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Bezpieczna gmina
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kradzieże sklepowe i nieprzestrzeganie przepisów w ruchu drogowym, to jedne z głównych wykroczeń, z którymi na
co dzień stykają się policjanci na terenie naszej gminy.
Jak wynika z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie gminy Jabłonna przygotowanego przez Komisariat
Policji w Jabłonnie, w okresie styczeń - listopad 2015 r. na terenie
gminy odnotowano 336 różnego rodzaju przestępstw. Stanowi
to spadek o 18 zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu
roku 2014, kiedy odnotowano ich 354. Na koniec listopada
wskaźnik wykrywalności ogólnej dla komisariatu w Jabłonnie
wyniósł 65,5%, zaś w analogicznym okresie 2014 r. wyniósł 58,5%.
Jak wynika z informacji policji, najczęściej występujące wykroczenia
na terenie gm. Jabłonna związane są ze spożywaniem alkoholu
w miejscach publicznych , kradzieżami sklepowymi w marketach,
nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, zakłócaniem
ciszy nocnej przez grupy młodzieży gromadzącej się na klatkach
schodowych bloków oraz boisk osiedlowych, zaśmiecaniem
i nieprzestrzeganiem przepisów związanych ze zwykłymi środkami
przy trzymaniu zwierząt.
Przestępstwa wśród nieletnich
W porównaniu do ogólnej liczby przestępstw, liczba czynów
karalnych popełnionych przez osoby nieletnie stanowi niewielki
jej procent. Wśród nieletnich zamieszkałych na naszym terenie
nie stwierdzono zagrożeń związanych z żebractwem, prostytucją
czy pedofilią.
Policjanci w gminie na bieżąco realizowali także inne zadania
prewencyjne związane ze zwalczaniem przestępczości wśród
nieletnich. Były one ukierunkowane na: rozmowy w rodzinie,
rozmowy z pedagogami, spotkania z młodzieżą w szkołach,
kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży. W zakresie zwalczania
przestępczości i patologii wśród nieletnich policjanci z KP Jabłonna
współpracowali ponadto z kuratorami d/s nieletnich i pracownikami
Sądu Rejonowego w Legionowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Ochrona i prewencja
W 2015 r. funkcjonariusze zespołu dzielnicowych w tematyce
przemocy w rodzinie realizowali Program Niebieskiej Karty oraz
współpracowali z powstałym Zespołem Interdyscyplinarnym
i uczestniczyli w spotkaniach Grup Roboczych. Ponadto dzielnicowi
aktywnie współdziałali z: pracownikami Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji o osobach
będących w zainteresowaniu organów ścigania, oraz objętych
procedurą Niebieskiej Karty. Współpracowano także z pracownikami
ośrodków kultury w zakresie zabezpieczania różnego rodzaju
imprez kulturalno-rozrywkowych, z dyrektorami i pracownikami
szkół na terenie gminy w zakresie wymiany informacji na temat
młodzieży podejrzewanej o popełnianie czynów karalnych,
organizowania pogadanek w szkołach na temat patologii oraz
przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo policjanci wszystkich
pionów realizowali zadania w ramach prowadzonych działań takich
jak: Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Ferie, Alkohol i Narkotyki, Pasy,
Bezpieczny Pieszy, Bezpieczny Rowerzysta, Trzeźwy poranek.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Jabłonnie uczestniczyli
także w realizacji akcji: „Bezpieczne Wakacje”, „Bezdomny”,
„Pasy”, „Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Trzeźwość”,
„Alkohol i Narkotyki”. Istotnym podkreślenia jest fakt, iż w 2015
r. nie odnotowano żadnego zdarzenia kryminalnego w trakcie
imprez, które zabezpieczał prewencyjnie komisariat w Jabłonnie.
Bezpieczeństwo w 2016 roku
W 2016 r. działania policjantów z KP Jabłonna jak w latach ubiegłych
ukierunkowane będą na osiągnięcie następujących celów:
- zmniejszenie obecnego poziomu dynamiki przestępstw
lub utrzymanie go na tym samym poziomie poprzez
represjonowanie środowisk przestępczych;
- poprawienie efektywności zwalczania przestępczości pospolitej,
gospodarczej i narkotykowej;
- wzmożona reakcja na pospolite wykroczenia przeciwko mieniu,
obyczajności, porządkowi i spokojowi publicznemu;
- współpracowanie z instytucjami pozarządowymi i samorządowymi w celu poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców gminy.
W celu utrzymania niskiej dynamiki przestępczości na terenie gminy
Jabłonna w porozumieniu z samorządem lokalnym wzorem lat
ubiegłych planuje się podpisanie w 2016 r. porozumienia w sprawie
uruchomienia dodatkowych służb ponadnormatywnych.

Szanowni Państwo,
9 grudnia minął rok od objęcia
przeze mnie stanowiska Wójta
Gminy Jabłonna. Te dwanaście
miesięcy były dla mnie czasem
przełomowym, pełnym zmian
i nowych wyzwań. To również
okres wytężonej pracy na rzecz
naszej społeczności i rozwoju
Gminy Jabłonna. Czas nowych
inwestycji,
które
poprawią
komfort życia Mieszkańców.
W trakcie 2015 roku przyszło
mi zmierzyć się z trudnościami
oraz wyzwaniami, których nie
przewidziałem. Pragnę Państwu
gorąco podziękować za okazaną
mi życzliwość, wsparcie i sugestie,
które pomogą mi w dalszej pracy.
Przepraszam za błędy, których
mimo wysiłków i dobrych chęci

nie uniknąłem. Obiecuję, że dołożę wszelkich
starań, aby kontynuować dobre zmiany dla
Mieszkańców naszej gminy, dlatego liczę
na Wasze wsparcie.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2016
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Niech nadchodzący rok będzie dla Nas
Wszystkich rokiem spełnionych marzeń
i działań zakończonych sukcesem.
Gorąco zachęcam do lektury grudniowego
numeru „Wieści z naszej gminy”, w którym
przedstawione
zostały
najważniejsze
inwestycje roku 2015.
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna
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Delegacja gminy Jabłonna w Vignanello
W dniach 13–16 listopada czteroosobowa delegacja z gminy Jabłonna przebywała we włoskiej
gminie Vignanello na zaproszenie tamtejszych władz miasta. Podczas trzydniowego pobytu
podpisano list intencyjny, który pozwoli w przyszłości na współpracę pomiędzy gminami.
W składzie delegacji znaleźli się Wójt
Jarosław Chodorski, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Arkadiusz
Syguła, Radny Mariusz Grzybek oraz Michał
Smoliński z Urzędu Gminy Jabłonna. Celem
wyjazdu było poznanie potencjału miasta
Vignanello, podpisanie listu intencyjnego
oraz określenie pól współpracy pomiędzy
obydwiema gminami.
Sobotnie oficjalne spotkanie delegacji
reprezentującej naszą gminę z Burmistrzem
i Radą Miasta Vignanello z inicjatywy
Wójta Jarosława Chodorskiego rozpoczęło
się minutą ciszy w związku z tragicznymi
wydarzeniami we Francji. W następnej
części spotkania radny Mariusz Grzybek
w przygotowanej przez siebie prezentacji
przedstawił najważniejsze informacje
dotyczące naszej gminy. W prezentacji
znalazły się między innymi informacje
dotyczące położenia gminy, jej specyfiki,
komunikacji, edukacji, kultury, potencjału
i obszarów na których mogłaby odbywać
się współpraca. W dalszej części spotkania
po uroczystym odczytaniu listów
intencyjnych jako pierwsi podpisali je Wójt
Jarosław Chodorski i Burmistrz Vincenzo
Grasselli. Następnie list podpisali obecni
na spotkaniu radni.
W trakcie pobytu odbyło się również
wiele spotkań z przedstawicielami
licznie
działających
stowarzyszeń.
W Vignanello zajmują się one między
innymi kultywowaniem średniowiecznych
tradycji w mieście, prowadzą prace
przy
odrestaurowaniu
zabytków,
prowadzą zespoły artystyczne, włączają
się   
organizację miejskich uroczystości,
prowadzą zajęcia sportowe. Wójt Jarosław
Chodorski podsumowując wizytę podkreślił,
że jest pod dużym wrażeniem tego jak
mieszkańcy angażują się w życie miasta.
Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy
etap w nawiązaniu współpracy z gminą
Vignanello. W przyszłości, po przyjęciu
przez Radę Gminy Jabłonna uchwały

Wójt Jarosław Chodorski i burmistrz Vincenzo Grasselli
o wyrażeniu woli nawiązania partnerskiej
współpracy pomiędzy gminami, możliwe
będzie podpisanie umowy partnerskiej.
To z kolei pozwoli na ubieganie
się o fundusze europejskie, które
pozwolą na realizację programów i ich
finansowanie.
Vignanello położone jest w rejonie Viterbo,
około 65 kilometrów na północ od Rzymu.
Powierzchnia miasta wynosi 20 km²
i mieszka w nim około 5000 mieszkańców.
W mieście znajdują się trzy szkoły w tym
liceum artystyczne. Zabytkowa część
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miasta położona jest na wulkanicznej skale
peperino. Do najbardziej znanych zabytków
należy średniowieczno–barokowy zamek
rodu Ruspoli wraz z przylegającym do niego
ogrodem. W bezpośrednim sąsiedztwie
Vignanello swoją osadę założyli Etruskowie
(lud zamieszkujący w starożytności
północne Włochy). Do miasta dochodzi
zarówno kolej jak i autobusy. Największym
miastem w bezpośrednim sąsiedztwie jest
Viterbo w którym mieszka pięćdziesiąt
tysięcy mieszkańców.

Delegacja Gminy Jabłonna i mieszkańcy Vignanello

Urząd Gminy Jabłonna
Adres: 05-110 Jabłonna,
Ul. Modlińska 152
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Wywiad z Wójtem
Pan Jarosław Chodorski jest Wójtem Gminy Jabłonna, prywatnie mężem i ojcem. Od dziecka związany jest z Gminą Jabłonna, w której żyli jego dziadkowie. Wraz z rodziną mieszka w Trzcianach.
O szkole, pracy, pasjach i działaniach
na rzecz pomocy innym z Wójtem Gminy
Jabłona rozmawiały dziennikarki gazety „Z życia Orłów”- wydawanej w Publicznym
Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie,
działające w Kole Dziennikarskim pod opieką
Pani Renaty Łubkowskiej – uczennice klasy
1a: Małgorzata Ginalska, Julita Faderewska
i Karolina Jagielska.
Pan Wójt mimo wielu obowiązków
i spraw, którymi się zajmuje, znalazł czas,
by udzielić wywiadu młodym dziennikarzom. Mogliśmy się przekonać, iż Jego słowa:
„Chcę być do dyspozycji mieszkańców”,
są jak najbardziej aktualne.
Małgorzata Ginalska: Jak ocenia Pan Wójt
pierwszy rok swojego urzędowania?
Pan Wójt Jarosław Chodorski: Oceniam
pozytywnie. Tysiące przejechanych kilometrów po Gminie Jabłonna umożliwiło mi
przyjrzenie się problemom mieszkańców,
a także pomoc przy rozwiązaniu trudnych
spraw poszczególnych osób, jak i wspólnot.
Podjęliśmy wiele działań z zakresu inwestycji. Mamy plany związane z rozbudową
CEKS, przygotowujemy projekty budowy
kanalizacji i wodociągów. Podjęliśmy także
działania bieżące, na temat których informacje można znaleźć np.: w „Wieściach
z Naszej Gminy”. Jednym z najważniejszych
projektów zrealizowanych przez gminę był
ten związany z zamontowaniem ponad 220
instalacji solarnych w budynkach jednoro-

dzinnych i w Domu Ogrodnika w Jabłonnie.
Pomimo bardzo krótkiego czasu na realizację projekt zakończył się sukcesem.
M.G.: A co z oświatą na terenie Gminy
Jabłonna?
J. CH. : Oświata to ważny temat. Dynamika
rozwoju naszej gminy jest bardzo duża.
Obserwujemy ciągły przyrost liczby mieszkańców, w tym szczególnie młodych rodzin
z dziećmi. Zdajemy sobie sprawę, że dwa
przedszkola gminne, dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum to zbyt mała baza
oświatowa. Wobec tego podejmujemy
działania, by na granicy Jabłonny i Chotomowa kontynuować rozbudowę Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego. Przygotowujemy także dokumentację, związaną z powiększeniem publicznego przedszkola w Jabłonnie tak, by miało dodatkowo
100 miejsc dla dzieci.

uczestniczyć w wydarzeniach ważnych dla
społeczności szkół na terenie naszej gminy.
Mam dobre zdanie o dzieciach i młodzieży
z Gminy Jabłonna. Osiągają wysokie wyniki
w nauce, przygotowują ciekawe przedstawienia i akcje. Jednak zdarzają się też tacy,
którzy nie szanują wspólnej własności, jak
miało to miejsce przed Szkołą Podstawową
w Chotomowie, gdy zostały zniszczone
lampy.
Karolina Jagielska: Czy pracował Pan
z dziećmi?
J. CH.: Kończyłem studia o kierunku
Nauki o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W związku z tym miałem praktyki w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie, gdzie przez pół
roku uczyłem religii.
K. J.: A jakim Pan był dzieckiem?

M.G.: Co może Pan powiedzieć o dzieciach,
młodzieży z Gminy Jabłonna? Ma Pan z nimi
kontakt?

J. CH.: Pewnie byłem wielkim rozrabiaką
(śmiech). Spędzałem czas na podwórku
i bawiłem się z innymi dziećmi.

J.CH.: A my się widzieliśmy?

K. J.: Zdradzi nam Pan swoje oceny?

M. G.: Tak (śmiech) na ślubowaniu klas
pierwszych.

J. CH.: Różne były... Wyzwaniem dla mnie
była nauka historii.

J. CH.: Tak, byłem obecny na uroczystym
ślubowaniu uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Chotomowie. Staram się

K. J.: A co lub kogo szczególnie Pan pamięta
ze szkoły, może jakiegoś nauczyciela?
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J. CH.: To, co doceniam teraz, gdy wspominam czas spędzony w szkole podstawowej, liceum i innych szkołach, które
kończyłem, to przyjaźń z kolegami, koleżankami, z którymi do dziś utrzymuję kontakt.
Najbardziej pamięta się nauczycieli, którzy
nam zaszli za skórę albo odwrotnie (śmiech).
K. J.: Czy mógłby Pan nam dać wskazówki,
jak efektywnie się uczyć?
J. CH.: Dla mnie najlepsza metoda uczenia
się to tzw. mapy myśli – hasła i rysunki, które
dobrze działają na pamięć.
K. J.: Czy mógłby Pan Wójt opowiedzieć
nam o swoich pasjach?
J. CH.: Moja pasja to żeglarstwo. Jak byłem
w Waszym wieku, jeden z moich nauczycieli organizował wielką wyprawę żeglarską,
podczas której przez pół roku uczyłem
się na żaglowcu, pływając na morzach
i oceanach dookoła Ameryki Południowej.
Było to w 1997 roku. Od tego momentu
zaczęła się moja pasja związana z żeglarstwem. Później to ja jako wychowawca
starałem się uczestniczyć w wychowaniu
młodzieży. Stąd też brałem udział jako
opiekun na obozach żeglarskich.
K. J.: W naszym gimnazjum również są organizowane obozy żeglarskie, które cieszą
się wielkim zainteresowaniem młodzieży.
Proszę powiedzieć, co takiego ma w sobie
żeglarstwo?
J. CH.: Zachęcam do uprawiania tego sportu.
Uczy pokory, odpowiedzialności za siebie
i drugiego człowieka. Wspólne żeglowanie
uzmysławia, że jesteśmy jednym zespołem,
który płynie na jednym okręcie. Dopłynięcie
do celu jest wielką satysfakcją dla wszystkich. Woda jest wielką potęgą.
K. J.: Jakie to przeżycie przez tak długi czas
nie widzieć lądu?
J. CH.: Najdłuższy etap, podczas którego
nie widzieliśmy lądu, trwał 30 dni. Zaczynało już brakować wody, mogła być przeznaczona tylko do celów spożywczych.
Pamiętam taki moment, gdy myliśmy się
w deszczu, w strojach kąpielowych.
Julita Faderewska: Można z pewnością
powiedzieć, że Pana pasją jest również
pomaganie innym. Stworzył Pan Fundację
„Trzciany”, jest Pan Honorowym Krwiodawcą...
J. CH.: Od osiemnastego roku życia jestem
Honorowym Krwiodawcą, od kilku lat jestem
również wpisany do Bazy Dawców Szpiku.
J. F.: Jak wspomina Pan tę pierwszą sytuację,
kiedy oddał Pan krew?
J. CH.: Bardzo pozytywnie. Była to satysfakcja z tego, że mogę komuś pomóc.
Nie mamy wpływu na to, komu ta krew
będzie oddana, ale mamy świadomość tego,
że pomagamy innym.

J. F.: W jaki sposób zachęciłby Pan innych
do ratowania życia ludziom przez oddawanie krwi?
J. CH.: Przykład jest pewnego rodzaju zachęceniem. Jak już o tym wiecie i mówicie to jest
to pewnego rodzaju zachęta. Powinniśmy
o tym wszyscy mówić głośno, że oddawanie
krwi jest pomocą innym w trudnej sytuacji zdrowotnej. Edukacja w tej sprawie jest
najważniejsza po to byśmy się nie bali. To nic
nas nie kosztuje, a możemy w tej sposób
uratować komuś życie.
J. F.: Jakie akcje na terenie naszej gminy
są podejmowane, by szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa, pomagania innym?
J. CH.: Przy Urzędzie Gminy Jabłonna działa
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża liczący 29 członków.
Organizujemy dwa razy do roku akcje pobierania krwi. Przyjeżdża autobus, w którym
można oddać krew. Ostatnio taka możliwość
była na Święcie Gminy Jabłonna.
J. F.: Młodzież z naszego gimnazjum angażuje się w liczne akcje. Działa Szkolne Koło
PCK, przeprowadziliśmy akcję „Kropelka
Krwi” promującą ideę honorowego krwiodawstwa, rozwija się Wolontariat. W tym
roku, 13 października, obchodziliśmy Dzień
Dawcy Szpiku Kostnego. Uczniowie przygotowali prezentację, z którą zapoznali
społeczność szkolną. W jaki jeszcze sposób
my, młodzież, możemy pomóc?
J. CH.: Bardzo się cieszę, że organizujecie
tyle akcji. Możecie zaangażować się jeszcze
w sprawy, które już robi gmina. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w kampaniach
edukacyjnych, propagujących ideę honorowego krwiodawstwa wśród rodziców,
bliskich, sąsiadów poprzez przygotowanie
materiałów, ulotek. Facebook to też dobre
narzędzie komunikacji, tylko trzeba umiejętnie z niego korzystać. Można udostępniać
na profilach akcje organizowane na terenie

gminy. Jako wolontariusze
możecie
pomagać osobom, które chcą oddać krew,
w wypełnianiu ankiet. Dobrym działaniem
promocyjnym jest też podziękowanie tym,
którzy oddali krew poprzez niespodziankę,
jaką np.: ostatnio były kupony do restauracji.
J. F.: Proszę nam jeszcze powiedzieć,
cozrobić, by osiągnąć taki sukces jak Pan
Wójt, cieszyć się poparciem ludzi?
J. CH.: To, że jestem Wójtem Gminy Jabłonna
to ogromny sukces, ale też zaangażowanie
wielu osób, które uczestniczyły w mojej
kampanii. Mieszkańcy, którzy się w nią
włączyli chcieli, aby tę naszą gminę zmieniać, rozwijać i ulepszać. W samorządzie nie
znalazłem się przypadkowo, od wielu lat
angażowałem się społecznie. Zajmowanie
stanowiska wójta jest obecnie moją pracą.
Przed objęciem urzędu robiłem wiele rzeczy
społecznie: angażowałem się w sprawy
osób niepełnosprawnych, sprawy krwiodawstwa, wychowania młodzieży poprzez
żeglarstwo. To dawało mi wielką satysfakcję
i motywowało do podejmowania kolejnych
działań. Dlatego postanowiłem zająć się
nie tylko sprawami mieszkańców miejscowości, w której mieszkam – Trzcian, ale już na
większą skalę – sprawami Gminy Jabłonna.
Cały czas stoi przede mną wiele wyzwań,
które codziennie motywują mnie do działania. Lubię to, co robię i czekam na wszystkich, którzy chcą włączyć się do współpracy.
Praca w samorządzie to gra zespołowa.
J. F.: Szanowny Panie Wójcie, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i rozmowę.
Życzymy pomysłów, wytrwałości w kreśleniu
wspaniałych wizji, dobrych strategii
i dalszych sukcesów!
J. CH.: Dziękuję za miłe spotkanie i zapraszam na kolejne!
J. F.: Dziękujemy!
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Najlepsi z najlepszych
Młodzi sportowcy z terenu naszej gminy
odebrali stypendia za osiągnięcia.
Uroczystość odbyła się 11 grudnia w Urzędzie Gminy Jabłonna. Wśród
laureatów znaleźli się: Patryk Stokowski (tenis ziemny), Kacper Syguła (sztuki
walki), Jacek Tkaczyk (piłka nożna), Jakub Rochnowski (sporty motorowe),
Matylda Ossolińska (szachy), Karolina Wasilczuk (szermierka), Dominika
Wasilczuk (szermierka), Ziemowit Ossoliński (szachy) oraz Maciej Turczyński
(sztuki walki).
Nagrodzeni z rąk wójta Jarosława Chodorskiego odebrali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Spotkanie było również okazją do rozmowy
o sportowych pasjach i planach na przyszłość.
Kilka słów o nagrodzonych
Patryk Stokowski
-mieszkaniec Jabłonny (zawodnik Legii Warszawa). Naukę gry w tenisa
rozpoczął w wieku 6 lat. W swojej dotychczasowej karierze osiągnął aż 18
pierwszych miejsc na turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich. Warto
dodać, że Patryk zdobył również 5 drugich miejsc i 4 trzecie miejsca, do lat
10. W roku 2015 Patryk zdobył m.in.: I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym Ferrero cup, III miejsce w grze podwójnej na Mistrzostwach
Polski do lat 12, I miejsce OTK skrzatów w grze podwójnej na zawodach
w Łęcznej, I miejsce w grze pojedynczej w Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym Skrzatów, I miejsce w grze podwójnej na Mistrzostwach
Województwa Mazowieckiego
Kacper Syguła

Kacper Syguła

– mieszkaniec Chotomowa (zawodnik Lotos
Jabłonna, LKSW Tajfun Legionowo). Treningi
zaczął już w szkole podstawowej w I klasie.
Czynnie uczestniczy w obozach szkoleniowych,
zgrupowaniach
i
przygotowaniach
do turniejów zarówno taekwondo jak
i kickboxingu. W roku 2015 Kacper zdobył
m.in.: I miejsce na zawodach Master Cup
w kategorii wagowej 42 kg (kadet starsz.),
III miejsce w Pucharze Polski 2015 Taekwondo
w indywidualnych walkach mężczyzn do 50 kg,
7. stopień uczniowski kickboxingu Polskiego
Związku Kickboxingu, 2. stopień Taekwondo
Gup zgodnie z wymaganiami International
Tae Kwon-Do Federation uzyskując Certyfikat
Polskiego Związku Taekwondo.

Jacek Tkaczyk
– mieszkaniec Chotomowa. Pasją Jacka jest piłka nożna. Pierwsze gole strzelał
w Klubie Wisła Jabłonna. Gdy w Warszawie zaczynała swoją działalność
Szkółka Piłkarska FCBarcelona, bez trudu zdał wszystkie testy i zaczął
trenować w tamtejszym klubie. Niemal od samego początku zakwalifikował
się do Reprezentacji Szkoły rocznika 2003 jako napastnik, dzięki swym
umiejętnościom brał udział w Międzynarodowych Turniejach Piłkarskich
takich jak Guimaraes Cup w Portugalii, gdzie razem ze swą drużyną zajął
IV miejsce w turnieju, Turniej Szkół FC Barcelona w Hiszpanii - III miejsce, oraz
wiele turniejów w Polsce. Od 2013 roku powoływany jest również do Kadry
Mazowsza – najzdolniejszych piłkarzy z województwa Mazowieckiego,
gdzie brał udział w Turniejach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a także
jeździ na zgromadzenia MZPN. Obecnie trenuje w MKS Świt Nowy Dwór
Mazowiecki.
Jakub Rochnowski
– mieszkaniec Chotomowa. Na co dzień jest uczniem V klasy szkoły
podstawowej w Chotomowie. Oprócz zamiłowania do szybkich łodzi

Kuba Rochnowski odbiera nagrodę
motorowych, którą zaszczepił mu tata, od 2 lat trenuje pływanie w znanym
klubie UKS Delfin w Legionowie. W tej dziedzinie sportu również odnosi
sukcesy. W 2015 roku zdobył srebrny medal w powiatowych zawodach
pływackich szkół podstawowych. W roku 2015 Jakub zdobył Mistrzostwo
Polski GT15 – w klasie łodzi wyścigowych wyposażonych w silniki
czterosuwowe o mocy 15 KM i rozwijających prędkości dochodzące
do 70 km/h.
Matylda Ossolińska
– mieszkanka Dąbrowy Chotomowskiej. Jest zawodniczką Klubu
Szachowego „Polonia Warszawa”. Aktualnie posiada 1 kategorię szachową,
co plasuje ją nie tylko wśród najlepszych szachistek Klubu, ale również
wśród najwybitniejszych juniorek Warszawy i Mazowsza w kategorii
wiekowej dziewcząt do lat 14. W związku z powyższym, Matylda Ossolińska
powołana została do Kadry Młodzika województwa mazowieckiego w latach
2014 - 2015.
Karolina Wasilczuk
– mieszkanka Jabłonny. Zajmuje 11. miejsce na liście klasyfikacyjnej
Polskiego Związku Szermierki. Sukcesy Karoliny w roku 2015 to m.in.:
I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, I miejsce
na Międzynarodowym Turnieju o Puchar Burmistrza Pragi Płd. – floret,
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Burmistrza Pragi Płd.
– szpada, III miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży – floret.
Dominika Wasilczuk
– mieszkanka Jabłonny. Zajmuje 9. miejsce na liście klasyfikacyjnej juniora
młodszego Polskiego Związku Szermierki. Sukcesy Dominiki w latach
2015/ 2014 to m.in.: II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Warszawy
i Mazowsza – floret, I miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży – floret,
II miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży – szpada, III miejsce
na Międzynarodowym Turnieju Młodzików – floret.
Ziemowit Ossoliński
– mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej. Jest zawodnikiem Klubu
Szachowego „Polonia Warszawa”. Aktualnie posiada I kategorię szachową,
co plasuje go nie tylko wśród najlepszych juniorów Klubu, ale również wśród
najwybitniejszych juniorów Warszawy i Mazowsza w kategorii wiekowej
chłopców do lat 12. W związku z powyższym, Ziemowit Ossoliński powołany
został do Kadry Młodzika województwa mazowieckiego w latach 2014 - 2015.
Maciej Turczyński
–mieszkaniec Chotomowa. Maciej rozpoczął przygodę z taekwondo
w wieku 6 lat. Od 2 lat trenuje także kickboxing w klubie LKWS Tajfun pod
okiem znakomitego trenera Tomasza Szczepaniuka. Sukcesy Maćka w roku
2014/2015 to m.in.: I miejsce w konkurencji indywidualnych walk mężczyzn
w kategorii do 57 kg w I Turnieju Młodzików ITF, I miejsce w kategorii
układów mężczyzn do 6 cup w I Turnieju Dzieci i Młodzików w Warszawie,
I miejsce w konkurencji indywidualnych układów mężczyzn stopni do 6 Cup
w Mistrzostwach Warszawy Młodzików w Taekwondo ITF.

Nagrodzeni sportowcy
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Dzień Honorowego Krwiodawstwa
27 listopada podczas obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa, Wójt Jarosław
Chodorski otrzymał podziękowanie za wspieranie działań statutowych Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Ratuszu Miejskim
w Legionowie. W podziękowaniu, które otrzymał Wójt
Jarosław Chodorski napisano między innymi: „W imieniu
Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Głównego
w Warszawie pragnę podziękować za dotychczasową
realizację zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża”.
W trakcie uroczystości odznakę II stopnia Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi otrzymał Jerzy Strzębała - jeden
z członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Urzędzie Gminy Jabłonna.

Działający w naszej gminie Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Jabłonna tylko w tym
roku zorganizował dwie akcje krwiodawstwa: na pikniku
rodzinnym przy szkole podstawowej w Chotomowie i na
Święcie Gminy Jabłonna, w której udział wziął między
innymi Wójt naszej gminy. Klub organizuje również cykliczne
zbiórki odzieży i żywności. Wszystkich zainteresowanych
przyłączeniem się do klubu lub wsparciem jego działań
prosimy o kontakt mailowy: hdk.jablonna@gmail.com
(prezes Agnieszka Niezabitowska nr tel. 7677314). Obecnie
klub liczy 29 członków.

Mistrzostwo Patryka

Patryk Stokowski-utalentowany tenisista z Jabłonny
znów stanął na podium.

Patryk Stokowski

Na poczatku grudnia w Sopocie
odbyły się Drużynowe Mistrzostwa
Polski.
Podopieczni
Marcina
Kunickiego byli zdecydowanymi
faworytami. Mieli w składzie Maksa
Kaśnikowskiego-czołowego 12-latka
w Europie. Ponadto w zwycięskim
teamie walczyli Patryk Stokowski
i Adam Kulig. W piątek 11 grudnia
zawodnicy Legii Warszawa wygrali
z drużyną z Koszalina 3-0. W sobotę
grali z Olsztynem i wygrali 3-0.

Niedziela to decydujące starcie
dwóch
najlepszych
drużyn
w Polsce. Po grze singlowej było 1-1,
decydujący okazał się być debel.
Po bardzo emocjonującej grze
wycięski team wygrał 0-6, 6-2, 10-3
i tym samym zawodnicy zdobyli
tytuł
halowych
drużynowych
mistrzów Polski.
Gratulujemy i życzymy dalszych
tak owocnych turniejów!

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Jabłonna uchwały nr VI/46/2015 z dnia 25 marca
2015r. o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna w terminie
do dnia 31 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w. prognozy.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, bądź za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres urzad@jablonna.pl, w terminie do dnia 31 marca
2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski
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Uwaga kierowcy!
W listopadzie uruchomiony został system rejestrujący przejazd samochodów na
czerwonym świetle, na rondzie S1 w Jabłonnie.
Rejestratory, zamontowane są przez Generalną Inspekcję Transportu
Drogowego, w miejscach gdzie dochodzi do najgroźniejszych wypadków.
Urządzenie wykorzystuje ukryte w nawierzchni czujniki. Kiedy włącza się
czerwone światło, kamera umieszczona na maszcie robi zdjęcia wszystkim
pojazdom, które znajdują się na skrzyżowaniu. Kierowcy nie będą
ostrzegani o rejestratorze, tak jak się to dzieje w przypadku fotoradarów.
Urządzenia przejazdu na „czerwonym” nie będą oznakowane. O rejestracji
wykroczenia kierowca dowie się zatem dopiero po otrzymaniu mandatu.
W Jabłonnie rejestrator rozpoczął działanie w połowie listopada 2015 roku.
W tym miejscu warto przypomnieć, że zielona strzałka sygnalizuje
warunkowy wjazd na skrzyżowanie, a kierowca jest zobligowany
do bezwzględnego zatrzymania samochodu przed sygnalizatorem.
Po przepuszczeniu pieszych, dla których świeci się światło zielone oraz
upewnieniu się, że nikomu z pierwszeństwem przejazdu nie zajedziemy
drogi możemy przejechać przez skrzyżowanie. Nie zatrzymanie się przed
sygnalizatorem tylko (nawet powolny) przejazd mimo świecenia zielonej
strzałki jest traktowane jako przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym
świetle.

Uwaga! Stała
organizacja
ruchu na
ul. Leśnej 5KX
Na ul. Leśnej 5KX w Jabłonnie
zgodnie z projektem stałej
organizacji ruchu, zostały
ustawione znaki drogowe.
5KX jest drogą jednokierunkową stanowiącą
wyjazd z ul. Leśnej (nie ma wjazdu od strony
ul. Przylesie). Na drodze obowiązuje zakaz
postoju po obu stronach ulicy.
Prosimy o respektowanie obowiązujących
przepisów.

Rondo S1 w Jabłonnie

Parkingi przy Leśnej w Jabłonnie
14 grudnia w Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbyło się spotkanie
w sprawie budowy parkingów i garaży przy ul. Leśnej w Jabłonnie.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Jarosław Chodorski,
Sekretarz Joanna Gwadera, przedstawiciele firmy
Beton-Stal Ostrołęka Development Sp. z o.o. oraz
mieszkańcy gminy.
Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Spółkę koszt
jednego miejsca postojowego o wymiarach 2,6 x 5,3
metra wraz udziałami w drodze dojazdowej wyniesie
13 500 zł brutto, natomiast koszt garażu o wymiarach
wewnętrznych 2,8 x 5,6 metra wraz z udziałami
w drodze dojazdowej wynosi 33 500 zł brutto.
Sprzedaż garażu lub miejsca postojowego polega
na zakupie udziału w nieruchomości z określeniem
wyłącznego prawa do korzystania z garażu lub
miejsca postojowego oraz na zakupie ułamkowych
udziałów w drodze dojazdowej.
Koszt aktu notarialnego przenoszącego sprzedaż
udziałów wraz z prawem do korzystania
z określonego miejsca wynosi około 1100 zł dla
miejsca postojowego i około 1600 zł dla garażu.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę garażu/miejsca
postojowego zawierane będą umowy cywilnoprawne z firmą Beton-Stal Ostrołęka Development
Sp. z o.o.
Zadatek wyniesie 15% wartości. Resztę należności
będzie trzeba zapłacić po wybudowaniu inwestycji
i przekazaniu do użytkowania.
Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni
kontakt z firmą:
Ryszard Radecki
Beton–Stal Ostrołęka Development Sp. z o.o.
Ul. Elektryczna 5a, 07-401 Ostrołęka
Tel. 22 767 61 40, 502 782 682
e-mal: development@betonstal.ostroleka.pl
Więcej informacji i niezbędne dokumenty
można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy
Jabłonna, przy ul. Modlińskiej 152 (sekretariat
znajduje się na I piętrze).

Sposób na dzika
Gmina Jabłonna, jak i pozostałe gminy w powiecie legionowskim, od kilku lat zmaga
się z problemem dzików.
Władze Gminy podejmują wszystkie dozwolone
prawem działania w celu ochrony mieszkańców,
ich nieruchomości oraz dóbr publicznych przed
zniszczeniami jakich dokonują dziki. Wójt Gminy
Jabłonna wspólnie ze Starostwem Powiatowym
i Kołami Łowieckimi intensyfikuje działania w celu
ograniczenia populacji dzików.
Podejmowane są działania prewencyjne polegające
na zabezpieczaniu posesji przed
dzikimi
zwierzętami. Zakupiono preparat odstraszający
dziki (repelent), który został zastosowany na ponad
100 nieruchomościach. W Urzędzie Gminy dostępne
są ulotki na temat postępowania w przypadku
pojawienia się dzików w pobliżu zabudowań.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
do zadań własnych gminy zaliczają się działania
z zakresu utrzymania porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli – w odniesieniu
do dzików incydentalnie pojawiających się
na terenach zabudowanych. W przypadku stałego

przebywania zwierząt łownych na terenach
zabudowanych, zgodnie z przepisami Prawa
Łowieckiego,
można dokonać
odłowu lub
odstrzału redukcyjnego zwierzyny w wypadkach
szczególnego
zagrożenia
prawidłowego
funkcjonowania
obiektów
produkcyjnych
i użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji w tym
zakresie należy do starosty. W 2015 r. Wójt Gminy
Jabłonna wystąpił z wnioskami do Starosty
Legionowskiego na odłowienie i na odstrzał
redukcyjny dzików. W wyniku tych działań
odłowiono 45 dzików oraz
wydano decyzję
na odstrzał redukcyjny 20 dzików w odległości
do 250 m od wału przeciwpowodziowego rzeki
Wisły, z datą wykonania do 31.07.2016 r.
Wójt Gminy Jabłonna w dalszym ciągu będzie kontynuował działania zmierzające do zmniejszenia
populacji dzików na terenie gminy w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

Apelujemy o niedokarmianie dzików, nie wyrzucanie trawy i innych odpadów organicznych
poza nieruchomość. Tylko wspólne działania
przyniosą wymierne efekty. Las jest naturalnym domem dzika, wspólnie zadbajmy by dziki
chciały tam mieszkać na stałe.
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Inwestycje w sieci
Szkoły podstawowe w Jabłonnie i w Chotomowie inwestują w rozwój. SP Jabłonna
rozbudowała sieć teleinformatyczną, a w chotomowskiej podstawówce już niedługo
zacznie pracować nowy serwer.
W Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej trwa rozbudowa sieci
teleinformatycznej. Stara instalacja
była awaryjna a znalezienie źródła
usterki zajmowało dużo czasu. Teraz
w całym budynku wymieniono
przewody, zamontowano nowe
gniazda, a kable uporządkowano.
W jedną sieć zostały połączone
oba skrzydła.
Dzięki inwestycji szkoła zyska
możliwość korzystania z szybszego
niż dotychczas Internetu. Ponadto
rozbudowa sieci usprawni działanie
elektronicznego dziennika, który
zostanie wprowadzony w drugim

semestrze
roku
szkolnego
2015/2016.
Jeszcze w bieżącym roku, Szkoła
Podstawowa im. S. Krasińskiego
będzie mogła korzystać z nowego
serwera. Serwer wraz z pakietem
55 licencji dostępowych oraz UPS
połączy w sieć dwie pracownie
komputerowe. Zakup i montaż
sprzętu usprawni pracę nauczycieli
i uczniów. Jedną z zalet sieci będzie
możliwość monitorowania pracy
użytkowników
oraz
tworzenia
indywidualnych kont dla każdego
z uczniów.

Instalacja sieci SP Jabłonna

Nowa pracownia informatyczna w gimnazjum
Gimnazjaliści z Chotomowa mogą już korzystać z nowej pracowni komputerowej.
16 komputerów stacjonarnych i serwer zastąpiły dziesięcioletni sprzęt, który
dotychczas stanowił wyposażenie jednej z sal informatycznych.
W Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie od trzech lat realizowana
jest
innowacja
matematycznoinformatyczna – „Surfuj z liczbami”, stąd
też wymiana niezbędnego do nauki
sprzętu komputerowego. Uczniowie
otrzymali pracownię komputerową
wyposażoną
w
16
komputerów
stacjonarnych iserwer. Środki finansowe
na zakup sprzętu pochodzą z budżetu
gminy
–
zostały
zabezpieczone
na wniosek Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu oraz z dochodów własnych
gimnazjum.

W sali komputerowej, do której trafił
sprzęt położono także nową wykładzinę
typu tarkett (antystatyczny) oraz
wymieniono krzesła. Jedną z części
wyposażenia jest tablica interaktywna
stanowiąca pomoc naukową, dzięki
której zajęcia są bardziej atrakcyjne.
Uczniowie bardzo chętnie korzystają
z pracowni nie tylko na zajęciach
z informatyki, ale również matematyki,
gdzie
korzystają
z
programu
komputerowego GimPlus. Gimnazjaliści
mają
również
możliwość
pracy
na zajęciach z języków obcych.

Uczniowie na zajęciach Informatyki

Wójt podczas wizyty w klasie

Nowy sprzęt
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INWESTYCJE 2015 – PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 2015 ROKU
Inwestycje drogowe
Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie - dzięki inwestycji
powstało dogodne połączenie ul.
Mazowieckiej
i Modlińskiej w Rajszewie.

Ulica Jaśminowa

Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli - na drodze położna została nakładka asfaltowa oraz namalowano znaki
poziome.

Ulica Jaśminowa w trakcie budowy

budował 25 zjazdów do posesji i cztery skrzyżowania
z drogami gminnymi. Wyznaczono nowe przejścia dla
pieszych, wykonano nowe odwodnienie drogi.
Budowa ul. Dębowej

ul. Dębowa

Budowa drogi 5KX - w październiku zakończyły się
prace budowlane na drodze 5KX w Jabłonnie. Dzięki inwestycji powstało bezpieczne połączenie ul. Leśnej 17
z ul. Przylesie.

Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg - w celu
wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonnie przebudowane zostały dwa skrzyżowania, rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji
rozwiązania komunikacyjnego dotyczącego skrzyżowania ul. Chotomowskiej z ul. Modlińską

Skrzyżowanie ul. Chotomowskiej z ul. Modlińską
Droga 5KX

Budowa chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie - inwestycja została zrealizowana wraz z Powiatem Legionowskim. Nowy chodnik ma 1173 m długości
i 2 m szerokości. Przy okazji jego budowy powiat prze-

Bieżące utrzymanie dróg
W trakcie roku na bieżąco prowadzone były także prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg polegające
na kruszywowaniu i równaniu, odnowieniu poziomych
znaków drogowych oraz prace porządkowe ciągów pieszo-rowerowych.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Jedna z dróg objęta kruszywowaniem

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W 2015 roku oświetlenie pojawiło się m.in. na: ul. Milenijnej w Jabłonnie, Złotej, Podleśnej, Księżycowej i Kolejowej
w Chotomowie, Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej
i Osiedlowej w Jabłonnie. Jaśniej zrobiło się także na: ul. Sołeckiej w Skierdach, ul. Klonowej w Bożej Woli, ul. Górzystej
oraz ul. Kolejowej 43 w Chotomowie. Wykonano także projekty oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Instalacja solarna

Kanalizacja i wodociąg
Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla północnej strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej wraz z przyłączami i odgałęzieniami do granic
przyległych nieruchomości. Gmina uzyskała pozwolenie
na budowę. Zakończono budowę kanalizacji w ul. Przylesie
w Jabłonnie.
Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w ul. Kisielewskiego, ul. Partyzantów i ul. Jasnej w Chotomowie oraz budowy wodociągu
w sąsiedztwie cmentarza w Chotomowie (między innymi
ul. Tęczowa i ul. Dobra).

Oświetlenie na ul. Kolejowej

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W 2015 r. w gminie 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 2007-2013 w ramach Priorytetu IV działanie 4.3 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka”. 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.
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Budowa kanalizacji w ul. Przylesie
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INWESTYCJE 2015 – PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 2015 roku
Przedszkola i szkoły
Projekt „W szkole przedszkole” - ramach projektu powstał nowy plac zabaw o powierzchni 290 m² oraz doposażono i zmodernizowano na potrzeby młodych uczniów sale
lekcyjne w szkole podstawowej w Jabłonnie.

Przedszkolne inwestycje-w wakacje w naszych gminnych
przedszkolach trwały intensywne prace remontowe. Prace
naprawcze i modernizacyjne przeprowadzono w placówkach w Jabłonnie i Chotomowie, dzięki czemu dzieci będą
mogły uczyć się w odnowionych salach. Na placu za przedszkolem w Jabłonnie powstał nowy, dostosowany do potrzeb maluchów plac zabaw. Ponadto wykonano projekt
rozbudowy jabłonowskiego przedszkola.

Plac zabaw przy przedszkolu w Jabłonnie

Nowa sala przedszkolna

Nowy plac przy SP Jabłonna

Wyremontowana łazienka

Nowe szatnie

Remonty i budowy

Plac przy SP Jabłonna

Basen w Jabłonnie-przeprowadzono gruntowny remont
zaplecza basenu w Domu Ogrodnika. Objął on wymianę
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę natrysków i sanitariatów, przebudowę szatni i zaplecza.
Plac za Domem Ogrodnika-30 listopada rozpoczęły się prace ziemne za Domem Ogrodnika, gdzie docelowo powstanie miejsce rekreacyjne dla mieszkańców. W tym roku teren został uporządkowany i częściowo zagospodarowany.
Docelowo miejsce to ma stać się terenem rekreacyjnych,

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść z dziećmi lub sąsiadami i spędzić wolny czas w sposób aktywny lub odpocząć.
Na placu zaplanowano ławki, altankę, siłownię pod chmurką i obszar zielony. Kontynuacja rozpoczętych w tym roku
prac przewidziana jest na rok 2016 zgodnie z zabezpieczonymi w budżecie gminy na ten cel środkami.

Nowe zaplecze sanitarne na basenie

Zagospodarowanie terenu za Domem Ogrodnika

Sprzęt dla strażaków

Wyremontowany korytarz

W 2015 roku 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), Wojewódzkiego 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.

Basen

Zakupiony wóz strażacki
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Sołeckie inwestycje 2015
W 2015 r. łącznie za 185 156 zł zostały zrealizowane inwestycje w ramach Funduszy
Sołeckich. Pieniądze o przeznaczeniu, których zadecydowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości, zostały zagospodarowane zgodnie z potrzebami sołectw.
W Bożej Woli wykonano projekt budowy siłowni pod chmurką, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe, całość
kosztowała prawie 16 tys. zł. Od początku września mieszkańcy sołectwa mają możliwość korzystania z aktywności na świeżym powietrzu.
Sołectwo Chotomów zadecydowało, że znaczną część funduszu przeznaczy na zakup i montaż wiat przystankowych,
ławek oraz koszy na śmieci. Za pozostałe pieniądze zakupiono
stół do ping-ponga, który został zamontowany w sąsiedztwie
siłowni plenerowej przy ul. Partyzantów 27.

Mieszkańcy Jabłonny postanowili przeznaczyć pieniądze
funduszu sołeckiego na zakup i montaż stojaków na rowery
przy GCKiS, na parkingu przed szkołą podstawową na parkingu przy kościele oraz przy przystanku autobusowym Buchnik
w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. Pozostałe środki
funduszu wraz ze środkami własnymi gminy przeznaczono na
zagospodarowanie terenu przy GCKiS tj. wykonanie niwelacji
terenu, usunięcie gruzu, budowę chodnika oraz drogi pożarowej do obsługi kompleksu boisk.

Stojaki na rowery w Jabłonnie

Siłownia pod chmurką
Dąbrowa Chotomowska zainwestowała ponad 28 tys. zł w:
zakup i montaż wiat przystankowych i koszy na śmieci oraz
stół do ping-ponga, który zamontowano na placu zabaw.
Pozostała kwota, tj. 1 500 zł zostanie przeznaczona na wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicy Kolejowej
34-36.

Skierdy postawiły na projektowanie. W ramach funduszu zlecono wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Orlej. Ponadto sołectwo
zakupiło komplet biesiadny tj. stół, ławy i krzesła na potrzeby
organizacji imprez plenerowych.
W Trzcianach zakończyło się wyrównywanie pobocza ulicy
Granitowej, za sprawą prac ziemnych na drodze nie będzie
zalegała woda deszczowa. Do końca listopada w sołectwie
Trzciany zamontowano również wiaty przystankowe.
Mieszkańcy Rajszewa zadecydowali o konieczności wykonana
dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic: Polnej,
Chabrowej, Wiosennej i Rajskiej.
Sprzęt audio, dzięki któremu imprezy sołeckie będą jeszcze
bardziej atrakcyjne dla Mieszkańców został zakupiony przez
Janówek Drugi. W bieżącym roku została również wykonana
dokumentacja projektowa siłowni pod chmurką.
W ramach Funduszu Sołeckiego w Suchocinie wykonano
pomieszczenie magazynowe na placu zabaw, pomalowano
zestawy zabawowe oraz pomalowano ogrodzenie, a na boisku
zamontowano kolejne piłkochwyty.
Fundusz Sołecki Wólki Górskiej został przeznaczony na wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót i specyfikacji wykonania i odbioru robót wykonania nakładki asfaltowej na ulicy.

Plac w Dąbrowie Chotomowskiej
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Memoriał Małgorzaty Kowalskiej
12 grudnia w hali sportowej w Jabłonnie odbył się 1 Turniej I Memoriału Tenisa
Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej. Składający się z czterech spotkań cykl,
poświęcony jest pamięci prezes Lotosu Jabłonna, Małgorzacie Kowalskiej.
Oficjalne otwarcie zawodów odbyło się po godzinie 11.30.
Wzięli w nim udział: wójt Jarosław Chodorski, prezydent
Legionowa Romana Smogorzewski, radni Powiatu
Legionowskiego Michał Kobrzyński i Zbigniew Garbaczewski,
dyrektor szkoły podstawowej w Jabłonnie Agata Gołowicz
oraz radni gminy Jabłonna: Marta Lipińska, Mariusz Grzybek
i Arkadiusza Syguła. Oficjalnie powiatano również rodzinę
śp.Małgorzaty Kowalskiej, męża Adama, syna Leszka z rodziną
oraz obecną prezes Lotosu, córkę, Beatę Kowalską.
W turnieju zagrało 84 zawodników. W pierwszej części rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, seniorzy powyżej 40 lat oraz „Przyjaciółki Małgośki”. W części drugiej odbyły się rozgrywki w kategorii OPEN.

II turniej zaplanowano na 16 stycznia 2016 roku. Dwa pozostałe odbędą się w lutym i marcu (dokładne daty zostaną podane
w styczniu). Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów
przez Sędziego Głównego. Zgłoszenia kategorii wiekowych
(szkoły podstawowe, gimnazjum kat. Seniorów-do godz.
8.30 (rozpoczęcie zawodów godz.: 9.00). Zgłoszenia kategorii
open kobiet i mężczyzn-do godz. 11.45 (rozpoczęcie zawodów
godz.: 12.00). W kategorii open mężczyzn obowiązuje wpisowe 10 zł. Regulamin zawodów znajduje się na: www.lkslotos.pl.
Sponsorami Memoriału Tenisa Stołowego
im. Małgorzaty Kowalskiej są:
-Bosch Service Modzelewscy Chotomów
-Tampon-Druk Robert Zawadzki
-Translud
-Restauracja Samba
-Janbud&Syn - Materiały budowlane
-Fenix
-Bosch Service Modzelewscy
-Przewozy Romatowscy
-Fundacja „TU I TERAZ”

Inauguracja turnieju

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Powiat Legionowski i Gmina Jabłonna

Super Kolos
9 grudnia na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej gminę odwiedził podróżnik
Aleksander Doba.
Aleksander Doba to polski podróżnik,
kajakarz, zdobywca i odkrywca. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015. National
Geographic nadał mu tytuł Podróżnika
Roku 2015. Kilka lat wcześniej otrzymał
nagrodę podróżniczą Super Kolos 2011.
Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej.
Opłynął kajakiem także Morze Bałtyckie
i Bajkał. Również jako pierwszy opłynął
całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Dwukrotny Złoty,
Srebrny i Brązowy medalista Otwartych
Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim.
O swojej podróży przez Atlantyk Aleksander Doba opowiedział uczniom
z minnego gimnazjum oraz przybyłym na wykład mieszkańcom. W spo-

tkaniu udział wziął także wójt Jarosław
Chodorski. Podróżnik nawiązał świetny kontakt z młodzieżą. Odpowiadał
na liczne pytania, mówiąc przy tym
o swojej pasji i przeciwnościach jakie
spotykał w trakcie podróży. Nie zabrakło również historii z dreszczykiem,
które Doba przeżył na wodach ocenu.
Na zakończenie spotkania podróżnik
kolejną wyprawę w przyszłym roku,
w maju. Zamierza z niej wrócić tuz
przed swoimi 70. urodzinami.
Zachęcamy do lektury autobiografii
Olo na Atlantyku oraz biografii Aleksandra Doby napisanej przez Dominika
Szczepańskiego Na oceanie nie ma
ciszy. Obie pozycje książkowe, opatrzone autografem bohatera są dostępne
w naszych placówkach bibliotecznych
w Jabłonnie i Chotomowie. Zachęcamy
do lektury!

Aleksander Doba
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Warsztaty z profilaktyką
W ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” przygotowanego przez Instytut
Profilaktyki Zintegrowanej, 10 i 11 grudnia 2015 r. w chotomowskim gimnazjum odbyły się warsztaty
dla młodzieży.
Uczniowie klas drugich i trzecich biorąc udział w warsztatach
pod opieką wychowawców, mogli dowiedzieć się dlaczego
warto prowadzić zdrowy styl życia-wolny od przemocy, narkotyków, alkoholu, a także mądrze podchodzić do miłości
i być odpowiedzialnym za własną seksualność. Prowadzący
starali się także uzmysłowić młodzieży, że zasady wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców służą szczęśliwej
przyszłości dzieci.

Przygotowana prezentacja, przystępny język przekazu, odwoływanie się do konkretnych przykładów z życia, aktywizujące
metody pracy np.: odgrywanie scenek, czy nagrody, przyczyniły się do aktywnego udziału gimnazjalistów w spotkaniu.
Warsztaty były także skierowane do rodziców uczniów.
Dzieki uczestnictwu rodzice mogli skorzystać z zaprezentowanych wskazówek, co do sposobów włączania treści programu
profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent został położony na umiejętności dobrej
komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka.

Gimnazjaliści w trakcie warsztatów

Prezetacje na warsztatach

Rozwiąż krzyżówkę – wygraj stojak na worki do segregacji odpadów
Do udziału w konkursie zapraszamy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Konkurs trwa do 8 stycznia 2016, pierwszych 20 osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i dostarczą do Urzędu Gminy otrzymają od
nas stojak na worki do segregacji odpadów.

KONKURS KRZYŻÓWKOWY GMINY JABŁONNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
e-mail
Adres
(miejsce odbioru odpadów komunalnych)
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna

1. ZSEE- Zużyty ........... Elektryczny i Elektroniczny
2. Surowce ........... - służą do ponownego wykorzystania.
3. GPSZOK- ........... Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Mieszkańcy mogą tam nieodpłatnie dostarczać
niektóre odpady.
4. Wrzucamy je do żółtego pojemnika - ........... sztuczne.
5. Jakie odpady wrzucamy do brązowego worka?
6. Odpady o dużych rozmiarach.
7. Potocznie zwane wysypiskiem, górą śmieci.
8. Ponowne wykorzystanie surowców z odpadów.
9. Wrzucamy do nich odpady. Mogą mieć różne kolory.
10. Wrzucamy go do niebieskiego worka.

