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Solary
Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie
instalacji solarnych w gminie Jabłonna.
Gmina Jabłonna położona jest na obszarze, na którym
panują bardzo korzystne w skali całego kraju warunki
do rozwoju energetyki słonecznej. Kluczowe znaczenie
w aspekcie możliwości wykorzystania energii słonecznej
posiadają usłonecznienie i natężenie promieniowania
słonecznego. Suma usłonecznienia rzeczywistego na
omawianym obszarze kształtuje się na poziomie 1500
– 1700 godzin w ciągu roku.
Dzięki korzystnym warunkom w gminie Jabłonna
w 2015 r. zrealizowany został projekt pn. „Słoneczna
Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie
instalacji solarnych w gminie Jabłonna”. Projekt
został współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 w ramach Priorytetu IV działanie 4.3 „Środowisko,
zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.
Umowa na dofinansowanie programu „Słoneczna
Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie
instalacji solarnych w gminie Jabłonna” zawarta
została pomiędzy Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego a gminą Jabłonna reprezentowaną
przez Wójta Jarosława Chodorskiego. Dofinansowanie

projektu wyniosło ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych
i stanowiło 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych
projektu. Dzięki temu mieszkańcy gminy Jabłonna,
którzy przystąpili do projektu pokrywali jedynie 30%
kosztów zakupu zestawów instalacji solarnych. Kwota,
którą pokrywał właściciel posesji mieściła się w związku
z tym w przedziale 3-5 tysięcy złotych.
W ramach programu zaprojektowano i wykonano
instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej
w 220 budynkach jednorodzinnych oraz w budynku
użyteczności publicznej Domu Ogrodnika w Jabłonnie,
w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Sportu.
W pierwszym etapie prac w ramach projektu w sierpniu
2015 r. wykonano dokumentację projektową instalacji
kolektorów słonecznych. W następnym etapie
przystąpiono do montażu instalacji w skład których
weszły: kolektory słoneczne, zestawy przyłączeniowe
kolektorów, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej,
grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych,
naczynie zbiorcze przeponowe, aparatura kontrolno
– pomiarowa, uchwyty montażowe i inne elementy
umożliwiające prawidłowe działania instalacji.
Po montażu instalacji solarnej firma realizująca
inwestycję przeprowadziła próby i badania każdego
z wybudowanych systemów. Każdy użytkownik
otrzymał instrukcję obsługi i użytkowania.
W zależności od ilości osób zamieszkujących w domu,
zamontowano:
2 kolektory – 1-3 osoby,
3 kolektory – 4-6 osób,
5 kolektorów 7-9 osób.
Kolektory słoneczne posiadają gwarancję producenta
na 5 lat i są zgodne z normą EN 12975. Na zakończenie
prac firma montująca instalacje napełniła je
płynem solarnym. Po zamontowaniu rurociągów
przeprowadziła próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco
zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania
i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.
Projekt „Słoneczna Jabłonna” jest projektem
nowatorskim, doskonale wpisującym się w aktualne
działania UE w zakresie promowania Odnawialnych
Źródeł Energii. Gminę cieszy duże zainteresowanie
mieszkańców
działaniami
proekologicznymi
i instalacjami OZE. Aktywność mieszkańców
i duże zainteresowanie OZE dobrze rokuje na udział
w innych projektach w szczególności proekologicznych
w perspektywie unijnej na lata 2014 -2020.

fot. Aneta Jutrzenka-Trzebiatowska
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Nowy sprzęt dla OSP
W niedzielę 20 września strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie uroczyście
odebrali nowe wozy ratownicze.

Goście uroczystości

Poświęcenie wozów

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym w Chotomowie. Po nabożeństwie zebrani przeszli pod chotomowską strażnicę, gdzie ks. Jerzy Sieńkowski-kapelan mazowieckich
strażaków poświęcił samochody. Później głos zabrali goście uroczystości , w tym Jarosław Chodorski-Wójt Gminy Jabłonna, który podkreślił rangę strażaków w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców
naszej gminy. Po części oficjalnej odbyła się prezentacja sprzętu.
Chotomowscy strażacy wzbogacili się o dwa wozy ratunkowo-gaśnicze: średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Mercedes
zakupiony ze środków finansowych gminy (350.000 zł), Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (150.000
zł), Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (100.000 zł),
Komendanta Głównego PSP (40.000 zł) oraz OSP Chotomów (30.000
zł) oraz samochód MAN, który w całości został sfinansowany przez
strażaków.
Dodatkowo OSP zakupiła ze środków własnych hydrauliczne zestawy
narzędzi ratowniczych typ HOLMATRO do uwalniania ludzi ze zniszczonych samochodów które uczestniczyły w wypadkach drogowych
oraz kamerę termowizyjną typ MSA Xtreme. Kamera termowizyjna
pozwala na precyzyjne zlokalizowanie ukrytego żródła ognia . Jest to
szczególnie potrzebne do wykrywania tzw. pożarów ukrytych , czyli
ogień w kominach, ścianach czy windach .
OSP otrzymało też dotację 50 000 zł od Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzęt ratowniczo
– gaśniczy.

Wójt Jarosław Chodorski odbiera nagrodę

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Chotomów
fot. D. Staśkiewicz
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Ponad 100 nowych lamp

fot. D. Staśkiewicz

Zakończyła się budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach oraz ul. Klonowej w Bożej
Woli. Nowe lampy oświetlą również inne gminne drogi.

Oświetlenie na ul. Górzystej

rNa ul. Milenijnej w Jabłonnie niebawem
rozpocznie się montaż 13 latarni. Przed
nami jeszcze budowa oświetleń ulic:
Złotej, Podleśnej, Księżycowej i Kolejowej
w Chotomowie, Przyleśnej w Dąbrowie
Chotomowskiej i Osiedlowej w Jabłonnie.
W tym roku wybudowano oświetlenie
na: ul. Sołeckiej w Skierdach (10 lamp), ul.
Klonowej w Bożej Woli (10 lamp) oraz ul.
Górzystej w Chotomowie (10 lamp). Dzięki
inwestycjom ulice Klonowa i Sołecka
zostały oświetlone na całej długości.
W październiku zostali także wyłonieni
wykonawcy
budowy
oświetleń
następujących dróg gminnych:
- ul. Złotej w Chotomowie – 15 lamp

(długość linii oświetlenia: 545 m),
- ul. Podleśnej w Chotomowie – 10 lamp
(długość linii oświetleni: 320 m),
- ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej
– 12 lamp (długość linii oświetlenia: 350 m),
- ul. Księżycowej w Chtomowie – 11 lamp
(długość linii oświetlenia: 430 m),
- ul. Osiedlowej w Jabłonnie etap I – 6 lamp
(długość linii oświetlenia: 126 m),
- ul. Kolejowej w Chotomowie – 16 lamp na
8 słupach (długość linii oświetlenia - 212 m).
Inwestycji zostaną wykonane jeszcze w tym
roku, dlatego tej zimy powroty po zmroku
będą bardziej bezpieczne.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Podczas Sesji Rady Gminy (30.09), Zastępca Wójta – Marcin Michalski, przedstawił
koncepcję skanalizowania i zwodociągowania gminy. Podczas prezentacji poinformowano
o stanie zaawansowania prac nad rozpoczętymi inwestycjami oraz o planach rozbudowy
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

O wodociągach
Gmina otrzymała pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Chotomowie obejmującej ul. Żwirki i Wigury, Okólnej, Polnej i Kisielewskiego (czekamy na uprawomocnienie decyzji).

W trakcie projektowania jest sieć wodociągowa biegnąca ulicami:
Piusa, Św. Tomasza z Akwinu, Dolinową, Kościelną, Tęczową, Jasną,
Świetlistą i Dobrą. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę mają być gotowe w lutym 2016 r.
Gmina jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę stacji
uzdatniania wody w Chotomowie (ul. Partyzantów przy CEKS).
Do końca bieżącego roku ma zostać wykonane podłączenie budynku Urzędu Gminy do sieci wodociągowej, co pozwoli na podłączenie
do wodociągu również budynków sąsiadujących z urzędem.

Budowa sieci kanalizacyjnej

fot. D. Staśkiewicz

O kanalizacji
Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca
północną stronę ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Chotomowskiej do ul. Dębowej oraz ulice: Dębową, Konwaliową i Wrzosową, została złożona do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na
budowę.
Gmina uzyskała pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej po
północnej stronie ul. Modlińskiej na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej.
Łączna długość zaprojektowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej
wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości to ok. 4 km.
Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej
w Chotomowie z przepompownią na ul. Jasnej. Kanalizacja ta obejmie ulice: Serdeczną, Życzliwą, Gwiaździstą, Szafirową, Szczęśliwą,
Pogodną, Radosną, Tęczową, Jasną i Partyzantów. Długość projektowanej sieci to ok. 6 km. Termin realizacji dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidziany jest na luty
2016 r.
Zastępca Wójta przedstawił również koncepcję skanalizowania Chotomowa w trzech etapach, których realizacja może przebiegać niezależnie – każdy etap to oddzielna zlewnia. Pierwsza zlewnia to zlewnia
do przepompowni Radosna, do niej mają trafiać ścieki z ulic: Małej,
Słonecznej, Bagiennej, Księżycowej, Promiennej, Willowej, Spokojnej
i Radosnej (długość ok. 4,5 km). Druga zlewnia do przepompowni
Dobra, która obejmuje ulice: Świetlista, Dobra, Bagienną i Parkową
(długość ok. 3 km). Trzecia zlewnia – do przepompowni Polna, jest
zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Partyzantów. Przepompownia Polna swoim zakresem obejmie ul. Ogrodową, Polną, Łąkową,
Majową oraz część ul. Kisielewskiego (ok. 4,5 km długości).
Obecnie trwa projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Janówku Drugim. Termin realizacji projektu w raz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę jest zaplanowany na luty 2016 r.
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Bezpiecznie do szkoły
Pod koniec września odbył się odbiór techniczny chodnika, zbudowanego wzdłuż ulicy
Partyzantów w Chotomowie.
Powiat już kilka lat temu wybudował chodnik przy łączącej Jabłonnę i Chotomów ulicy Partyzantów, ale jest on zlokalizowany po wschodniej stronie drogi. W chwili, gdy inwestycja była
przygotowywana i realizowana nie było jeszcze planów budowy szkoły w tej części gminy. Kiedy placówka ruszyła, powstała
też realna potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa
uczniom, którzy docierają do niej pieszo wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej. Budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy
eliminuje konieczność przechodzenia na drugą jej stronę.
Nowy chodnik ma 1173 m długości i 2 m szerokości. Przy okazji jego budowy powiat przebudował 25 zjazdów do posesji
i cztery skrzyżowania z drogami gminnymi. Wyznaczono
nowe przejścia dla pieszych, wykonano nowe odwodnienie
drogi. Wybudowana kilka lat temu ścieżka pieszo-rowerowa
po wschodniej stronie ulicy będzie teraz pełniła funkcję drogi
dla rowerów. Koszt robót to nieco ponad pół miliona złotych.
Wsparcie finansowe na jego budowę przekazała również gmina Jabłonna.
Tekst i zdjęcia Powiat Legionowski

Uczestnicy odbioru technicznego

Nowy plac zabaw przy podstawówce
Gmina podpisała umowę na wykonanie placu zabaw
przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ramach realizacji projektu – „W szkole Przedszkole”
– finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program
Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc na lata 2007-2013.
We wrześniu Urząd Gminy Jabłonna wybrał najkorzystniejszą ofertę budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Jabłonnie. Najwyższą ocenę uzyskało przedsiębiorstwo Janusz Mróz Roboty ziemne-budowlane
z Legionowa. Koszt wykonania placu zabaw to 157 738 zł.
Dopiero po upływie ustawowo wymaganych terminów
oraz otrzymaniu niezbędnych dokumentów od wybranego wykonawcy, gmina podpisała umowę.
Pośród zabawek, które już niedługo zostaną zamontowane na szkolnym placu zabaw znajdują się m.in. : góra
wspinaczkowa, zestaw statek z wejściem linowym, rurą
strażacką, pomostem tunelowym, zjeżdżalnią, ścianką
wspinaczkową oraz zestaw z 2 podestami, pomostem
linowym, ścianką wspinaczkowa, zjeżdżalnią, rurą strażacką. Do dyspozycji najmłodszych uczniów zostanie oddana karuzela, huśtawki, zjazd linowy, piaskownica (o wymiarach 3x3 m), sklepik z tablicą oraz trzy sprężynowce
(żaba, kaczka i skuter).
Projektowany plac zabaw składa się z urządzeń zarówno
posadowionych na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej jak i na trawie, urządzenia zabawowe posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
Prace zakończą się w listopadzie.
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Zmiany na trasie
Za sprawą wykonanych robót, zgodnych z wytycznymi Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie, przegubowe autobusy będą
mogły jeździć ulicami: Akademijną, Politechniczną, Przylesie,
Szkolną do ul. Marmurowej w Warszawie.
Przypomnijmy, że z końcem grudnia 2015 r. autobus 731 straci
możliwość korzystania z pętli przy ul. Akademijnej w Jabłonnie.
W związku z tym Urząd Gminy Jabłonna uzgodnił z ZTM warunki
zmiany trasy autobusu.
W wakacje zdemontowano próg zwalniający na ulicy Szkolnej,
a na wysokości skrzyżowania z ul. 1-go Maja zostały przycięte
krzewy w skrajni drogi w celu poprawy widoczności. 14 września
2015 r. wyłoniono wykonawcę robót polegających na przebudowie
skrzyżowań ul. Akademijnej z ul. Politechniczną i ul. Politechnicznej
z ul. Przylesie w Jabłonnie w zakresie przystosowania drogi do
przejazdu taboru komunikacji miejskiej o długości 18 m. Przebudowa
prawoskrętu w ulicach Politechniczna i Przylesie została już
wykonana. Przesunięte zostało także przejście dla pieszych na
ul. Przylesie. Pod koniec września rozpoczęły się również prace przy
przebudowie skrzyżowania ulic Akademijnej i Politechnicznej.

Lokalne
Centrum Kompetencji

Skrzyżowania ulic Akademijnej i Politechnicznej

fot. D. Staśkiewicz

Zakończyła się część prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem nowej trasy
przejazdu linii autobusowej 731.

Inauguracja
UTW

fot. D. Staśkiewicz

LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI
Tel./fax: 22 782 43 42
e-mail: gcijablonna@wp.pl

Nowoczesne pomieszczenie przystosowane dla mieszkańców

Studenci seniorzy
12 października słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jabłonny
i Chotomowa rozpoczęli nowy rok akademicki.
Na uroczystej inauguracji nie zabrakło zacnych gości. W uroczystości
udział wzięli: Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka i Wójt Gminy
Jarosław Chodorski.
Inaugurację roku akademickiego 2015/2016 uświetniła obecność
artysty Witalija Szyszkina oraz występ zespołu MODERATO.

Goście inauguracji

fot. D. Staśkiewicz

Są to miejsca, w których mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp
do Internetu, skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego,
drukarki, projektora czy aparatu fotograficznego.
Zadaniem pracownika placówki będzie np. wspieranie mieszkańców
w pisaniu CV, wypełnianiu deklaracji podatkowej czy pomoc
w napisaniu urzędowego pisma. Będą to także miejsca, w których
dzieci będą mogły przygotować się do lekcji, a bezrobotni wyszukać
oferty pracy w Internecie.
Projekt budowy LKC na Mazowszu wraz z portalem
www.mazowszanie.eu są częścią projektu „M@zowszanie”.

fot. D. Staśkiewicz

W Domu Ogrodnika w Jabłonnie rozpoczęło działanie
Lokalne Centrum Kompetencji.
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Otwarcie centrum badawczego PAN
17 września zainaugurowano działalność Centrum Badawczego „Konwersja Energii
i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie.
instytucji zajmujących się popularyzacją i rozwojem
technologii związanych z energią odnawialną.

Goście uroczystości

Centrum Badawcze PAN

fot. M. Smoliński

Zlokalizowane w Jabłonnie centrum badawcze jest
najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najlepiej
wyposażonych w zaawansowany technologicznie
sprzęt w Europie. Na uroczystości inaugurującej obecni
byli: inicjatorzy budowy centrum z prof. Władysławem
Włosińskim na czele, prof. Jan Kiciński – prezes Instytutu
Maszyn Przepływowych PAN, senator Anna Aksamit,
minister Lena Kolarska-Bobińska, wiceminister Jan
Grabiec, reprezentanci samorządów – wicemarszałek
województwa mazowieckiego Janina Orzełowska,
starosta legionowski Robert Wróbel, wójt gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski oraz przedstawiciele

Centrum składa się z pięciu laboratoriów: Laboratorium
Technik Słonecznych, Laboratorium Mikrosiłowni
Kogeneracyjnych - produkujących jednocześnie
energię cieplną i elektryczną, Laboratorium Energetyki
Wiatrowej, Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa
Energetyki, Zintegrowanego Laboratorium.
Więcej na www.jablonna.pl

5KX już gotowe

fot. D. Staśkiewicz

W piątek 16 października zakończyły się prace budowlane na drodze 5KX w Jabłonnie.
Dzięki inwestycji powstało bezpieczne połączenie ul. Leśnej 17 z ul. Przylesie.

Budowa drogi

Prace zakończyły się w październiku
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji dyrektorzy gminnych placówek oświatowych
uczestniczyli udział w przygotowanej specjalnie na tę okazję
uroczystości, która odbyła się w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie. Wzięli w niej udział nie tylko nauczyciele,
ale również Wójt Jarosław Chodorski, Naczelnik Wydziału
Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Krzysztof Śliwiński, Radny
i Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Arkadiusz
Syguła, Proboszcz jabłonowskiej parafii ks. Jerzy Sieńkowski
oraz inni zacni goście.

Na początek wystąpiły dzieci z gminnego przedszkola
w Jabłonnie, które pod wodzą Pań Nauczycielek zaprezentowały
swoje artystyczne talenty. Po występie przedszkolaków, odbyła
się uroczystość wręczenia Aktów Mianowania oraz Nagród
Wójta. Nie zabrakło także życzeń i podziękowań za ciężką pracę
jaką nauczyciele wkładają w edukację dzieci i młodzieży z naszej
gminy.

Występ przedszkolaków

Nagrodzeni nauczyciele

Więcej miejsca dla przedszkolaków
Rozpoczęły się prace projektowe związane z planowaną rozbudową Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie.
Projekt obejmie dobudowanie 4 sal dydaktycznych, gabinetów
specjalistycznych oraz pomieszczeń socjalnych. Plan rozbudowy
budynku przy ul. Modlińskiej 103B zakłada zwiększenie powierzchni
użytkowej o prawie 600 m2, tym samym zwiększenie liczby
miejsc do 220. W związku z wejściem w życie we wrześniu 2016
roku prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich
i dzieci 3-letnich, istnieje konieczność zwiększenia liczby miejsc
w przedszkolu. Wniosek o rozbudowę placówki znalazł się w planie
budżetu gminy na rok 2016.

w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu - Działanie
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Poddziałanie 10.1.4
Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Maksymalny
poziom dofinansowania, jakie można otrzymać w ramach programu
to 80%.

W czerwcu Rada Gminy Jabłonna wprowadziła do tegorocznej
uchwały budżetowej zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu
rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie o 4 sale
dydaktyczne w oparciu o istniejące zaplecze gospodarczokuchenne”. Zabezpieczona w budżecie gminy kwota 44 157 zł
pozwoliła zlecić wykonanie projektu rozbudowy Polskiej Grupie
Projektowej (przedsiębiorstwu, które złożyło najkorzystniejszą
ofertę spośród 5 wykonawców, do których wysłano zapytania).
Według
szacunkowych
obliczeń
kosztów
rozbudowy
jabłonowskiego przedszkola ich wysokość może wynieść ponad
2 200 000 zł. Gmina zamierza starać się o dofinansowanie rozbudowy

Przedszkole gminne w Jabłonnie

fot. D. Staśkiewicz

fot. D. Staśkiewicz

Dzień Edukacji Narodowej
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fot. M. Smoliński

Miejsce pamięci
14 października na granicy Janówka Drugiego i Trzcian
odsłonięty i poświęcony został pomnik upamiętniający
zamordowanych na terenie tzw. Kadzielni w 1939
i 1940 r.
Inicjatorami uroczystości byli: Mirosław Podgrudny sołtys
Janówka Drugiego, Gmina Jabłonna i Nowodworskie
Towarzystwo Historyczne. W uroczystym poświęceniu,
którego dokonał ks. Krzysztof Czyżyk - Dziekan

Dekanatu Nowodworskiego, udział wzięli m.in.: Wójt
Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Radni, Sołtysi
i mieszkańcy. Kadzielnia - miejsce pamięci mieszkańców
zamordowanych przez okupanta niemieckiego w latach
1939-1940, znajduje się w lesie w pobliżu ul. Dworcowej.

Uczestnicy uroczystości

Miejsce pamięci

Gminne Programy Profilaktyczne
-podsumowanie 7 miesięcy współpracy
Od marca 2015 r. dwa z gminnych
programów zdrowotnych realizuje
Centrum
Medyczne
DP
MED
w Jabłonnie. Lekarze specjaliści
w pierwszych 7 miesiącach współpracy
wykonali prawie 1000 świadczeń
stomatologicznych,
natomiast
w ramach opieki ginekologicznej
odbyło się 350 wizyt.
Stomatologia dla gminnych podstawówek
Gminny
Program
Profilaktyki
i Promocji Zdrowia w zakresie
profilaktyki stomatologicznej i leczenia
próchnicy obejmuje 1 744 uczniów
ze szkół podstawowych w Jabłonnie
i w Chotomowie, których organem
prowadzącym jest gmina Jabłonna.
Celami programu są:
- podniesienie wśród dzieci i ich opiekunów
świadomości w zakresie zdrowia jamy
ustnej w odniesieniu do stosowania
właściwej diety przeciw próchnicowej
i wykształcenia prawidłowych nawyków
higienizacyjnych w jamie ustnej,
-
obniżenie
wartości
wskaźników
intensywności próchnicy u dzieci
szkolnych.
Zgodnie z informacjami znajdującymi się
na www.dpmed.pl szczegółowy zakres
procedur przewidzianych w zakresie
zabiegów stomatologicznych obejmuje:
- wizytę pierwszorazową (przegląd jamy

ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej,
gabinetowe czyszczenie zębów),
- zabieg fluoryzacji,
- lakowanie zębów,
-
zabieg zachowawczy (dotyczy zębów
mlecznych oraz stałych, jeżeli jest taka
konieczność wykonanie zdjęcia RTG
punktowego, znieczulenie miejscowe
lub przewodowe),
- leczenie kanałowe,
- zdjęcie pantomograficzne,
-
zabieg chirurgiczny - ekstrakcja
(dotyczy zębów mlecznych oraz stałych,
znieczulenie miejscowe).
Podczas siedmiu miesięcy realizacji
umowy klinika DP MED wykonała 974
świadczeń stomatologicznych w zakresie
1 220 procedur.
Dotychczas wykonane świadczenia objęły
55,84 % uczniów szkół podstawowych
w Jabłonnie i Chotomowie.
Opieka ginekologiczna
Celem
gminnego
programu
jest
wczesne wykrycie i leczenie stanów
przed rakowych, zapalnych i innych
nieprawidłowości żeńskich narządów
rodnych
oraz
prowadzenie
ciąż
niepowikłanych.
Program
jest
skierowany
do
mieszkanek gminy Jabłonna- zarówno
zameldowanych jak i zamieszkujących
gminę i rozliczających się z podatku

dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.
W szczegółowym zakresie świadczeń
znajdują się:
I. Profilaktyka raka szyjki macicy:
-
konsultacja
lekarska
związana
z pobraniem cytologii - częstotliwość
1x w roku,
-
pobranie cytologii - częstotliwość
1x w roku.
II. Profilaktyka raka szyjki macicy:
- konsultacja lekarska z wynikiem cytologii
wątpliwym bądź nieprawidłowym częstotliwość nieokreślona.
III. Prowadzenie ciąży niepowikłanej:
-
konsultacja lekarska - częstotliwość
1x w miesiącu,
- USG ciąży - łącznie 4 badania USG,
-
badania laboratoryjne (morfologia,
mocz - badanie ogólne, glukoza, test
obciążenia glukozą) - częstotliwość
1x w miesiącu.
W ramach realizacji Programu profilaktyki
i leczenia chorób ginekologicznych oraz
prowadzenia ciąż niepowikłanych na rok
2015, klinika DP MED w trakcie siedmiu
miesięcy realizacji umowy wykonała 352
świadczeń ginekologicznych.
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fot. GBP

Spotkanie ze Stanem Borysem
11 października Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana
Twardowskiego w ramach Jabłonowskich Spotkań z Poezją zorganizowała wieczór promujący tomik wierszy
Stana Borysa, pt.: ”Daleko donikąd”.
Tym razem spotkanie odbyło się w salach jabłonowskiego pałacu Polskiej Akademii Nauk. Licznie zgromadzona
widownia miała możliwość poznać Stana poprzez jego
opowieści, wycieczki biograficzne, przemyślenia a nie jak
dotychczas poprzez jego piosenki. Artysta potrafił opo-

wiadać w taki sposób, że słuchacze przenosili się wraz
z nim w dane miejsce. Recytował również wybrane wiersze i po krótce nakreślał ich historię. Po spotkaniu można
było nabyć książkę i płytę Stana Borysa opatrzoną autografem.
Teraz z niecierpliwością czekamy na koncert…
Tekst i zdjęcia GBP

Spotkanie ze Stanem Borysem

Pamiątkowe autografy

Pierwszy
czytak już jest
9 września 2015 Gminna Biblioteka
Publiczna w Jabłonnie otrzymała ze
Stowarzyszeniem
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym pierwszego „Czytaka”
w ramach
projektu
„Wypożyczalnia
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących edycja 2015”.
Biblioteka w Jabłonnie oprócz urządzenia Czytak
Plus, otrzymała także książki przeznaczone dla osób
niewidomych i słabowidzących. Poprzez różne działania, biblioteka stara się dostosować swoją ofertę dla
różnych grup czytelników. Jednym z efektów działalności jest rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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Nauka od kuchni
19 i 20 września na terenie zespołu pałacowo-parkowego Domu Zjazdów i Konferencji
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie odbył się XIX Festiwal Nauki.
Tegoroczny festiwal odbył się pod hasłem łacińskiej sentencji autorstwa Horacego „sapere aude” (miej odwagę posługiwać się własną mądrością). Na odwiedzających czekały
stoiska m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Narodowego Banku Polskiego, Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka, Akademii Wychowania Fizycznego, Centrum
Nauki Kopernik, Związku Kynologicznego w Polsce – Oddział Warszawa, Ambasady Bułgarii czy instytutów wcho-

dzących w skład Polskiej Akademii Nauk.
Niewątpliwie festiwal jest jedną z najciekawszych imprez
jakie odbywają się na terenie naszej gminy. Organizatorzy
dbają o to, aby w programie znalazły się atrakcje zarówno
dla starszych jak i młodszych, udowadniając tym samym, że
nauka poprzez zabawę daje najlepsze efekty

fot. A. Tańska
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fot. M. Smoliński

Święto Gminy Jabłonna już za nami
W niedzielę 6 września na terenie zespołu parkowo
– pałacowego w Jabłonnie odbyło się Święto Gminy
Jabłonna.
Na wszystkich którzy odwiedzili teren imprezy czekało
mnóstwo atrakcji: zawody jeździeckie w skokach przez
przeszkody, wyścigi chartów, stoisko 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, samochody strażackie i „Wioska Smerfów” Ochotniczych Straży Pożarnych, park zabaw dla dzieci oraz liczne stoiska
instytucji, fundacji, organizacji pozarządowych i firm.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Urzędu
Gminy Jabłonna na którym pracownicy urzędu malowali najmłodszym mieszkańcom buźki i zaplatali kolorowe
warkocze. Można było również pomalować przygotowane specjalnie na tę okazję plansze z bohaterami bajek

i mapę gminy. W trakcie Święta Gminy Jabłonna 25 osób
oddało krew w mobilnym punkcie poboru krwi. Tego samego dnia w ramach Narodowego Czytania, Wójt Gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski przeczytał fragment „Lalki”.
Imprezę zakończył koncert muzyki filmowej w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Organizatorami Święta Gminy Jabłonna był: Urząd
Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu. Partnerami i sponsorami wydarzenia byli: GAZ System, 32.
Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej,
Powiat Legionowski, Klub Jeździecki Wesołe Kopytko,
Związek Kynologiczny w Polsce w Warszawie, Zespół Pałacowo-Parkowy PAN. Patronatem medialnym święto
objęły: Wieści z naszej gminy, Gazeta Powiatowa, Legio24 oraz Kurier Informator Powiatu Legionowskiego.

Stanowisko Urzędu Gminy Jabłonna

Wójt Jarosław Chodorski czyta fragment „Lalki”

Atrakcje dla najmłodszych

Koncert muzyki filmowej
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Piłka w grze
W sobotę 3 października odbył się mecz towarzyski pomiędzy drużyną RAJ-SKI TEAM
a reprezentacją sołectwa Trzciany.

fot. A. Tańska

Inicjatorami spotkania byli: mieszkańcy wsi Skierdy i Rajszew, Inicjatywa Lokalna „Nowoczesne Gospodynie”, Sołtys Skierd, Sołtys Rajszewa i Radna reprezentująca mieszkańców ww. miejscowości.
Mecz zgromadził bardzo liczną publiczność, która żywiołowo dopingowała zawodnikom. Rywalizacja na boisku
zakończyła się wynikiem 6:2 dla gospodarzy spotkania

i tym samym Puchar Wójta trafił w ręce drużyny RAJ-SKI
TEAM.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów uczestnicy imprezy świetnie bawili się zarówno kibicując swoim drużynom
jak i po meczu podczas imprezy „Pożegnania Lata”, której
główną kulinarną atrakcją był pieczony na ognisku dzik.

CZWARTEK

PIĄTEK

TKACTWO ARTYSTYCZNE
15.00-19.00

WTOREK

ARTYSTYCZNA KRAINA CZARÓW
9.00-14.00

I PONIEDZIAŁEK M-CA
DYŻUR RADNEGO
B. MAJEWSKA
18.00-19.00

PONIEDZIAŁEK

ARTYSTYCZNA KRAINA CZARÓW
9.00-14.00

ARTYSTYCZNA KRAINA CZARÓW
9.00-14.00

ŚRODA

SALA MALUCHA

ORKIESTRA
17.00-19.00

ŚRODA

SALA RĘKODZIEŁA ( 2 PIĘTRO)

ARTYSTYCZNA KRAINA CZARÓW
9.00-14.00

CZWARTEK

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
16.30-18.30

J.ANGIELSKI
13.30-16.30

CZWARTEK

RYSUNEK
18.00-19.00

PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH
18.30-19.30
WTOREK

PSYCHOLOG
15.00-17.00

ROBOTYKA
16.30-18.30

CZWARTEK

NAUKA GRY NA GITARZE
10.00-19.30

CZWARTEK

CERAMIKA GR I
Gr. I 16.00-17.30
Gr. II 17.30-19.00

CZWARTEK

EUFORIA
GR. POCZĄTKUJĄCA
17.00-18.00

EUFORIA
16.00-17.00

J. ANGIELSKI
12.00-13.30

ŚRODA

SALA PLASTYCZNA ( 2 PIĘTRO)

ORKIESTRA
17.00-19.00

STUDIO PIOSENKI
9.00-10.30

ŚRODA

SALA MUZYCZNA ( 2 PIĘTRO)

PILATES
19.30-20.30

EUFORIA
17.30-18.30

EUFORIA
16.30-17.30

STUDIO PIOSENKI
11.00-14.00

J. ANGIELSKI
11.00-12.00

PONIEDZIAŁEK

KLUB KSIĄŻKI
10.30-11.30

WTOREK

STUDIO PIOSENKI/PIANINO
9.00-19.00

NAUKA GRY NA GITARZE
0.00-18.00

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA
MODELARSTWO
17.00-19.00

DECOUPAGE DOROŚLI
18.00-20.00

SALA CERAMIKI

DUŻA SALA

WTOREK

TANIEC TOWARZYSKI(dorośli)
20.15-21.15

PILATES
19.15-20.15

PONIEDZIAŁEK

PONIEDZIAŁEK

ZUMBA
19.00-20.00

TEATR
16.30-17.30

STUDIO PIOSENKI
17.30-19.00

ORKIESTRA
19.00-21.30

JAZZ
18.00-19.00

KLUB SENIORA
(trzeci poniedziałek miesiąca)
16.30-18.30

HIP-HOP
16.30-17.30

STUDIO PIOSENKI
10.00-11.00, 12.00-18.00

UTW
(trzeci poniedziałek miesiąca)
15.00-16.00

CHÓR SENIORA
9.00-11.00

ĆW. REHABILITACYJNE
10.00-11.00

STUDIO PIOSENKI
11.00-14.00

ŚRODA

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

ZAJĘCIA STAŁE W GCKiS CHOTOMÓW – ROK 2015/2016
SOBOTA

ARTYSTYCZNA KRAINA CZARÓW
9.00-14.00

PIĄTEK

PIĄTEK

J.ANGIELSKI
11.00-12.00

PIĄTEK

NAUKA GRY NA PERKUSJI I
INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH
16.00-20.00

PIĄTEK

DECOUPAGE
16.30-18.30

PIĄTEK

BAJECZNA SOBOTA
TEATRZYK DLA DZIECI
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WTOREK

GITARA/STUDIO PIOSENKI
10.00 -19.00 s. muzyczna

ANGIELSKI UTW

AKADEMIA MALUCHA
9.00-14.00

ANGIELSKI DLA MALUCHA
14.00-14.45

ANGIELSKI UTW
Gr.1 10.30-12.00
Gr.2 12.00-13.30

TANIEC NOWOCZESNY
Balet 16.00-16.45
Minireflex 17.30-18.30
Reflex 18.30-20.00
s. lustrzana

JAZZ
16.30-17.30

BREAKDANCE
po 20.00

SIŁOWNIA
12.00-20.00

PIŁKA NOŻNA
2008-2009 17.00-18.00
2006-2007 18.00-19.00

ZUMBA Z CIĘŻAKAMI
20.30-21.30 s. widowiskowa

ZUMBA
19.30-20.30 s. widowiskowa

FITBALL
21.00-21.50 s. lustrzana

AEROBIK
20.10-21.00 s. lustrzana

SIŁOWNIA
09.00-16.00

PLASTYKA
Gr. I 16.00-17.15
Gr.II 17.15-18.30

MALARSTWO UTW
11.30-14.30

PERKUSJA
17.00-20.00 s. muzyczna

RYSUNEK TECHNICZNY
17.30-18.30

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA
SENIORÓW
10.00-14.00 s. LCK

SPOTKANIA UTW
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
15.00
s. widowiskowa

TEATR UTW
10:00-12:00 s widowiskowa

AKADEMIA MALUCHA
9.00-14.00

PONIEDZIAŁEK

TANIEC NOWOCZESNY
Refleksik 16.00-17.30
Reflex Bis 17.30-19.00
s. lustrzana

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNY DS.
UZALEŻNIEŃ
13.30-20.30

SPOTKANIA AA S.14
19.00-21.00

ZUMBA
18.30-19.30 w. widowiskowa

FITBALL
21.00-21.50 s. lustrzana

AEROBIK
20.10-21.00 s. lustrzana

SIŁOWNIA
09.00-16.00

PIŁKA NOŻNA
2008 2009 17.00-18.00
2004 2005 18.00-19.00

KLAWISZE E. Szarlińska
11.00-19.00 s. muzyczna

CERAMIKA DZIECI
16.30-17.45

CERAMIKA UTW
14.30-16.30

MALARSTWO UTW
11.30-14.30

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW
10.00-14.00 s. LCK

TEATR UTW
10:00-12:00 s widowiskowa

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNY DS.
UZALEŻNIEŃ
9.00-12.00

AKADEMIA MALUCHA
9.00-14.00

CZWARTEK

JOGA
20.00-21.30
s. lustrzana

PLASTYKA DLA MALUCHA
17.00-18.00

Brydż
15.00-18.30

PIŁKA NOŻNA
2006-2007 17.00-18.00
2004-2005 18.00-19.00

SIŁOWNIA
12.00-20.00

TEATR DZIECI
15.30-17.00

KLAWISZE K. Wilusz
11.00-19.00 s. muzyczna

ŚRODA

AKADEMIA MALUCHA
9.00-14.00

BREAKDANCE
po 18.00

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNY DS.
UZALEŻNIEŃ
16.30-18.30

RUCHOWE DLA MALUCHÓW
17.00-18.00

PILATES
16.00-17.00

PLASTYKA
Gr. III 16.00-17.15
Gr. IV 17.15-18.30

BREAKDANCE
19.00-21.00 s. lustrzana

SIŁOWNIA
12.00-20.00

GITARA/STUDIO PIOSENKI
10.00-19.00 s. muzyczna

PIĄTEK

AKADEMIA MALUCHA
9.00-14.00

ZAJĘCIA STAŁE W GCKIS JABŁONNA - ROK 2015/2016

SZKOŁA RODZENIA
9.00 - 14.00 s. lustrzana

DECOUPAGE,
FILCOWANIE, SUTASZ
13.00-17.00 (3 sobota miesiąca)
s. plastyczna

SOBOTA

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
15

OPADA
16

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

11 listopada
2015

Gminne
obchody

Święta
Niepodległości
Jabłonna

12.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem ppor. Alfy i ppor. Skiby
12.15 Spotkanie Wójta Gminy Jabłonna z Mieszkańcami
Dom Ogrodnika

18.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
Kościół Paraﬁalny w Jabłonnie

19.00 Koncert „Polskie Pieśni Patriotyczne”
Kościół Paraﬁalny w Jabłonnie

Chotomów
18.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
Kościół Paraﬁalny w Chotomowie

19.00 Apel Poległych, salwa honorowa, złożenie kwiatów

pod Pomnikiem pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945

