodków – od rajskiego jabłka do…
– g.10-16 P. Wa.
Koło Naukowe Studentów PW, SKAP
1. Pokaz pojazdu kropelka – g.10-16, P. Wys.
2.	Przejazd samochodem elektrycznym pac-car
– g. 10-16, P.
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
PAN
1.	Wprost z Egiptu: Sakkara po kolejnej kampanii
wykopaliskowej – K. J. Myśliwiec, g. 11, W.
Instytut Psychologii PAN
1.	Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w
psychologii – G. Pochwatko, M. Skorko – g. 10-16, P.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Jabłonna
1.	Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna
– E. Grzywacz, g. 10-16, P. Wa.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
1.	Niebezpieczna apteczka - leki odręcznej sprzedaży
jako środki odurzające – J. Zawilska, g. 12. W.
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i
Racjonalizatorów, Naczelna Organizacja Techniczna
1.	Inteligentne budownictwo
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16, P.
2.	Laska dla niewidzących
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.
3.	Miasto przyszłości
– E. Łukasik, K. Okraszewski g. 10-16 P.
Akademia Młodych Uczonych PAN
1.	Układ pokarmowy – jak wygląda od środka – J.
Fichna Uniwersytet Medyczny w Łodzi – g. 10-16, P.
2.	O spadkach, testamentach i dziedziczeniu
– K. Osajda Uniwersytet Warszawski
– g. 11.30, 14.30. P. W.
3.	Światłowody aktywne jako elementy urządzeń i
systemów fotonicznych – D. Dorosz Politechnika
Białostocka – g. 11.30 14.00 P.
4.	Zabawy ze światłem K.Rutkowska Politechnika
Warszawska - g.15 P.
5.	Konkurs „Spotkania ponad czasem z mitologią
Greków i Rzymian” – K. Marciniak Uniwersytet
Warszawski – g.12.
Narodowy Bank Polski
1. Bank banków – g. 10-16 P. Wa.
Akademia Wychowania Fizycznego
1.	Moja postawa ciała, moja budowa ciała
g. 10-16 P. Wa.
2. Pomiary składu ciała g. 10-16 P. Wa.
3.	Ocena prostych sprawności motorycznych?
g. 10-16 P. Wa.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
1.	koncert z cyklu Pałacowe spotkania z muzyką g. 13
Mateusz Zaremba, Adam Kita
2.	Fokus One - kosmos w 3D - czyli jak każdy może
wysłać balon w kosmos g. 10-16 P., Wa.
Pasieka Miodomilowy Las – altana chińska
1.	Wieści z ula, czyli o obyczajach pszczół,
g. 10-16, P. Wa
2.	Woskiem malowane, czyli enkaustyka,
g. 10-16, P. Wa.
Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji
1.	Wastu – kanon architektury przynoszącej szczęście
– g. 10-16 – A. Baran SARP
2.	Poloneza czas zacząć – warsztaty tańców
narodowych – K. Michałowska, g. 11-13
Impreza towarzysząca:
Lubię czytać dzieciom
– Aktor X g. 11., Aktor Y g. 13., Aktor Z g. 15.
Mazowieckie To i Owo, Stowarzyszenie Obywatele mają
Prawa
IV Mazowiecki Konkurs Nalewek „NALEWKA KSIĘCIA
PEPI” - R. Szymański, J. Kita Jabłonna 2014 g. 10-15,
ogłoszenie wyników g. 15
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W Chotomowie o zdrowym żywieniu
Zerówkowicze ze Szkoły Podstawowej im. S. Krasińskiego w Chotomowie, mają zaszczyt
uczestniczyć w prozdrowotnym polsko – szwajcarskim programie pt: „Zapobieganie otyłości
wśród dzieci w wieku szkolnym KiK 34”.

Uczniowie ze smakiem realizują
założenia projektu

W ramach projektu będą prowadzone
pogadanki i spotkania z: dietetyczką,
pielęgniarką,
lekarzem
oraz
ludźmi
krzewiącymi aktywność fizyczną i zdrowy styl
życia (trenerami, sportowcami, instruktorami).
Naszą akcję zaczęliśmy już dziś tj. 8 września,
kiedy to nasi Kochani Rodzice dostarczyli
dzieciom świeże owoce i warzywa, które
zobowiązujemy się codziennie spożywać
kosztem słodyczy.
Dzięki podobnym akcjom uczymy się
i rozumiemy, dlaczego tak niezwykle ważna

w życiu każdego młodszego i starszego
człowieka jest zdrowa dieta, bogata
w witaminy i minerały oraz aktywność fizyczna.
Zaś my – zerówkowicze ze Szkoły Podstawowej
im. S. Krasińskiego w Chotomowie chcemy być
zdrowi! odporni! mądrzy! i szczęśliwi!
Nie obce jest nam zatem hasło
„…W zdrowym ciele, zdrowy duch…”
Ksenia Męzia
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Na przekór bezrobociu
Fundacja Idealna Gmina wspólnie z gminą Jabłonna prowadzi projekt NAUKA, STAŻ, PRACA
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest skierowany do osób mieszkających
przede wszystkim na terenie gminy Jabłonna, w razie braku chętnych mieszkających w gminach
ościennych Wieliszew, Legionowo. Czas trwania projektu 1 kwietnia 2014 – 30 czerwca 2015 r.
Do projektu zaprosiliśmy osoby bezrobotne
zarejestrowane
lub
niezarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby
pracujące, ale zagrożone zwolnieniem z pracy,
osoby nieaktywne zawodowo. Większość
naszych uczestników (95%) zamieszkuje
obszary wiejskie. Udział biorą osoby w wieku
50+ (zakładaliśmy minimum 11 osób), oraz
osoby 18-49 lat. Chętni do wzięcia udziału
w projekcie odbyli rozmowy kwalifikacyjne z psychologiem i doradcą
zawodowym, a o projekcie dowiedzieli się z plakatów, ogłoszeń
w gazetach, z Ośrodków Pomocy Społecznej i tzw. metodą szeptaną.
Zgłosiło się ponad 50 osób, z których wybraliśmy 36, które wg nas są
najbardziej zmotywowane do udziału w projekcie i naprawdę poszukują
pracy.
Wszyscy uczestnicy projektu obligatoryjnie muszą wziąć udział w:
- warsztatach umiejętności miękkich – są to warsztaty prowadzone przez
psychologa (komunikacja, autoprezentacja, negocjacje itp.);
- szkoleniach komputerowych – w 4 grupach po 9 osób;
- doradztwie zawodowym – spotkania 1:1, każdy uczestnik może
pracować z doradcą średnio 5 h zegarowych, podczas których
wypracowują wspólnie indywidualną ścieżkę rozwoju uczestnika (IPDindywidulany plan działania).
Uczestnicy mogą również skorzystać ze wsparcia prawnika.
Po opracowaniu IPD uczestnik będzie miał opracowany w sposób
uporządkowany plan działania (krok po kroku) a Fundacja Idealna Gmina
będzie miała rozeznanie kogo i na jakie szkolenia zawodowe wyśle
od razu, a kogo na staż podczas którego (ewentualnie) pracodawca
podpowie na jakie szkolenie zawodowe powinniśmy posłać stażystę,
ponieważ brakuje mu umiejętności lub ma nieaktualne uprawnienia np.
na spawanie, energetyczne do 1kW itp.
Kluczową sprawą w projekcie jest organizacja stażu zawodowego – czas
trwania stażu 6 miesięcy.
Pracownicy Fundacji Idealna Gmina poszukują pracodawców
chętnych do zatrudnienia stażystów. Ważne jest to, że Fundacja płaci
pensje stażystom, zapewnia im dofinansowanie dojazdów do miejsca

pracy. Wszyscy uczestnicy projektu są ubezpieczeni na wypadek
nieszczęśliwych zdarzeń na czas szkoleń, pracy w charakterze stażysty
i dojazdu do pracy i do domu.
Fundacja ma nadzieję, że zgłoszą się do nas pracodawcy z terenu
gminy Jabłonna i gmin sąsiadujących, którzy przyjmą uczestników
naszego projektu i wspólnie ustalimy warunki odbywanego stażu.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją.
Już dzisiaj mamy podpisanych 6 umów stażowych. Pracuje 3 panów i 3
panie. Umowy stażowe gwarantują naszym uczestnikom dokończenie
tych warsztatów czy szkoleń, w których jeszcze nie brali udziału. To
jest ważne, żeby uczestnicy przeszli całą ścieżkę szkoleniowo-doradczą
zaplanowaną w projekcie. Staramy się już szukać pracodawców, bo zależy
nam na tym żeby uczestnikom nie spadała motywacja. Należy pamiętać,
że są to w większości osoby, które nie z własnej winy pozostają poza
rynkiem pracy i naszą rola jest ich wspierać w podejmowaniu nowych
wyzwań. Szkoleniami i rozmowami staramy się podtrzymywać w nich
motywację do podjęcia wysiłku – najpierw przyjścia na szkolenia a potem
wspólnego poszukiwania pracodawców i podjęcia pracy. Znacząca grupa
naszych uczestników odbyła już warsztaty z psychologiem (2 grupy
z 3 zaplanowanych). Jedna grupa odbyła już szkolenie komputerowe,
powoli kończymy pracę z doradcami zawodowymi.
Fundacja Idealna Gmina z gminą Jabłonna bardzo poważnie
podeszła do problemu bezrobocia. Pomagamy tym, którzy potrzebują
pomocy i którzy podchodzą poważnie do zaplanowanych działań.
Byliśmy zmuszeni usunąć z projektu dwie osoby, które okazały się
nieodpowiedzialne. Uznaliśmy, że pomoc społeczna nie polega na tym,
że dorosłym ludziom pomaga się „na siłę”. Zarządzamy publicznymi
środkami finansowymi i musimy dbać o ich prawidłowe i odpowiedzialne
wydatkowanie.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że grupa 36 osób jest bardzo
zaangażowana, punktualna, chętna do współpracy. Mamy nadzieje, że
wszyscy w sposób praktyczny skorzystają z projektu i tego im oczywiście
wspólnie z gminą Jabłonna życzymy.
Małgorzata Kramarz
Prezes Fundacji
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W hołdzie poległym
10 września na cmentarzu parafialnym w Jabłonnie odbyła się uroczystość
poświęcona pamięci żołnierzy 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, którzy 75 lat
temu zginęli w walce zbrojnej z Niemcami.
Przy jabłonowskim pomniku poświęconym poległym żołnierzom polskim we wrześniu 1939 r. spotkali
się m.in. członkowie środowiska Armii Krajowej z Jabłonny, Włodzimierz Hermanowski „Junosza”,
poczet sztandarowy i żołnierze 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Olszewnicy Starej,
poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej i Gimnazjum im. Orła Białego,
mieszkańcy gminy, ks. Jerzy Sieńkowski, Wójt Olga Muniak i Zastępca Wójta Tadeusz Rokicki.
75. rocznica bohaterskiej śmierci 39 żołnierzy rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych
i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Ks. Jerzy Sieńkowski odmówił modlitwę za dusze zmarłych.
Edmund Kuklewski odczytał Apel Poległych i przybliżył zebranym historię wydarzenia z 10 września
1939 r. W uroczystości wziął udział Włodzimierz Hermanowski „Junosza” (kapral podchorąży, II Obwód
„Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żaglowiec” - pluton 205,
następnie Grupa „Kampinos” - batalion mjr. „Korwina”).
Uroczystości, jak każdego roku, odbywały się przy grobie zbiorowym 39 Żołnierzy Polskich poległych
pod Jabłonną w walce zbrojnej z Niemcami we wrześniu 1939 r. Zbiorowa mogiła, w której spoczywają
żołnierze 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” znajduje się na cmentarzu parafialnym w Jabłonnie.

Wójt Olga Muniak uczestniczyła
w obchodach rocznicy

Olga Muniak i Tadeusz Rokicki

Żołnierze 32. dywizjonu rakietowego
Obrony Powietrznej

Edmund Kuklewski odczytał Apel Poległych

Karty historii – opowiada Edmund Kuklewski
„Ślubuję na Twoje ręce, pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów
służbowych się stosować nie cofnąć się przed ofiarą życia.”

Wójt Olga Muniak i Edmund Kuklewski

Taką przysięgę składali przyszli harcerze wstępujący do organizacji Szare Szeregi. W 1942 r. wiosną
uczniowie kl. 7 szkoły podstawowej w Jabłonnie zostali zwerbowani do powstającej drużyny
harcerskiej od 1943 r. noszącej imię Alfy i Skiby. Drużyna ta podlegała Hufcowi Legionowskiemu
Szarych Szeregów krypt. „Rój-Tom”, w której funkcję drugiego zastępu jako zastępowy pełniłem
ja. W tym samym roku rozpocząłem naukę na tajnych kompletach w Gimnazjum im. Wojciecha
Górskiego, tam instruktorzy ze słynnej 16. WDH im. „Stefana Czarnieckiego” przyjęli mnie do drużyny.
W ostatnich dniach lipca (28/29) 1944 r. Niemcy w dziwnym popłochu zaczęli opuszczać teren koszar
wojskowych w Legionowie – było to związane ze zbliżającym się gwałtownie frontem sowieckim,
który był już na linii Radzymina – jednak po dwóch dniach, gdy front się zatrzymał a Rosjanie ponieśli
znaczne straty- do garnizonu zaczęli powracać żołnierze niemieccy (29/30 lipca 1944 r.). Uchodząc
w popłochu Niemcy ukrywali w koszarach dobrze zakonserwowaną w metalowych skrzyniach broń
i amunicję – świetnie zamaskowaną.
W związku z tym, że od 1929 r. tj. od dnia urodzin, do nocy z 7 na 8 września 1939 r. mieszkałem na
terenie garnizonu legionowskiego, a konkretnie na terenie II – Batalionu Balonowego, było zrozumiałe,
że teren garnizonu a szczególnie II-Batalionu jako bardzo młody chłopak znałem dokładnie.
31 lipca mój drużynowy Leszek Stankiewicz kpr. podh. AK wezwał mnie i w formie rozkazu polecił mi
rozpoczęcie poszukiwania dobrze ukrytej niemieckiej broni. Do rozpoczęcia tej akcji przydzieliłem
z mojego zastępu Włodzimierza Parzonkę PS. „Bajan”. Efekt był następujący: zdobyliśmy dwa nowe
karabiny marki „Mauser”. Broń została przekazana dowódcy I drużyny 720. Plutonu kpr. pchor.
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Mieczysławowi Kiełbińskiemu.
Przeniesienie naszej zdobyczy z Legionowa
do Jabłonny w czasie trwającego boju
powstańczego - nie było takie proste.
Wychodząc z koszar z workami ze zdobyczą
na plecach, dostaliśmy się w rejon ostrzału
załogi niemieckiego karabinu maszynowego
ostrzeliwującego przejazd kolejowy. Ze
zdobyczną bronią szczęśliwie dotarliśmy
do szkoły powszechnej w Jabłonnie. I tam
w podziemiach
szkoły
w schowku
na
broń ukryliśmy zdobycz. Drugiego dnia
dowiedzieliśmy się, że podczas ostrzału
w Legionowie zginęło 3 młodych harcerzy
(Zenon Kałamaga „Zienko”, Sławomir Klejment
„Huragan”, Zbigniew Zakrzewski „Arab”).
W pierwszych dniach powstania druh harcmistrz
St. Godlewski zadecydował rozpoczęcie
„Akcji –N” w ramach tego zadania podrzucaliśmy
na tereny garnizonów różnego rodzaju
ulotki, odezwy, znakomicie wydrukowane po
niemiecku w imieniu fikcyjnych organizacji
podziemia antyhitlerowskiego np. świetnie
W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
wydaną broszurę „Der Grosste lunger der Welt”
złożono wieńce pod pomnikiem w Jabłonnie
(największy kłamca świata) i inne. Podrzucaliśmy
te materiały np. w restauracjach w Legionowie
– „San Remo” nur fur Deutsche, w restauracji w Jabłonnie również chętnie odwiedzanej przez Niemców, kantynach, kinach. Np. w kinie legionowskim
przeprowadzaliśmy tzw. Akcję „Gaz”. Podczas seansu wrzucało się tzw. śmierdziela- tlącą się kliszę fotograficzną, a w tym czasie na ścianach kin rozlepialiśmy
ulotki „Tylko świnie siedzą w kinie”.
Mój II zastęp drużyny jabłonowskiej walczący w boju powstańczym w Legionowie zniszczył przez spalenie magazynów niemieckich tzw. „Stallo” na Bukowcu
Legionowskim, ostrzelał i zniszczył punkt obserwacyjny luftwafe (na skraju lasu Choszczówka). Po 6 dniach nierównej walki bój powstańczy w Legionowie
upadł.
Pragnę odnosząc się do udziału VII Obwodu, Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”
w Powstaniu Warszawskim przytoczyć bardzo ważne wydarzenie mające ogromny wpływ na działania
operacyjne poszczególnych rejonów. Komendant VII Obwodu AK „Obroża” Kazimierz Krzyżak (Kalwin)
w raporcie wieczornym 6 sierpnia 1944 r. do dowódcy powstania – Antoniego Chruściela pisał:
O godz. 15.00 uruchomiono pocztę polową obsługiwaną przez oddziały Szarych Szeregów. 6 sierpnia
1944 r. po polowej mszy św. szef II rzutu głównej kwatery harcerzy z hm. „Papą” Władysławem Olędzkim
podjęli zaproszonych gości. Na uroczystość przybył komendant VII obwodu AK krypt. „Obroża” ppłk.
(Kalwin) z oficerami swojego sztabu, którego miejsce postoju mieściło się w pobliżu ul. Hożej 51.
Zainteresowanie ppłk. Kalwina i jego sztabu harcerską pocztą i jej łącznikami związane było z bardzo
poważnym dramatycznym wydarzeniem. Składnica meldunkowa VII Obwodu AK Warszawa, która
mieściła się przy Emilii Plater 10 została rozbita przez oddział niemieckiej policji tuż przed godziną „W”.
Dla sztabu VII Obwodu stało się więc priorytetową sprawą nawiązanie kontaktu z podwarszawskimi
rejonami.
Mieli to zadanie wykonać zaprawieni w ćwiczeniach terenowych łącznicy z drużyn harcerskich – nawet
tych najmłodszych „Zawiszaków”. W porozumieniu ze sztabem Obwodu i szefem głównej kwatery
(„Granica”) Szarych Szeregów podjęto ryzykowną decyzję o wysłaniu harcerskich patroli mających
nawiązać kontakt z poszczególnymi rejonami VII Obwodu AK.
W połowie sierpnia ‘44 kilkakrotnie przepłynął Wisłę hufcowy z bloku „Bazylika” phm. Leszek Skalski
ps. „Brzoza” z meldunkami VI Obwodu AK oraz bloku „Bazylika” na Pradze do „Pasieki” Komendy
głównej Szarych Szeregów, w drodze powrotnej zabierał rozkazy i ważne meldunki dla VI i VII Obwodu
AK. Otrzymane tą drogą zaszyfrowane meldunki dotyczące 1 rejonu, VII obwodu bezzwłocznie
przekazywałem do skrzynki kontaktowej przy Parkowej w Jabłonnie. Była jeszcze druga droga –
również bardzo skuteczna przez II Obwód AK „Żywiciel-Żoliborz” i przez 8. rejon VII Obwodu AK Obroża.
Na polecenie hufcowego miałem nawiązać kontakt z zastępem Szarych Szeregów we wsi Kępa
Kiełpińska na lewym brzegu Wisły, którego harcerze byli łącznikami z II Obwodem AK Żywiciel.
Przedostanie się przez Wisłę było bardzo łatwe. Kawałkiem starego połatanego kajaku przez nurt
a resztę „piechotą”. Stan wody na Wiśle w ‘44 był wyjątkowo niski.
Harcerze łącznicy z drużyny SZSZ Kępa Kiełpińska mieli ścisłą łączność z 227. Plutonem AK, który pełnił
niebezpieczną służbę w zespole łączności specjalnej (kanałowej) z innymi obwodami i zyskał wtedy
miano „Szczurów kanałowych”.
Dotarcie z Kępy Kiełpińskiej na Żoliborz można by nazwać ładnym spacerem pięknymi łęgami
nadwiślańskimi, tylko gdzieś na wysokości AWF (przed wojną CIWF im. Marsza Piłsudskiego) marsz
zaczynał być nieco niebezpieczny. Po zameldowaniu się u dowódcy plutonu „Adama” (zginął 17
Wójt Gminy wraz z zastępcą zapaliła
września, a po jego śmierci dowódcą został Antek- Andrzej Wiczyński) odebraliśmy co potrzeba
znicze pod pomnikiem
i pilotowaliśmy raz kilku a raz kilkunastu żołnierzy różnych zgrupowań AK, których celem było
przedostanie się do Kampinosu. Wyruszaliśmy dobrze znanym szlakiem do miejsca postoju VII Obwodu
„Obroża”. Pokonywaliśmy ten szlak kilkukrotnie, po drugim pobycie na Żoliborzu zostało nas z drużyny jabłonowskiej tylko dwóch – ja „Prawdzic” zastępowy
i Władysław Parzonka „Bajan”. Zostaliśmy w II Obwodzie „Żywiciel” do 24 września raz znajdując się na terenie operacyjnym zgrupowania „Żyrafa” innym
razem wzgm „Żaglowiec”. Aż wreszcie pokaleczonym, poobijanym i obdartym, jako tako opatrzonym kazano ostrożnie wynosić się z resztek po ukochanym
mieście Warszawie.
Edmund Kuklewski, Szare Szeregi Armii Krajowej
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Jabłonna na podium!
W sobotę 6 września w Starych Załubicach (gmina Radzymin) odbył się V Festiwal Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw. W tym roku naszą gminę reprezentowało sołectwo Jabłonna, które
zdobyło pierwsze miejsce w kategorii dorobek artystyczny!
W festiwalu wzięły udział sołectwa z obszaru Lokalnej Grupy
Działania (LGD) Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Każda z gmin
wchodzących w skład LGD miała możliwość zgłoszenia jednego
sołectwa, które brało udział w konkursie. Organizatorzy zaplanowali
trzy kategorie w których rywalizowały sołectwa: prezentacja stoiska,
smaki i kuchnia regionalna oraz występ sceniczny.
Kapituła konkursu naszemu sołectwu przyznała pierwsze miejsce
w kategorii występ sceniczny. W trakcie występu naszego sołectwa
na scenie wystąpiły grupy związane z Gminnym Centrum Kultury
i Sportu. Ich występ wzbudził nie tylko aplauz publiczności ale
również uznanie jury.
Warto również wspomnieć o stoisku sołectwa, które swoim
wystrojem nawiązywało do tradycji ogrodniczych Jabłonny. Jabłka,
chleb ze smalcem, kiszone ogórki, bigos, kiełbasa z grilla i ciasta, które
można było degustować na stoisku sołectwa cieszyły się bardzo dużą
popularnością i przyciągnęły tłumy gości festiwalu.
Nagrodę grand prix festiwalu zdobyło sołectwo Jadwisin co oznacza,
że gospodarzem przyszłorocznego festiwalu będzie gmina Serock.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie stoiska i występu artystycznego sołectwa
Jabłonna.

Na scenie wystąpił grupa Moderato i grupa Reflex

Nasze sołectwo zdobyło I miejsce
w kategorii występ sceniczny

Olbrzymie zainteresowanie wzbudził występ Cojones
Grandes Crew

Stoisko Jabłonny nawiązywało do tradycji ogrodniczych

Stoisko sołectwa Jabłonna
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Finał Akcji Lato
Każdego roku, pierwszy miesiąc wakacji w naszej gminie mija pod znakiem Akcji Lato.
Kolejne edycje stacjonarnych kolonii cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród
młodych mieszkańców.
Przez cały lipiec w placówkach Gminnego Centrum Kultury i Sportu
odbywały się pełne atrakcji zajęcia w ramach Akcji Lato w Gminie
Jabłonna. Ponad 300 dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych,
plastycznych, muzycznych i tanecznych, wyjeżdżało na jednodniowe
wycieczki i co najważniejsze – wspaniale się bawiło.
Ostatniego dnia lipca uroczyście zakończono Akcję Lato w Gminie
Jabłonna. Zwieńczeniem trwających cały miesiąc gminnych półkolonii
było spotkanie, podczas którego w radosnej atmosferze podsumowano
wakacyjny wypoczynek.
Grupy z Jabłonny i z Chotomowa przygotowały programy
artystyczne, w których zaprezentowały talenty wokalne, taneczne
i recytatorskie. Na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie wystąpili także wychowawcy z Chotomowa, którzy odegrali
bajkę opowiadającą o Smoku Wawelskim.
W ostatnim spotkaniu w ramach Akcji Lato wzięła udział Wójt Gminy –
Olga Muniak. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez
Panią Wójt oraz opowiadały o zajęciach, wycieczkach i innych atrakcjach,
jakie zapewnili im wychowawcy. Uczestnicy Akcji Lato podziękowali
organizatorom za zapewnienie atrakcyjnego letniego wypoczynku,
wręczyli Oldze Muniak oraz Grzegorzowi Przybyłowiczowi – Dyrektorowi
GCKiS w Jabłonnie, własnoręcznie wykonane obrazy i kwiaty.
Akcja Lato trwała przez cały lipiec. W Gminnych Centrach Kultury
i Sportu w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach od poniedziałku do
piątku odbywały się zajęcia, w których uczestniczyło ponad 300
dzieci. Wycieczki, zajęcia integracyjne, plastyczne, sportowe, taneczne
i profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i odzwierciedlającą
je frekwencją.

Równocześnie z Akcją Lato, w lipcu, odbywały się zajęcia letniej szkółki
piłkarskiej „Orlik”, a młodzi amatorzy pływania mogli bezpłatnie
korzystać z basenu w Jabłonnie.
Organizatorzy Akcji zadbali o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
Opiekę nad dziećmi sprawowali wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy.

Dzieci radośnie zakończyły Akcję Lato

Rusza nowy sezon pełen atrakcji
Po wakacyjnej przerwie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie oraz jego filie
w Chotomowie i w Skierdach, rozpoczynają nowy sezon. Przedstawiamy „rozkład jazdy”
GCKiS dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Jabłonna dla każdego
GCKiS w Jabłonnie przygotował mnóstwo atrakcyjnych zajęć dla osób
w każdym wieku.
Do dzieci i młodzieży adresowane są zajęcia plastyczne, teatralne,
komputerowe, taneczne: taniec nowoczesny i breakdance, studio piosenki,
nauka gry na gitarze, perkusji i klawiszach i robotyka.
Z myślą o najmłodszych nieprzerwanie będzie działała Akademia Malucha.
Dzieci w wieku 3-5 lat będą mogły uczestniczyć w zajęciach z cyklu „Plastyka
dla Maluszka”, jest to nowość w ofercie kulturalnej jabłonowskiego Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu.
Dorosłych mieszkańców Jabłonny z pewnością zainteresują warsztaty
z rękodzieła artystycznego, teoria sztuki i malarstwo, nauka gry na
instrumentach, zumba, aerobik, fitball, pilaste z ćwiczeniami wzmacniającymi
siłownia czy masaż relaksacyjny i zdrowotny.
Uniwersytet Trzeciego Wieku nie zwalnia tempa. W roku akademickim
2014/2015 Słuchacze jabłonowskiego oddziału będą spotykali się na
wykładach w drugi czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 15.00. W ramach
UTW będą odbywały się zajęcia taneczne, fitness, malarstwo, scrabble, brydż,
oraz szeroka oferta kursów – wśród nich: języki obce, obsługa komputera
oraz obsługa Internetu.
W Chotomowie każdy znajdzie coś dla siebie
Trudno zliczyć zajęcia, jakie będą odbywać się w filii GCKiS
w Chotomowie. Zakres oferty kulturalno-sportowej jest niezwykle szeroki
i bardzo atrakcyjny.
Filia GCKiS w Chotomowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w zajęciach plastycznych i teatralnych, zachęca do nauki tańca nowoczesnego,
jazzowego, towarzyskiego, breakdance i hip-hop, jak również do wstąpienia
w szeregi formacji tańca Euforia.
W sezonie 2014/2015 w Chotomowie będzie można rozwinąć zdolności

manualne podczas kursów decoupage, ceramiki, rysunku i modelarstwa.
Ponadto na dzieci i młodzież czekają: robotyka, studio piosenki, nauka gry na
instrumentach – keyboardzie, pianinie, gitarze i perkusji, Artystyczna Kraina
Czarów (3-5 lat), Akademia prymusa dla uczniów szkół podstawowych oraz
Orkiestra Dęta Straży Pożarnej OSP Chotomów.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chotomowie będą spotykali
się na wykładach w trzecie poniedziałki miesiąca o godz. 16.00. W ramach
UTW, Chotomów proponuje następujące zajęcia: taniec towarzyski, zumba
gold, pilaste, tkactwo artystyczne, decoupage, nornic walking. UTW zaprasza
słuchaczy do śpiewu w Chórze Seniora, nauki języków obcych, jak również do
wstąpienia w szeregi Klubu Mobilny Senior.
W Skierdach na sportowo
Filia GCKiS w Skierdach zaprasza mieszkańców miejscowości do udziału
w zajęciach na siłowni i do uprawiania aerobiku.
Gminne Centrum Kultury i Sportu to także…
…pływalnia, na której można wynająć tor, odebrać lekcję pływania, ćwiczyć
aqua aerobik oraz indywidualnie spędzić czas w wodzie.
… i Orlik, gdzie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 odbywają się
zajęcia sportowe dla uczniów szkół. 16.00 – 20.00 to czas dla wszystkich
chętnych. Od 20.00 do 22.00 z Orlika mogą korzystać grupy zorganizowane.
W weekendy od 12.00 do 22.00 z boisk mogą korzystać wszyscy, natomiast
od 17.00 do 22.00 grupy zorganizowane.
Sekcja piłkarska czeka
Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza chłopców z roczników
2002 – 2005 do sekcji piłkarskiej (więcej informacji u Tomasza Rybałko
– 510-023-162)

