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Wójt Gminy odznaczona przez kombatantów
Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak została wyróżniona odznaką „Za Wybitne Zasługi dla
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.
Podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, która
odbyła się w Olszewnicy Starej, przedstawiciele Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych – płk. rez. Józef
Borecki i Kpt. w st. spocz. Józef Lemański – wręczyli Oldze Muniak
odznakę za wybitne zasługi.

Wójt Gminy wraz z Kombatantami

Jesteśmy zaszczyceni, że pomimo ogromu zadań i niełatwych
problemów znalazła Pani czas na spotkanie z naszym środowiskiem.
Środowisko kombatanckie gminy Jabłonna harmonijnie jednoczy
tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę – w tym
żołnierzy WP walczących na wschodzie i zachodzie, zbrojnej
konspiracji – AK, więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Żyjący kombatanci i weterani walk to ostatni świadkowie historii
i prawdy o latach wojny i okupacji, którą starają się przekazywać
społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu.
W pełni doceniamy wysiłek Pani Wójt aby nasza gmina była coraz
piękniejsza, przyjazna mieszkańcom, w tym ludziom starego
pokolenia. Pani Wójt bardzo blisko związana jest ze środowiskiem
kombatanckim. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach
o charakterze patriotyczno – religijnym na terenie gminy i powiatu.
Gmina pod jej kierownictwem rozwija się, realizowane są milionowe
inwestycje, choć jak mówią mogło by być lepiej. W uznaniu zasług,
na wniosek Zarządu Koła ZKRPiBWP w Chotomowie, Zarząd Główny
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznał
Pani odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych”.
Józef Borecki

Pierwsze spotkanie Gminnej Rady Seniorów
Wójt Gminy Jabłonna zaprosiła Seniorów oraz organizacje pożytku publicznego działające
na rzecz osób starszych o wstąpienie do nowoutworzonej Gminnej Rady Seniorów. 22
października odbyło się pierwsze spotkanie radnych, którzy razem z nową Radą Gminy
rozpoczną kadencję pod koniec roku.
Znaczną część społeczeństwa gminy Jabłonna stanowią osoby starsze.
Wójt Olga Muniak postanowiła powołać Gminną Radę Seniorów, by ta
była organem doradczym dla gminnych władz.
„Bardzo się cieszę, że będę mogła współpracować z Gminną Radą Seniorów.
Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu, wyznaczanie kierunków
rozwoju gminy będzie łatwiejsze.
Mam nadzieję, że Gminna Rada Seniorów będzie wsparciem dla Wójta oraz
doradcą w sytuacjach wymagających konsultacji. Jestem pewna, że dzięki
Państwa doświadczeniu i wiedzy będziemy mogli wspólnie wpłynąć na
jakość życia w gminie Jabłonna” – mówiła Wójt Gminy Jabłonna – Olga
Muniak.

Edmund Kuklewski – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Edyta Czyżewska – Gminne Centrum Kultury i Sportu
Podczas pierwszego, organizacyjnego spotkania, członkowie Rady
Seniorów dyskutowali na temat problemów, jakie napotykają w służbie
zdrowia, o planach na najbliższą kadencję oraz o swojej dotychczasowej
działalności.

Do Gminnej Rady Seniorów należy 11 członków, będących
przedstawicielami różnych środowisk związanych z osobami starszymi.
Są wśród nich:
Barbara Kongiel – Uniwersytet Trzeciego Wieku Chotomów
Irena Komorowska – Uniwersytet Trzeciego Wieku Chotomów
Roma Kurkowska – Uniwersytet Trzeciego Wieku Jabłonna
Jerzy Gołębiowski – Uniwersytet Trzeciego Wieku Jabłonna
Hanna Grzelak – Rada Sołecka Rajszew
Teresa Młynarek – Rada Sołecka Skierdy
Urszula Kubalska – Rada Sołecka Suchocin
Józef Lemański – Koło Związków Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
Magdalena Kwilecka – Inicjatywa Lokalna Nowoczesne Gospodynie
Skierdy-Rajszew

Pierwsze spotkanie Gminnej Rady Seniorów
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Tańsze bilety dla mieszkańców gminy Jabłonna
Wójt Gminy – Olga Muniak podpisała porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie. Od listopada, mieszkańcy gminy mogą kupować tańsze bilety długookresowe
na przejazdy warszawską komunikacją miejską.
Od 30 października działa Punkt Obsługi Karty mieszkańca gminy
Jabłonna, który znajduje się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
Po wypełnieniu wniosku i okazaniu wymaganych dokumentów,
otrzymacie Państwo kartę uprawniającą do zakupu tańszych biletów długookresowych obowiązujących w pojazdach warszawskiej
komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie. Zniżkowe bilety dla Mieszkańców Jabłonny zaczęły obowiązywać 1 listopada.
Czym jest Karta mieszkańca gminy Jabłonna?
Karta mieszkańca upoważnia do zakupu biletów 30 i 90 dniowych
obowiązujących w 1 i 2 strefie oraz wyłącznie w 2 strefie. Gminne
dofinansowanie jest oparte na zasadach programu „Warszawa+”,
do którego mogą przystąpić podwarszawskie gminy chcące obniżyć koszty, jakie ponoszą mieszkańcy za przejazd stołeczną komunikacja.
Karta mieszkańca to dokument w postaci spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej z nadrukowanym jabłonowskim wzorem.
Co daje Karta mieszkańca gminy Jabłonna?
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Wójta Gminy Jabłonna
z Zarządem Transportu w Warszawie, Mieszkańcy mogą kupować
bilety długookresowe w niższych cenach. Różnicę w cenie pokryje
Gmina Jabłonna, dzięki czemu Mieszkańcy zapłacą mniej za zakup
biletów.
Punkt Obsługi Pasażera
Punkt Obsługi mieści się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie przy
ul. Modlińskiej 102 – główne wejście, parter, naprzeciwko sali widowiskowej.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 18.00
Kontakt: kartaztm@jablonna.pl

CENY BILETÓW
Z KARTĄ MIESZKAŃCA GMINY JABŁONNA:
Bilet 30-dniowy imienny (1 i 2 strefa) NORMALNY
196 zł (bez Karty 210 zł)
Bilet 30-dniowy imienny (1 i 2 strefa) ULGOWY
98 zł (bez Karty 105 zł)
Bilet 90-dniowy imienny (1 i 2 strefa) NORMALNY
482 zł (bez Karty 534 zł)
Bilet 90-dniowy imienny (1 i 2 strefa) ULGOWY
241 zł (bez Karty 268 zł)
Bilet 30-dniowy imienny (2 strefa) NORMALNY
98 zł (bez Karty 112 zł)
Bilet 30-dniowy imienny (2 strefa) ULGOWY
49 zł (bez Karty 61 zł)
Bilet 90-dniowy imienny (2 strefa) NORMALNY
250 zł (bez Karty 282)
bilet 90-dniowy imienny (2 strefa) ULGOWY
125 zł (bez Karty 191 zł)

Więcej informacji na:
www.jablonna.pl
Karta mieszkańca
Gminy Jabłonna

Wójt Gminy i Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
podpisali porozumienie 22 października 2014 r.
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Gmina Jabłonna wśród najlepszych
23 października Wójt Olga Muniak odebrała prestiżowe wyróżnienie. Podczas uroczystego
finału konkursu EKOpozytyw MAZOWSZA dla najlepszych beneficjentów współpracujących
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 r.
gmina Jabłonna otrzymała nominację w kategorii odnawialne źródła energii.
Gmina Jabłonna znalazła się w gronie
57 gmin nominowanych w 8 różnych
kategoriach w konkursie Ekopozytyw
Mazowsza zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Warto dodać, że w kategorii odnawialne źródła energii znalazło się tylko 8 instytucji
z całego Mazowsza.
Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu
województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Wyróżnione zostały te samorządy, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu,
w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnię-

ciami w działaniach proekologicznych
oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.
Uczestnikami pierwszej edycji konkursu
mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych
i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.
Finał konkursu odbył się 23 października w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
Gmina Jabłonna była jedyną gminą z powiatu legionowskiego, która otrzymała
nominację w konkursie.
Warto dodać, że również w zeszłym
tygodniu Wójt Olga Muniak podpisała umowę z Prezesem Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wykonania projektu kanalizacji
w gminie. Na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej na
terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”,
którego całkowita wartość wynosi 200
tysięcy zł gmina Jabłonna uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości
ponad 135 tysięcy zł. Pieniądze zostały
przyznane gminie w ramach działania
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej
liczby mieszkańców” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.

Najlepsi samorządowcy nominowani w kategorii odnawialne źródła energii

Bezpłatne porady prawne- TERAZ RÓWNIEŻ TELEFONICZNE
Od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1200 mieszkańcy gminy Jabłonna mogą skorzystać z bezpłatnych
porad prawnych udzielanych telefonicznie.
Od ponad roku radcy prawni udzielają elektronicznych porad prawnych. Kierując pytanie na adres:
prawnik@jablonna.pl w ciągu 14 dni zostaje udzielona odpowiedź.
W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się porady, Urząd Gminy uruchomił również telefoniczną
pomoc prawną.
W dni robocze w godz. 900 – 1200 porady z zakresu: prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego,
administracyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego są udzielane pod numerem telefonu: 22 767 73 18.
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Policjanci z Jabłonny
mają nowy radiowóz
Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonnie otrzymali nowy radiowóz. Oznakowana Kia
ceed została zakupiona przy współfinansowaniu Gminy Jabłonna w wysokości 36 tys. zł.
Uroczyste przekazanie kluczyków oraz poświęcenie nowego
radiowozu miało miejsce w piątek (17 października) przy
nowym Komisariacie Policji w Jabłonnie. Kia ceed w wersji
kombi została oddana do dyspozycji jabłonowskich
Policjantów.
W uroczystości wzięli udział Olga Muniak – Wójt wraz z Zastępcą
– Tadeuszem Rokickim oraz Dorotą Świątko – przewodniczącą
Komisji Bezpieczeństwa. Policję reprezentowali Komendant
Powiatowy nadkom. Paweł Piasecki, zastępca Komendanta –
nadkom. Krzysztof Kapuściński oraz Komendant Komisariatu
Policji w Jabłonnie asp. szt. Bogdan Jachowicz. Proboszcz
Parafii w Jabłonnie – ks. Jerzy Sieńkowski, poświecił auto.
Nadkomisarz Paweł Piasecki podziękował Wójtowi oraz Radzie
Gminy Jabłonna za wsparcie finansowe, jakiego udzieliła
gmina na zakup nowego radiowozu.

Gmina Jabłonna dofinansowała kupno nowego radiowozu

Wójt Olga Muniak przekazała kluczyki do samochodu
funkcjonariuszowi komisariatu, który podczas służb będzie
kierował autem. Olga Muniak podkreśliła, jak ważne
jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz
podziękowała Policjantom z Komendy Powiatowej oraz
Komisariatu w Jabłonnie za udaną współpracę, dzięki której
mieszkańcy czują się bezpieczniej.
Nowa Kia ceed jest piątym samochodem funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Jabłonnie.
Wójt Gminy przekazała kluczyki Policjantom z Jabłonny

Bezpieczniej na obwodnicy
Do końca tego roku zostaną wprowadzone zmian,y dzięki którym poprawi się poziom
bezpieczeństwa na drodze krajowej w Jabłonnie.
W drugiej połowie października do Urzędu Gminy wpłynęło
pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
w którym zarządca drogi pozytywnie odnosi się do wniosków
jakie zgłoszono podczas sierpniowego spotkania w sprawie
bezpieczeństwa na obwodnicy.
Nowa organizacja ruchu na obwodnicy ma być wprowadzona
jeszcze w tym roku. Projekt uwzględnia poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego przez wprowadzenie
ograniczeń prędkości, ustawieniu znaków ostrzegawczych na
tle fluorescencyjnym o poruszaniu się dzieci na przejściu dla
pieszych i budowy miejsca do kontroli pojazdów. W rejonie

skrzyżowania obwodnicy z ulicą Akademijną pojawią się znaki
VMS (znaki o zmiennej treści) z radarem - „Uwaga Zwolnij 50
km/h”.
W związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
na obwodnicy w planach jest wprowadzenie ograniczenia
prędkości do 70 km/h pomiędzy skrzyżowaniami,
a w rejonach skrzyżowań wprowadzenie ograniczenia do 50
km/h. Uzupełnione zostaną również brakujące bariery w pasie
pomiędzy jedną a drugą jezdnią.

5

6

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Dziki Problem
Gmina Jabłonna od kilku lat zmaga się z problemem dzików. Władze Gminy podejmują
wszystkie dozwolone prawem działania w celu ochrony mieszkańców i ich nieruchomości
oraz dóbr publicznych przed zniszczeniami jakich dokonują. Korzystając z zapisów
w obowiązującym prawie, wnosimy o pomoc do Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego, bo
w ich mocy może być rozwiązanie „dzikiego problemu”.
Umowa z myśliwym
Od kilku lat Gmina posiada umowę z myśliwym z Koła Łowieckiego
„Sęp”. W ramach umowy, myśliwy interweniuje w przypadkach
zgłoszeń o obecności dzików w pobliżu zabudowań. Działania
polegają na zlokalizowaniu dzika i przetransportowaniu go do
naturalnego środowiska, tj. do lasu z dala od terenów zabudowanych.
Zgłoszenia można dokonywać: w godzinach pracy Urzędu tel.:
22 76 77 329 lub e-mail: środowisko@jablonna.pl, natomiast poza
godzinami pracy Urzędu należy dzwonić do Komisariatu Policji
w Jabłonnie tel. 22 774 43 44
Ulotki

Od kilku lat na terenie Gminy Jabłonna, daje się zaobserwować
znaczne nasilenie obecności dzików na terenach zabudowanych.
W wielu miejscach Gminy, dziki na stałe przebywają na terenach
zamieszkałych. Obecność „gości z lasu” budzi niepokój Mieszkańców
i Władz gminy, jak również zagraża mieniu.
Gmina ma ograniczone możliwości walki z dzikami. Ustawa
o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy zalicza sprawy
z zakresu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli – w odniesieniu do dzików incydentalnie pojawiających
się na terenach zabudowanych przepis ustawy ma zastosowanie.
Na terenie Gminy Jabłonna dziki od dłuższego czasu zakłócają
prawidłowe funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej oraz
funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Dziki w poszukiwaniu
pożywienia przemieszczają się z terenów leśnych w pobliże
zabudowań, stanowią przez to również zagrożenie dla uczestników
ruchu drogowego.
Gmina Jabłonna w najszerszym z możliwych zakresie realizuje
zadania własne z zakresu utrzymania porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Każdego roku Wójt Gminy oraz
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podejmują szereg działań
mających na celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz
ograniczenie przyczyn i skutków obecności dzików na swoim terenie.
Repelent
Gmina każdego roku kupuje ok. 100 litrów repelentu (środka
odstraszającego), który jest rozdawany mieszkańcom. Każdy, kto
boryka się z problemem dzików, może zgłosić się do Urzędu Gminy
i tam otrzyma płyn, którego zapach zniechęca dziki do przebywania
w pobliżu zabezpieczonych środkiem ogrodzeń posesji. W urzędzie,
wraz z repelentem, mieszkańcy zostają poinstruowani o jego
działaniu i sposobie użycia.
Z ponad trzyletniego doświadczenia wiemy, że stosowanie repelentu
nie jest w 100% skuteczne. Oprócz pozytywnych informacji
zwrotnych, jakie otrzymujemy od mieszkańców stosujących nasz
repelent, otrzymujemy też te negatywne. Dlatego co jakiś czas
stosujemy preparaty o innych właściwościach zapachowych.

Gmina prowadzi akcję informacyjną, dzięki której Mieszkańcy
wiedzą jak postępować w sytuacji, gdy dzik znajduje się w pobliżu
oraz co robić, by uniknąć zarówno spotkania z dzikiem jak i jego
obecności w pobliżu miejsca zamieszkania. Jednym z głównych
powodów pojawiania się dzików w sąsiedztwie zabudowań jest
ich dokarmianie przez mieszkańców – czasami niezamierzone czy
nieświadome.
Dziki szukając pożywienia kierują się instynktem, który prowadzi
je do miejsc gdzie znajdują się odpady organiczne (resztki
jedzenia, zgniłe owoce czy trawa). Składując odpady organiczne
w niezabezpieczonym, ogólnodostępnym miejscu zachęca się dziki
do buchtowania w pobliżu miejsc zamieszkałych. Odpowiednim
miejscem do składowania wyżej wymienionych odpadów
jest kompostownik – w 2014 r. Gmina bezpłatnie użyczyła 450
kompostowników.
Nęcenie dzika
Dziki podchodzą do zabudowań, bo łatwo tam o zdobycie
pożywienia. Urząd Gminy Jabłonna stara się ułatwić dzikom
znalezienie pokarmu w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie.
Każdego roku gmina kupuje tonę kukurydzy, którą przekazuje
myśliwym. Ci zaś, nęcą pożywieniem dziki w miejsca oddalone od
zabudowań.
Dziki żywią się nie tylko kukurydzą, ich kolejnym „przysmakiem”
są żołędzie. Od 2013 r. w okresie jesiennym, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa organizuje konkurs dla dzieci pn. „Zbieramy
dębowe owoce”. Uczniowie szkół znajdujących się na terenie
Gminy z zaangażowaniem zbierają żołędzie, które urzędnicy
przekazują kołom łowieckim. W 2013 r. uczniowie zebrali ponad
2000 kilogramów żołędzi – zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody. „Zbieramy dębowe owoce” to nie tylko szkoła zdrowej
rywalizacji, czy nauka pracy w grupach – to także akcja edukująca
młodych ludzi.
Działania Gminy wyczerpują zakres możliwych kroków jakie ta
jednostka samorządu może podjąć w walce z „plagą” dzików na
terenie gminy Jabłonna. Wcielane w życie działania są skuteczne,
jednak niewystarczające. Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz
Sejmik Województwa Mazowieckiego posiada szerszy wachlarz
kompetencji związanych z redukcją populacji dzików.
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Będzie oświetlenie na ul. Kolejowej
Do końca listopada 2014 r. na ul. Kolejowej zostanie zbudowane 35 latarni. 20 października gmina Jabłonna ogłosiła przetarg na wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie. Po wielu staraniach, Wójt Gminy otrzymała pozwolenie na
realizację inwestycji na terenie Polskich Kolei Państwowych. Na ul. Kolejowej zostanie ponadto zbudowana nakładka asfaltowa.
Gmina uzyskała możliwość budowy
oświetlenia na terenie zamkniętym
stanowiącym własność Polskich Kolei
Państwowych. Wojewoda Mazowiecki,
decyzją z 17 października 2014 r.
zatwierdził projekt budowlany i udzielił
pozwolenia na budowę oświetlenia ul.
Kolejowej.

Po zakończeniu prac związanych
z oświetleniem ul. Kolejowej rozpocznie
się budowa nakładki asfaltowej.
Do końca 2014 r. na odcinku od ul.
Partyzantów do granicy z Legionowem
zostaną wykonane prace, dzięki którym
poprawi się przejezdność ul. Kolejowej.

Nowe oświetlenie zostanie zbudowane
na trzech odcinkach o łącznej długości
1165 metrów. 35 lamp uzupełni
oświetlenie ul. Kolejowej na odcinkach
– od ul. Partyzantów do granicy
z Dąbrową Chotomowską, od ul. Pięknej
do dworca PKP oraz od ul. Partyzantów
do ul. Piusa.

Inwestycja gminna będzie polegała na
wykonaniu prac ziemnych, montażu
i postawieniu
słupów
stalowych,
montażu
opraw
oświetleniowych
100W. Termin składania ofert, spośród
których zostanie wyłoniony wykonawca
inwestycji upływa 4 listopada 2014 r.
o godz. 10.00.

Nowe oświetlenie zostanie zbudowane na trzech
odcinkach o łącznej długości 1165 metrów.

Gimnazjalny fitness
W Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie, 16 października, otwarto
salę fitness. Lustrzana sala jest wyposażona w liny treningowe TRX, platformy
niestabilne, stepy, maty, piłki Wall Bally oraz profesjonalne nagłośnienie.
Uroczyste otwarcie nowej Sali uświetnił pokaz ćwiczeń jakie
można wykonywać przy użyciu sprzętu. Dziewczęta z klas
II b i II d wraz z nauczycielką wychowania fizycznego Moniką
Domian zaprezentowały układy przy muzyce na stepach i linach
treningowych „TRX”. Trening na taśmach TRX podwieszonych pod
sufit to metoda wykorzystująca obciążenie własnego ciała. Pozwala
bezpiecznie wykonywać setki różnorodnych treningów, które
budują siłę, elastyczność, równowagę, mobilność, a także skutecznie
zapobiegają urazom. TRX wykorzystuje masę ciała i grawitację, aby
stworzyć opór podczas ćwiczeń. Trening w zawieszeniu poprawia
równowagę mięśni, stabilność stawów jednocześnie wzmacniając
mięśnie brzucha, jest bardzo pomocny w uprawianiu wielu dyscyplin
sportu.
Uczennice z klasy III a pod kierunkiem Eweliny Kościeszy nauczycielki wychowania fizycznego, zatańczyły dwa układy zumby.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Jabłonna – Olga
Muniak, Dyrektor GCKiS w Jabłonnie – Grzegorz Przybyłowicz,
Pracownik GCKiS w Chotomowie i radna – Edyta Czyżewska,
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum
w Chotomowie - Andrzej Jakubowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie.
Nowe wyposażenie sali już cieszy się dużym zainteresowaniem
uczniów i z pewnością uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego
oraz zajęcia pozalekcyjne.

Ćwiczenia z wykorzystaniem taśm TRX
wzmacniają mięśnie całego ciała
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Inwestycje
Budowa wodociągów
Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonnie – w ramach zadania został wybudowany przewód
wodociągowy o długości blisko 550 m w ulicy Listopadowej i ul. Królewskiej oraz 37 przyłączy– za łączną kwotę 233 031, 85 zł.
Wykonano projekt oraz połączenie sieci wodociągowej w ul. Listopadowej w gm. Jabłonna z siecią wodociągową w ul. Listopadowej
w Legionowie oraz z siecią wodociągową w ul. Królewskiej - za kwotę brutto 57 062,16 zł.
Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Chotomowie za kwotę brutto 55 350,00 zł

Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy
Królewskiej w Jabłonnie - w ramach zadania została wybudowana
sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonnie 160,0 m (32 przyłącza), tłocznia ścieków oraz przewód tłoczony. Budowa sieci stanowiła część zadania, którego łączny
koszt wynosił – 808 701 zł (wysokość dofinansowania ponad 463 tys.
zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Koszt inwestycji – 488 516,48 zł.

Oświetlenie ul. Partyzantów w Chotomowie

Place zabaw
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie – na modernizację placu zabaw przeznaczono środki w kwocie
196 620 zł przy udziale środków z dofinansowania w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w wysokości 50% wartości tj.
98 309,99 zł.

Oświetlenie

(wszystkie lampy są sterowanie za pomocą fotokomórki programem
astronomicznym)

Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska – zamontowano drewniane certyfikowane urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy Lila, huśtawkę dwuosobową, altanę biesiadną, sprężynowce papugę i tygrysa oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię
z piasku. Koszt 19 088,00 zł.

Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630- etap I – wykonano oświetlenie chodnika w Suchocinie i w Skierdach na dwóch
odcinkach od granicy z Suchocinem do ul. Krótkiej i od nieruchomości na wysokości ul. Orlej do domu weselnego. Łącznie wybudowano 106 szt. lamp oświetleniowych na długości ok. 2625 m za kwotę
247 752,83 zł.

Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany – zamontowano drewniane certyfikowane urządzenia zabawowe: plac zabaw „Jedna
Wieża”, Ważka, bujaki na sprężynie (kogut), karuzelę, ławkę „Piknik”,
podwójną huśtawkę. Na obszarze placu zabaw wokół zabawek wykonano nawierzchnię z piasku amortyzującą upadki. Wykonano ogrodzenie wraz z furtką. Koszt inwestycji – 19 012,18 zł.
Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi – zamontowano
drewniane certyfikowane urządzenia zabawowe: plac zabaw „Jedna
Wieża” (bez huśtawki), Ważka, bujak na sprężynie (kogut), karuzelę,
ławkę „piknik”, podwójną huśtawkę. Na placu zabaw wokół zabawek
wykonano nawierzchnię z piasku amortyzującą upadki. Wykonano
ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową. Koszt inwestycji – 23 666,34
zł.

I etap oświetlania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 630
Budowa oświetlenia ul. Partyzantów 116-120 w Chotomowie –
wykonanie oświetlenia ulicznego – 28 sztuk opraw oświetleniowych
sodowych montowanych na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 6 m za kwotę 94 718,45 zł.
Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie – wykonano oświetlenie uliczne - 5 sztuk opraw oświetleniowych sodowych montowanych na słupach stalowych wysokości 6 m – za kwotę
16 712,81 zł.

Jedna z zabawek znajdujących się na placu zabaw
w Dąbrowie Chotomowskiej
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Sport i rekreacja

Budowa dróg i chodników
Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli – dokończenie
budowy chodnika z kostki betonowej. Długość chodnika to 675 metrów bieżących, szerokość 2 m, powierzchnia 1085 m2. W ramach inwestycji wykonano również 29 zjazdów do posesji z kostki o łącznej
powierzchni 597,8 m2 za kwotę 39 506, 18 zł.
Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie – inwestycja polegała na
wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej nakładki asfaltowej, remoncie istniejących studni chłonnych oraz częściowym remoncie przyległego chodnika oraz poboczy.
Koszt inwestycji – 168 532, 88 zł.

Boisko ligowe w Jabłonnie
Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu - etap I – wybudowano boisko do piłki nożnej z murawą o nawierzchni z trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita boiska to 7 370,00 m2. Wymiary płyty boiska to
65 na 105 m, co za tym idzie spełnia wymogi PZPN dotyczące możliwości organizowania rozgrywek ligowych.
W ramach zadania został wykonany drenaż odwadniający płytę boiska, wykonano warstwy konstrukcyjne pod murawę naturalną o nawierzchni trawiastej. Zainstalowano system nawadniania murawy
naturalnej składający się z dwunastu zraszaczy, z czego dwa znajdują się bezpośrednio w płycie boiska, pozostałe są na jego obwodzie
(został zastosowany sterownik, który w odpowiedniej kolejności
uruchamia elektrozawory zraszaczy, a zamontowany czujnik deszczu
powoduje automatyczne wyłącznie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o odpowiedniej dawce).
W ramach inwestycji zamontowano również: dwie bramki z siatką
o wymiarach 7,32 m na 2,44 m, cztery słupki uchylne, dwie wiaty dla
zawodników każda na trzynaście osób, jedną wiatę systemową dla
sędziów dla trzech osób oraz cztery kosze betonowe z wkładem.
Koszt budowy boiska to 526 879,86 zł.
Kwota dofinansowania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) –
200 tys. zł
Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonnie – w ramach zadania zostały dostarczone i zamontowane urządzenia sportowe: narciarz biegowy, biegacz, steper i zestaw wioseł.
Koszt – 25 459,00 zł.
Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach – w ramach zadania
zostały dostarczone i zamontowane urządzenia sportowe do siłowni
wewnętrznej, wśród sprzętu znajdują się: siłownia „Delta”, ławka treningowa, zestaw gryfów i obciążeń 50 kg, rower Polo. Inwestycja objęła także zakup i montaż urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej tj.: tzw. wyciąg górny (dwustanowiskowy) – urządzenie służące
do wzmacniania mięśni barków, ramion i górnych partii pleców, tzw.
prasa nożna (dwustanowiskowa) – urządzenie służące do wzmacniania mięśni nóg, wioślarz – urządzenie służące do wzmacniania mięśni
nóg, ramion i górnej partii pleców, tzw. jeździec konny – urządzenie
służące do wzmacniania mięśni ramion, górnej partii pleców oraz
nóg. Koszty – 22 899,99 zł.

Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul.
Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonnie) –
1600 m ciągu pieszo-rowerowego o szerokości do 2,5 m z kostki betonowej oraz 50 słupów oświetleniowych – inwestycja realizowana
wspólnie z Powiatem za kwotę 428 412,66 zł.

Plac zabaw w Bożej Woli

Bezpieczeństwo
Zakup wozu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie - dofinansowaniu w ramach Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Dofinansowanie z programu „OSP-2011” – 80 tys. zł, dofinansowanie z WFOŚiGW ponad 180 tys. zł.

Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Skierdach. Koszty – 16 805 zł.
Wóz strażacki zakupiony dla OSP w Jabłonnie
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Inwestycje
Drogi

Budowa ul. Okólnej w Chotomowie – 40 m tzw. łącznik z Legionowem; budowa drogi z kostki betonowej za kwotę 56 640
zł.

Naprawy dróg i remonty
Za kwotę ponad 35 tys. zł wykonano naprawy dróg o nawierzchni z masy bitumicznej. Wyremontowano między innymi następujące ulice: Parkową, Piaskową, Przylesie i Szkolną
w Jabłonnie; Kolejową i Żeligowskiego w Chotomowie; Dębową i Modrzewiową w Bożej Woli oraz Żwirową w Trzcianach.
Na kruszywowanie dróg nieutwardzonych w 2012 r. przeznaczono ponad 256 tys. zł. Środki z budżetu gminy przeznaczono
na kruszywowanie ulic w Jabłonnie – Jagiellońska, Kisielewskiego, sięgacz do Tęczowej, Osiedlowa, Wałowa; Chotomowie: Daliowa, Kolejowa, Niecała, Kasztanowa, Wypoczynkowa;
Rajszewie: Lawendowa.

Place zabaw
Plac zabaw przy szkole podstawowej w Chotomowie
Plac został wybudowany na działce gminnej o powierzchni ponad 500 m² znajdującej się przy boisku na terenie ówczesnej
chotomowskiej podstawówki. Na placu zainstalowano kilka
konstrukcji do zabawy, a powierzchnia placu została wyłożona
sztuczną nawierzchnią w kolorze pomarańczowym i niebieskim. Na pozostałym terenie została posiana trwa i zasadzono
tuje. Plac jest również ogrodzony. W ramach inwestycji wybudowano chodnik i podjazd dla niepełnosprawnych
Plac zabaw przeznaczony jest na potrzeby szkoły, dla klas I-III.
Budowa placu zabaw w Chotomowie była możliwa dzięki pozyskanej przez Urząd Gminy dotacji.
Koszt inwestycji 212 482,43 zł.
Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych– ponad
100 tys. zł w ramach programu Radosna Szkoła.

Ponad 33 tys. zł gmina przeznaczyła na poprawę bezpieczeństwa i przejezdności dróg gminnych, a mianowicie na montaż
progów zwalniających i barierek.
Prawie 150 tys. zł gmina przeznaczyła na konserwację i remont
budynków komunalnych.

Nowy samochód dla Straży Pożarnej
Państwowa Straż Pożarna w Legionowie otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy wysokości blisko 25 tys. zł na
zakupu średniego samochodu gaśniczego z modułem do ratownictwa technicznego.
Plac zabaw przy dawnej Szkole Podstawowej w Chotomowie

Oświetlenie
Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 (etap II) –
budowa oświetlenia chodnika w Skierdach na odcinku długości 500 m od lampy L153 do lampy L175. Oświetlenie w postaci
23 sztuk opraw typu NANO1 ze szklanym kloszem i źródłem
o mocy 50W, zamontowano na słupach stożkowych wysokości
4 m.
Koszt inwestycji: 78 982 zł.
Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej etap I w Dąbrowie
Chotomowskiej – wybudowano oświetlenie w postaci 11
opraw montowanych na słupach wysokości 7 m
Koszt inwestycji: 39 308 zł.
Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej – wybudowano oświetlenie uliczne długości 220 m
w postaci 10 opraw.
Koszt inwestycji: 29 573 zł
Samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie
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Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie (etap
I) – wybudowano oświetlenie uliczne długości 230 m w postaci 10 opraw oświetleniowych montowanych na słupach stalowych wysokości 7 m.
Koszt inwestycji: 39 766 zł.

Budowa oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie
w Jabłonnie – wybudowano oświetlenie chodnika na odcinku
długości 327 m, w postaci 12 opraw oświetleniowych.
Koszt inwestycji: 39 928 zł.

Kultura fizyczna
Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonnie – w ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenie sportowe do
siłowni zewnętrznej – rowerek oraz 47 siedzisk widowiskowo
– sportowych.
Koszt inwestycji: 10 881 zł

Ułatwienie dla niepełnosprawnych
Na parterze urzędu gminy zapewniono stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestaw komputerowy wyposażony jest między innymi w: 22
calowy dotykowy monitor, odwróconą i powiększoną mysz,
klawiaturę z powiększonymi klawiszami oraz nakładkę zapobiegającą wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie. Projekt
został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Oświetlona ul. Modrzewiowa w Dąbrowie Chotomowskiej

Oświetlenie ulic

Stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych
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Inwestycje
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją
sieci wodociągowej w Chotomowie. W ramach zadania wykonano
projekt Stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 151 w Chotomowie
oraz Wariantowy Program Ogólny Budowy Wodociągu w Chotomowie, zachodniej części miejscowości Jabłonna oraz Dąbrowie Chotomowskiej.
Koszt inwestycji: 68 722,56 zł.
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby nowej szkoły podstawowej
Koszt inwestycji: 305 405,27 zł – wysokość dofinansowania ze środków krajowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 231 tys. zł.

Nowa ul. Promienna w Chotomowie

Kanalizacja
Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonnie oraz Partyzantów w Chotomowie - w ramach zadania wykonano „Koncepcję kanalizacji sanitarnej dla południowej części Chotomowa w obszarze poniżej linii kolejowej
Warszawa - Gdynia oraz zachodniej części Jabłonny w obszarze od
granicy z Chotomowem i Legionowem (od północy) ulicą Listopadową i Królewską (od wschodu), ulicą Modlińską i Wałową (od południa), a także „Koncepcję kanalizacji sanitarnej dla północnej części
Chotomowa w obszarze powyżej kolejowej Warszawa – Gdynia oraz
Dąbrowy Chotomowskiej”.
Koszt wykonania projektu: 137 760,00 zł.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa
przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzają-

Wykonano także oświetlenie chodnika w postaci 5 opraw oświetleniowych.
Na niniejsze zadanie będące elementem projektu „Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca, jakość usług kulturalnych, sportowych
i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ”
wydatkowano środki w kwocie 134 249,62 zł przy udziale środków
finansowych Unii Europejskiej,
Koszt inwestycji: 134 249,62 zł.
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonnie - w ramach zadania na odcinku długości 243 m wybudowano chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej oraz przebudowano dwa zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej. Koszt inwestycji: 54 765,75 zł.
Budowa ul. Promiennej w Chotomowie w ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2
066,3 m2 wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 538,0 m2 i wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 308,0 m2, wykonano także dwa progi zwalniające, odwodnienie jezdni podłużnym sączkiem chłonnym i oznakowanie pionowe i poziome. Koszt inwestycji: 303 870,12 zł.

Budowa i oświetlenie parkingu oraz chodnika
przy osiedlu Złota Reneta
cego ścieki z nowej szkoły podstawowej w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie – w ramach zadania
wykonano rurociąg tłoczny długości 1067 m, kanał grawitacyjny długości 39,5 m oraz tłocznię ścieków typu.
Koszt inwestycji: 620 798,37 zł – wysokość dofinansowania ze
środków krajowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) – 489 tys. zł.

Drogi i chodniki
Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety
w Jabłonnie – w ramach zadania wykonano parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej – w tym: 16 miejsc
parkingowych, jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, jezdnię
manewrową o szer. 5m, chodnik dla pieszych szer. 2m i 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano również oświetlenie parkingu i chodnika przy parkingu w postaci 5 opraw oświetleniowych.

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonnie
(na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polana)- wykonano remont jezdni asfaltowej poprzez sfrezownie starej nawierzchni
i wykonanie nowej pogrubionej nawierzchni bitumicznej, wykonano regulację poboczy oraz nowe oznakowanie. Koszt inwestycji:
192 104, 39 zł

Bezpieczeństwo
Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody
w Suchocinie – w ramach zadania sporządzono projekt i wykonano
węzeł przeciwpożarowego ujęcia wody Suchocinie na działce nr ew.
83/1.
Koszt inwestycji: 35 670,00 zł
Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap) –
w ramach zadania zamontowano urządzenia służące do nadzoru
wizyjnego wind przy wiadukcie kolejowym oraz ronda w ciągu ulicy
Partyzantów w Chotomowie. Zamontowano, podłączono i uruchomiono 5 szt. kamer wysokiej rozdzielczości 3 Mpix z oświetlaczem
podczerwieni, po 2 na jedną windę i 1 na budynku OSP. Sygnały z kamer są transmitowane radiolinią do systemu rejestrującego.
Koszt inwestycji: 49 200 zł.
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Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonnie –
w ramach zadania przeprowadzono modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonnie polegającą na adaptacji istniejących
kamer do nowego systemu firmy BCS, zastosowaniu nowych nadajników światłowodowych, umożliwiających przesyłanie po światłowodzie „analogowych” sygnałów wizji i sterowania, oraz instalacji
rejestratora hybrydowego, obsługującego zarówno kamery analogowe jak i kamery megapikselowe IP. Wymieniono 4 kpl. nadajników
światłowodowych, zmodernizowano i naprawiono system rejestracji
sygnałów z kamer, wymieniono: dwa dyski do rejestracji, klawiaturę
do sterowania kamerami i monitor.
Koszt inwestycji: 29 950,50 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej –
wybudowano oświetlenie w postaci 17 latarni.
Koszt inwestycji: 81 200,74 zł.
Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach - wybudowano
oświetlenie w postaci 12 opraw montowanych na słupach stalowych.
Koszt inwestycji: 49 052,50 zł.
Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 (III etap) - wybudowano oświetlenie chodnika na odcinkach w Skierdach, w Rajszewie oraz w Bożej Woli. Łącznie zostało wykonane oświetlenie
w postaci 38 opraw ze szklanym kloszem i źródłem o mocy 50W,
montowanych na słupach stożkowych wysokości 4m.
Koszt inwestycji: 110 000,00 zł.

Place zabaw
Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej w ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia z piasku oraz dokonano montażu następujących zabawek: Zestawy piramida i małpi gaj, zestaw wspinaczka,
huśtawka bocianie gniazdo.
Koszt inwestycji: 41 574,00 zł.
Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonnie – w ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia
z piasku oraz dokonano montażu następujących zabawek: huśtawka
„ważka” z drewna okrągłego, bujak na sprężynie „Motor”, zestaw Kamil, karuzela, zestaw zabawowy, kosz na śmieci, tablica z regulaminem placu zabaw, domek, wykonano również ogrodzenie panelowe
wraz z furtką wejściową zamykaną na klucz.
Koszt inwestycji: 48 831,00 zł .

Kultura fizyczna
Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i zamontowano
urządzenia: narciarz pojedynczy, rower rehabilitacyjny pojedynczy,
steper i wahadło, biegacz pojedynczy, twister, wioślarz.
Koszt inwestycji: 29 038,58 zł przy udziale środków finansowych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oświetlenie ulic
Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli – wybudowano
oświetlenie w postaci 5 opraw na 5 słupach stalowych ocynkowanych.
Koszt inwestycji: 31 552,67 zł
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową – w ramach zadania wybudowano oświetlenie w postaci 7 opraw montowanych na słupach 7 stalowych.
Koszt inwestycji: 30 984,70 zł
Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie - wybudowano oświetlenie w postaci 10 opraw zamontowanych na wysięgnikach 1,5 m na 10 słupach wysokości 6 m.
Koszt inwestycji: 33 147,38 zł.

Budowa siłowni pod chmurką w Jabłonnie - w ramach zadania
została wykonana dokumentacja projektowa i zamontowano urządzenia: wyciąg górny pojedynczy, rower rehabilitacyjny pojedynczy,
wahadło pojedyncze, wyciskanie siedząc pojedyncze, twister oraz
prasa nożna.
Koszt: 29 056,72zł przy udziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Kontynuacja budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie ( I etap) – Nadzór i patronat naukowy nad
montażem pomp ciepła objął Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach nadzoru naukowego wykonywane są pomiary przewodności cieplnej gruntu.
Zakończone zostały prace przy budowie dachu. W grudniu gmina Jabłonna podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie
realizacji zadania „Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji „Budowa
Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie
(Etap I A – szkoła podstawowa).
Koszt inwestycji na 2013 r. – 7 638 274,63 zł.
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Inwestycje
Zakończenie budowy Komisariatu Policji w Jabłonnie – historia
budowy komisariatu sięga 2008 r., gdy gmina Jabłonna przekazała
nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa (trwały zarząd Komendy Stołecznej Policji), działkę o powierzchni prawie 3 tys. m² – właśnie na
tym terenie stanął nowy komisariat policji. Komenda Stołeczna Policji uzyskała pozwolenie na budowę w roku 2010. Gmina Jabłonna
uczestniczyła w jego budowie przez cały czas trwania prac, między
innymi przekazała inwestorowi prawie 300 tys. zł. Budowa komisariatu kosztowała ponad 4 mln zł.

nej – 14 m). W ramach przebudowy skrzyżowania została zbudowana
jezdnia, której szerokość to 6 m. Projekt objął wykonanie – na dojazdach do skrzyżowania – azyli dla pieszych (szer. 2,5 m), natomiast wokół ronda powstały ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 – 3,5 m.
Inwestycja objęła budowę odwodnienia skrzyżowania, dwóch zatok
autobusowych, zjazdów do przyległych nieruchomości, oświetlenia
drogowego oraz oznakowania skrzyżowania. W ramach inwestycji
został również zbudowany chodnik wzdłuż ul. Chotomowskiej na odcinku od cmentarza w Jabłonnie do nowego ronda.

Zakończenie budowy szkoły podstawowej w ramach budowy
Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego etap IA– 1 września w nowej szkole w Chotomowie dzieci rozpoczęły naukę. Budynek nowej szkoły jest energooszczędny – za sprawą pomp ciepła
wykorzystuje ciepło z wnętrza ziemi, korzysta także z energii słonecznej. W 2014 r. uroczyście zakończono budowę i rozpoczęto przygotowania do realizacji kolejnego etapu, jakim jest budowa stołówki
szkolnej.
Nowa szkoła podstawowa jest nowoczesnym i energooszczędnym
budynkiem, dzięki czemu gmina ma szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 mln zł w ramach „Lemura”. Wniosek złożony przez
gminę jest obecnie w trakcie oceny.

Rondo przy nowej szkole
Szkoła Chotomów
Przedszkole Gminne w Jabłonnie – w 2014 r. został wyremontowany budynek gminny, w którym od września mieści się przedszkole publiczne. W gminnej nieruchomości przez 10 lat funkcjonowało
prywatne przedszkole, po dekadzie zaniedbań ze strony użytkownika budynek wymagał generalnego remontu.
W ramach remontu wykonano roboty malarskie, wymianę wyposażenia toalet, roboty elektryczne, montaż hydrantów, roboty zewnętrzne (dekarskie, ogrodzenie, elewacja, wymiana furtek). Koszt
remontu to 242 230 zł.
Do przedszkola zakupiono nowe meble, wykładziny i zabawki.
W bieżącym roku odbędzie się także remont pomieszczeń kuchennych oraz zostanie zakupione wyposażenie kuchni.

Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury
towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonnie – przebudowa
została zrealizowana przez zarządcę drogi – starostwo powiatowe,
przy 50% dofinansowaniu Gminy Jabłonna.
Koszt inwestycji: 876 138 zł
Gmina Jabłonna przeznaczyła prawie 900 000 zł na wykonanie projektu i realizację inwestycji, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Partyzantów 124.
Prace objęły budowę ronda o średnicy zewnętrznej 30 m (wewnętrz-

Drogi gminne
Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonnie (do ul. Słoneczna Polana) – wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 164 m
o zmiennej szerokości.
Koszt inwestycji: 80 tys. zł.
Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonnie – remont jezdni asfaltowej
na odcinku długości ok. 570 m obejmujący: frezowanie nawierzchni,
budowę nakładki asfaltowej, progu zwalniającego, regulacja istniejącej infrastruktury technicznej.
Koszt inwestycji: prawie 300 tys. zł
Przebudowa ul. Listopadowej w Legionowie - w ramach inwestycji realizowanej solidarnie przez gminę Jabłonna i miasto Legionowo
wybudowano ulicę z kostki betonowej.
Koszt inwestycji – 350 tys. zł

Bezpieczeństwo
Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz
skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej
– w ramach zadania zamontowano dwie kamery megapikselowe
i rejestrator.
Koszt inwestycji: 10 147,50 zł
Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Jabłonnie – gmina Jabłonna przeznaczyła 36 tys. zł na zakup samochodu oznakowanego
kia ceed na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonnie.
Kwota dofinansowania: 36 tys. zł
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Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie – etap I - w ramach zadania pozyskano mapę do celów projektowych , wykonano
projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej z pompowni ścieków przy zaprojektowanej stacji uzdatniania wody, do wybudowanej
studni kanalizacyjnej na terenie realizowanego CEKSu oraz wybudowano ww przyłącze.
Koszt: 22 838,77 zł.
Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonnie - I etap obejmuje
budowę kanału grawitacyjnego o długości 92,5 m oraz 5 przyłączy.
Gmina otrzymała do współfinansowanie wysokości 75% ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Całkowity koszt inwestycji – 1 045 806,98 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji
w ul. Listopadowej w Jabłonnie - w ramach zadania uzyskano
z PWK Legionowo warunki przyłączenia do sieci oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej w Jabłonnie. Wybudowano kanał sanitarny długości 72,5 m, 7
przyłączy kanalizacyjnych, 2 studzienki rewizyjne.
Koszt inwestycji: 45 191 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla
pln. strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie, na odcinku od posesji nr 236
w kierunku ul. Zegrzyńskiej, wraz z przyłączami i odgałęzieniami do
granic przyległych nieruchomości.
Koszt wykonania dokumentacji: 36 777 zł.

Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonnie – w ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz
budowę 7 latarni.
Koszt wykonania budowy – 23 247,00 zł.
Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie – wybudowano oświetlenie w postaci 11 opraw na słupach.
Koszt inwestycji: 41 563,46 zł.
Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 etap IV – w ramach realizacji końcowego etapu budowy oświetlenia chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej 630 wybudowano 67 lamp.
Koszt inwestycji: 161 252 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach – budowa 14 opraw
oświetleniowych na słupach.
Koszt inwestycji: 67 158,00 zł.
Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap) – w ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji wybudowano 12 lamp.
Jednocześnie dokończono budowę oświetlenia ul. Muzycznej
w Skierdach (3 lampy).
Koszt budowy oświetleń: 58 584 zł.
Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie – budowa
8 lamp dopełniła oświetlenie całej ulicy Gwiaździstej w Chotomowie
Koszt inwestycji – 27 292,65 zł.
Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie – wzdłuż ulicy
stanęło nowych 8 latarni.
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie – w ramach inwestycji wybudowano 7 lamp oświetleniowych
koszt budowy – 35 937,24 zł.

Obiekty sportowe

Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonnie

Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie - ramach inwestycji
powstało boisko z trawy naturalnej o całkowitej powierzchni 2376
m ². Poza płytą boiska, zainstalowane są zraszacze sektorowe (w sumie 6 sztuk), czujnik deszczu powodujący automatyczne wyłączenie
instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów, 180 metrów sieci wodociągowej, 4 maszty oświetleniowe z oświetleniem
ledowym, ogrodzenie, dwie bramki, 4 kosze betonowe i 13 ławek.
W ramach gwarancji wykonawca przez pierwszych 12 miesięcy będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska.
Koszt inwestycji: 497 445,64 zł
Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych – 310 tys. zł

Oświetlenie dróg
Budowa oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej (od cmentarza w Jabłonnie do nowego ronda). Wybudowano oświetlenia – 44
lampy na 22 słupach, które oświetlają chodnik i jezdnię.
Wartość inwestycji to prawie 150 000 zł.
Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie – zadanie obejmowało ułożenie 270 m kabla oraz montaż 8 opraw oświetleniowych
na wysięgnikach.
Koszt inwestycji: 29 591,34 zł.

Boisko trawiaste przy nowej szkole podstawowej

16

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Udany bieg w Chotomowie
V Chotomowskie Pożegnanie Lata to bieg charytatywny, rodzinny i rekreacyjny na
dystansie 5km. Wiedzie ulicami i chodnikami Chotomowa i przepięknymi Lasami
Chotomowskimi. Na starcie imprezy zorganizowanej przez Grupę Biegową CHTMO,
Fundację „TU I TERAZ”, przy współpracy Urzędu Gminy Jabłonna oraz Starostwa
Powiatowego w Legionowie, stanęło aż 106 zawodników i zawodniczek! To o sześć
więcej niż limit jaki zakładali organizatorzy.
Biegowi towarzyszyła fantastyczna pogoda. Wszyscy uczestnicy dotarli
na metę po niespełna 40 minutach biegu. Tam czekała na nich woda
mineralna ufundowana przez Urząd Gminy w Jabłonnie. Jak zwykle na
koniec biegu zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników,
by przejść do Domu Strażaka, gdzie podsumowano imprezę. Wszyscy
otrzymali pakiety postartowe, w których było sporo niespodzianek
w postaci interesujących nagród.
Wpisowe z biegu, które uczestnicy wpłacali na konto Fundacji „TU
I TERAZ” zostało przeznaczone na zakup środków czystości dla Domu
Dziecka w Chotomowie i upominki dla dzieci i młodzieży startującej
w biegu.
Nie można nie podziękować wszystkim, którzy byli sponsorami biegu
i pomagali przy jego organizacji. Grupa Biegowa CHTMO wraz fundacją
dziękuje: wszystkim uczestnikom za uiszczenie darowizny w szczytnym
celu, Urzędowi Gminy Jabłonna za ufundowanie pamiątkowych
drewnianych statuetek, Starostwu Powiatowemu w Legionowie za

przekazanie nagród, Czanieckim Makaronom za wspaniałe makarony,
Wydawnictwu Znak, Wydawnictwu Galaktyka, Księgarni Sylabus
za wspaniałe książki, sklepowi biegowemu FAST FOOT z Warszawy,
Spektrum Sportu – fintessowi z Legionowa, Pracowni Reklamy Retro
Magdalena Kisielińska, NOVEJ BP – Okna i Drzwi, Kampanii 10 tysięcy
kroków od cukrzycy oraz Emilowi Dobrowolskiemu, Mariuszowi
Karwowskiemu, Kindze Kowal, Jarosławowi Rupiewiczowi i Jackowi
Bajorkowi. Partnerem medialnym biegu było Legio24 Ekstra oraz Wieści
Gminne. Szczególne podziękowania należą się paniom z Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, Elżbiecie Frydrychowicz
i Edycie Czyżewskiej, za udostępnienie sali na podsumowanie imprezy
i Michałowi Smolińskiemu z Urzędu Gminy Jabłonna za duży wkład
pracy w pomoc organizacyjną biegu.
Zapraszamy na kolejne biegi do Chotomowa!
Michał Machnacki

Uczestnicy biegu
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Rada Gminy kończy kadencję
Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy Jabłonna. Przez ostatnie 4 lata 15 radnych
reprezentowało interesy mieszkańców i podejmowało w ich imieniu decyzje istotne dla
rozwoju gminy.
W skład Rady Gminy Jabłonna VI kadencji wchodzili:
Włodzimierz Kowalik – przewodniczący Rady Gminy Jabłonna;
przewodniczący Komisji Budżetowej
Danuta Saks - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna;
wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej i członek Komisji Spraw
Społecznych
Halina Zwierzchlewska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna;
wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, członek Komisji Rozwoju

Włodzimierz Kowalik

Przewodniczący Rady Gminy

Edyta Czyżewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, członek Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Społecznych
Teresa Gałecka – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, członek
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
oraz Komisji Budżetowej
Zbigniew Garbaczewski – wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju,
członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Iwona Gontarska – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Mariusz Grzybek – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

Danuta Saks

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Halina Zwierzchlewska

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Monika Jezierska
Dariusz Kubalski – przewodniczący Komisji Rozwoju, członek Komisji
Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,
Agata Lindner – członek Komisji Rozwoju, Komisji Rewizyjnej,
Bogumiła Majewska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu , wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji
Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju

Aga Lindner

Bogumiła Majewska

Dariusz Kubalski

Dorota Świątko

Edyta Czyżewska

Iwona Gontarska

Marek Zieliński

Mariusz Grzybek

Monika Jezierska

Teresa Gałecka

Tomasz Wodzyński

Zbigniew Garbaczewski

Dorota Świątko – przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, członek Komisji Rozwoju, Komisji Rewizyjnej, Komisji
Budżetowej
Tomasz Wodzyński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek
Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego,
Marek Zieliński – wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, członek Komisji Rozwoju.
Rada Gminy Jabłonna VI kadencji obradowała na 50 sesjach.
W grudniu 2010 roku, odbyły się 3 sesje Rady Gminy, podczas których
głosowano nad 18 uchwałami (łącznie).
W 2011 r. miało miejsce 13 sesji Rady Gminy, podczas nich radni głosowali
nad projektami 137 uchwał.
Nad projektami 118 uchwał radni głosowali w 2012 podczas 11 sesji Rady
Gminy.
Najwięcej uchwał zostało poddanych pod głosowanie w 2013 r. – 140
projektów było przedmiotem głosowań.
W ostatnim roku kadencji, podczas 11 sesji Rady gminy, pod głosowanie
poddano 93 projekty uchwał.
Ostatni sesja Rady Gminy VI kadencji odbędzie się 5 listopada 2014 r.
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OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JABŁONNA
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2014r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych
przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014r.
Nr okręgu
obwodu
głosowania
1

Siedziba obwodowej Komisji
Wyborczej

Granice obwodu głosowania
Jabłonna w granicach ulic: Modlińskiej od nr 107B do nr 149 nieparzyste i od nr 154 do końca, Cichej,
Chotomowskiej, Wrzosowej, Dębowej, Bagno, Wałowej, Jesiennej, Instytuckiej, Abramowicza.
Jabłonna w granicach ulic: Zegrzyńskiej, Granicznej, Polnej, Listopadowej, Zacisze, Malborskiej,
Kisielewskiego wzdłuż ulicy Chotomowskiej do Urzędu Gminy Jabłonna.
Jabłonna w granicach ulic: Grabsztyny, Jonatan, Koszteli, Krąselki, Sadowej.

2

Jabłonna w granicach ulic: Spokojnej, Wiejskiej, Przylesie, Milenijnej, do obwodnicy Jabłonny oraz ulica
Motylkowa.

3

Jabłonna w granicach ulic: Leśnej, Słonecznej Polany, Osiedle Słoneczna Polna, Tęczowej, 1-go Maja,
Szkolnej od nr 55 do nr 58 i od nr 69 do końca.

Jabłonna w granicach ulic: Modlińskiej od nr 4 do nr 94 parzyste, od nr 99 do nr 106, od nr 110 do nr
150 parzyste, Pańskiej, Szkolnej od nr 2 do nr 52 i od nr 62 do nr 64C parzyste, Brzozowej,
4

Zagajnikowej.
Jabłonna w granicach ulic: Buchnik Las, Modlińskiej od nr 3 do nr 95 nieparzyste, Parkowej.
Dąbrowa Chotomowska.

5

Chotomów w granicach ulic: od granicy Legionowa, Niecałej, Żwirki i Wigury, Okólnej, Kwiatowej,
Ogrodowej, Kisielewskiego.
Chotomów w granicach ulic: Brzozowej, Ojca Augustyna Kordeckiego, wzdłuż granicy wsi Dąbrowa

6

Chotomowska, Partyzantów od nr 26 do nr 36 parzyste i od nr 37 do nr 72, wzdłuż ulicy Kolejowej do
granicy z miastem Legionowo, Baśniowej, wzdłuż granicy z Gminą Wieliszew.
Chotomów w granicach ulic: Pięknej, Gen. Lucjana Żeligowskiego, wzdłuż granicy wsi Rajszew, Leśnej.
Chotomów w granicach ulic: Partyzantów od nr 1 do nr 25, od nr 29 do nr 33 nieparzyste i od nr 106A

7

do końca, Poprzecznej, Strażackiej, Kolejowej do granicy z miastem Legionowo, Piusa XI, Dolinowej.
Chotomów w granicach ulic: Obrońców Modlina, Górzystej, do ulicy Partyzantów, Gwiaździstej, do
granicy wsi Rajszew.

8

Rajszew, Skierdy

9

Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska.

Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów
Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów
Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów
GCKiS filia w Skierdach
Skierdy, ul. Nadwiślańska 1
Klub Rolnika
Boża Wola 42

UWAGA:

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do głosowania korespondencyjnego w Gminie Jabłonna wyznacza się wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze (od Nr 1 do Nr 9).
2. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat do dnia 7 listopada 2014r. mogą złożyć wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, pokój nr 15 (Biuro Spraw Obywatelskich) w godz.: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów 16 listopada 2014r. (niedziela) będą otwarte w godz. 700-2100.

Wójt Gminy Jabłonna
(-) Olga Muniak
*)

– termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego
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Obchody 75. Rocznicy
Powstania Polskiego
Państwa Podziemnego
„My z niego wszyscy…”- pod takim tytułem 26 września 2014r.
w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie odbyła
się Uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Powstania Polskiego
Państwa Podziemnego.
Społeczność szkolna, wraz z przybyłymi gośćmi: Księdzem Prałatem
Leszkiem Kołonieckim, Panią Wójt Olgą Muniak oraz gronem
Kombatantów, wzięła udział w swoistej konferencji prasowej,
w trakcie której uczniowie wcielający się w rolę dziennikarzy zadawali
pytania dotyczące Polski Podziemnej. O życie podczas okupacji
i osobiste doświadczenia z okresu II wojny światowej Gimnazjaliści
pytali Edmunda Kuklewskiego- Prezesa Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
Uczestnicy spotkania zapoznali się także z referatem dotyczącym
Polskiego Państwa Podziemnego- fenomenu na skalę światową.
Zaprezentowane zostały również sylwetki przywódców Polski
Walczącej. Po wysłuchaniu hymnu Polskiego Państwa Podziemnego
pt. „Naprzód do boju, żołnierze Polski Podziemnej” wszyscy
uczestnicy tego wyjątkowego spotkania udali się pod pomnik
Orła Białego poświęconego pamięci poległych i pomordowanych
w latach 1939-1945, by złożyć kwiaty i oddać cześć Bohaterom.
Uroczystość była niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu przede
wszystkim dla młodzieży. Uczniowie dziękowali szczególnie
Panu Edmundowi Kuklewskiemu za przybycie, pogłębienie
wiedzy historycznej i umocnienie miłości do Ojczyzny, a także za
uświadomienie, co znaczy bycie bohaterem i patriotą. Obiecali
również dbać o miejsca pamięci w naszej Małej Ojczyźnie: Jabłonnie,
Chotomowie, Legionowie, gdzie przelewali krew żołnierze Armii
Krajowej stawiający opór Niemcom.
Uroczystość przygotowali Uczniowie Publicznego Gimnazjum

im. Orła Białego w Chotomowie pod kierunkiem Pani Renaty
Łubkowskiej przy pomocy, a także dzięki zaangażowaniu Dyrekcji
oraz Pań: Leonardy Świątkowskiej, Justyny Kalinowskiej i Anny
Dziewiacień- Dobosz.

Kwiaty pod pomnikiem Orła Białego

Seniorzy rozpoczęli kolejny rok akademicki
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jabłonny i z Chotomowa uroczyście rozpoczęli
nowy rok akademicki. To już ósma inauguracja gminnego Uniwersytetu dla Seniorów.
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2014/15 miało miejsce
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Wyjątkowo
liczną grupę Słuchaczy powitała pomysłodawczyni utworzenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Olga Muniak. Wójt gminy Jabłonna
podkreśliła, że „szczególnie cieszy fakt, że Studentów z roku na rok
przybywa”.
Pierwsze, po wakacyjnej przerwie, spotkanie nieobyło się bez
wykładu. Prelegent, były Wiceprezes Rady Ministrów, Marek Pol
(mieszkaniec gminy Jabłonna) wygłosił wykład pt. „Problemy
gazowe w kontekście Polska-Ukraina”. Temat jak najbardziej
aktualny i budzący u wielu poczucie niepewności o bezpieczeństwo
energetyczne kraju. Były Wicepremier uspokoił Słuchaczy – gazu nie
zabraknie, a konflikt za wschodnią granicą zmierza ku końcowi.
Jak każda inauguracja, tak również tegoroczna, została zwieńczona
występem wokalnym. Adrianna Biedrzyńska – aktorka teatralna,
filmowa i telewizyjna, przywitała Słuchaczy piosenką „Ada to nie
wypada”. W swoim recitalu wykonała piosenki rozrywkowe sprzed
lat.

Zespół Moderato zaśpiewał podczas inauguracji
roku akademickiego 20142015

Zapr aszamy Mieszk ańców
do udziału w uroczystościach
z ok azji

96. rocznicy

odzysk ania przez Polskę
niepodległości
Jabłonna, 10 listopada, godz. 18.00

„Ojczyzno pamiętam …” koncert poetycko – muzyczny z okazji Święta Niepodległości, który
odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102. W programie
wystąpią muzycy i aktorzy: Magdalena Majewska, Monika Gebala, Radosław Sołtys, Krzysztof
Bigaj, Janusz Blecharz.

Chotomów, 11 listopada, godz. 18.00

w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Chotomowie odprawiona zostanie Msza Św. w intencji
Ojczyzny. Następnie pod pomnikiem Chwały Bohaterów Walk z hitlerowskim najeźdźcą
w Chotomowie odbędzie się apel pamięci i złożenie wieńców. W uroczystościach wezmą udział
poczty sztandarowe, wojsko i orkiestra strażacka OSP Chotomów.

Zapr aszamy Mieszk ańców
do licznego udziału w uroczystościach

