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dzień
dziecka
21 maja 2016 r.
Teren Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, ul. Modlińska 102

Program:
12.00 – Spartakiada dla dzieci z przedszkoli w Gminie Jabłonna
– organizator przedszkole SPORTUŚ
Od godz. 14.00 – występy na scenie:
• zespół tańca nowoczesnego „REFLEKS”
• Studio Piosenki GCKiS
• występ zespołu rockowego „Sound of Pink Floyd”
• interaktywny koncert „Kolorowe Nutki”
• animacje dla dzieci
• Konkurs „Skarby Jabłonny”
- poznaj i wymaluj obiekty dziedzictwa kulturowego Gminy
• gry i zabawy przygotowane przez LKS Lotos Jabłonna
• oraz wiele innych atrakcji
Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat:

Patronat honorowy:

Wójt Gminy Jabłonna
Gmina Jabłonna
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Urodziny Bohatera
12 kwietnia 2016 r. Zasłużony dla Gminy Jabłonna, major w stanie spoczynku Stanisław
Sierawski obchodził 101 rocznicę urodzin.
W urodzinowej uroczystości udział wzięli: rodzina i przyjaciele Jubilata oraz zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się: starosta legionowski
Robert Wróbel, Wójt Gminy Jabłonna Jarosław
Chodorski i Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonna Witold Modzelewski, przedstawiciele
Wojska Polskiego oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich. Jubilatowi życzymy dużo
zdrowia i radosnych chwil w otoczeniu kochającej rodziny.
Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915
roku w Olszewnicy Starej. W 1937 roku został powołany do służby czynnej w 32. Pułku Piechoty
stacjonującym w Modlinie. W 1939 roku został
skierowany do obrony Twierdzy Modlin gdzie
przez dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek
odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala będąc dowódcą granatników walczył
do końca na pierwszej linii. Podczas walk został
awansowany do stopnia plutonowego. Służył
pod dowództwem pułkownika Stefana Zająca.
Mimo tego, że wola walki nie opuszczała obrońców Modlina – sytuacja zmusiła ich do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, pułkownik Zając
odznaczył Sierawskiego i innych walczących
Krzyżami Walecznych.
Po zdaniu broni, obrońcy Modlina – wśród
nich Stanisław Sierawski – trafili do niewoli

w Mławie. Po trzech tygodniach przetrzymywania w nieludzkich warunkach, Sierawski wrócił
do domu w Chotomowie.
Wola walki i chęć stawania w obronie ojczyzny
były silniejsze od spokoju i radości płynącej
z przebywania w domowym zaciszu. W 1940
roku Stanisław Sierawski, niedługo po powrocie z niewoli w Mławie, wstąpił do konspiracji.
Szkolił młodzież jak posługiwać się bronią oraz
brał udział w akcjach dywersyjnych.
Stanisław Sierawski walczył za wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Swoją postawą
świadczył o odwadze i miłości do kraju, jaką
darzył i nadal darzy Polskę. Był wielokrotnie
odznaczany, otrzymał między innymi Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i liczne
odznaczenia wojenne. W 2013 roku został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego.
W tym samym roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla Gminy Jabłonna.
Stanisław Sierawski jest niezwykłym mieszkańcem gminy Jabłonna. W kwietniu 2015 r.
obchodził jubileusz setnych urodzin. Ta data
to z pewnością dobry moment, żeby przypomnieć wszystkim mieszkańcom o zasługach dla
naszej Ojczyzny jednego z ostatnich żyjących
Obrońców Modlina.

Zdjęcia: Katarzyna Leszczyńska www.powiat-legionowski.pl

Major w st. sp. Stanisław Sierawski
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Co dalej z kanalizacją?
Jak palącym problemem jest brak systemu kanalizacji w naszej Gminie, nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. Niewątpliwie jest to bariera powodująca zahamowanie lub wręcz
spadek zainteresowania gruntami w naszej gminie. Osobną kwestią pozostaje jakość
środowiska naturalnego oraz stan wody pitnej, którą spożywamy.
Próbą odpowiedzi na te problemy i rozwiązania ich w sposób trwały i skuteczny jest wniosek złożony do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
jako instytucji wdrażającej Fundusze
Europejskie. Dokładniej chodzi tu o Oś
priorytetową II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). Złożony przez
Gminę Jabłonna 29 stycznia br. wniosek
opiewa na kwotę przekraczającą 112 mln
złotych, pełen tytuł projektu brzmi:
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna –
Etap I”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości około 63,8 km w miejscowościach
Jabłonna, Chotomów oraz Dąbrowa
Chotomowska, z możliwością podłączenia 8 050 mieszkańców, co stanowi
niemalże połowę mieszkańców naszej
Gminy. Oczywiście oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, złożony projekt obejmuje
także budowę sieci wodociągowej, o długości około 60,4 km oraz stacji uzdatniania
wody. Z uwagi na zakres projektu oraz konieczność jego ukończenia do 2022 roku,
zostało ono podzielone na 28 zadań inwestycyjnych. Z uwagi na zapisy zawarte
w regulaminie konkursu oraz wytycznych
wyższego rzędu, dla tego typu projektów,
możemy liczyć na dofinansowanie wynoszące 63,75% kosztów kwalifikowanych
projektu. Niestety okres, w którym można
było liczyć na dofinansowanie w wysokości 100% kosztów projektu minął już raczej
bezpowrotnie. Przygotowane analizy
wskazują, że jest to wartość maksymalna,
o jaką może ubiegać się Gmina i obecnie
nie ma możliwości uzyskania wyższej dotacji, z jakiegokolwiek innego programu.
Pozostaje kwestia tzw. wkładu własnego,
czyli mówiąc inaczej różnicy pomiędzy
tym, co możemy uzyskać a całkowitą
wartością projektu. Minimalny wkład
własny wnioskodawcy ustalono na poziomie 5% wartości projektu, oznacza to,
iż pozostałe środki mogą pochodzić z budżetu wnioskodawcy lub być środkami uzyskanymi np. dzięki pożyczkom.
Oczywiście z punktu widzenia Gminy
optymalnym rozwiązaniem jest posiada-

nie jak najwyższego wkładu własnego,
rozumianego jako środki własne wygospodarowane z budżetu, stąd też pomimo
złożenia wniosku obecnie trwają intensywne prace związane z analizą dochodów
i wydatków oraz wygospodarowaniem jak
największej nadwyżki budżetowej.
Niestety w złożonym wniosku nie udało
się uniknąć błędów i niedociągnięć. Nabór,
do którego aplikowaliśmy, był pierwszym
naborem w nowej perspektywie finansowej, który trwał pomiędzy 30 listopada
2015 a 29 stycznia 2016. Tak naprawdę
do ostatniego dnia nie było wiadomo,
czy jeszcze w tym roku będzie możliwość
złożenia jakiegokolwiek wniosku, stąd
pomimo świadomości pracy pod silną
presją czasu oraz znajomości realiów
Gminy, zdecydowano się złożyć wniosek,
aby w ogóle mieć szansę na uzyskanie
dofinansowania. Obecnie już wiemy, że
w tym roku kalendarzowym odbędą się
przynajmniej jeszcze dwa nabory, stąd
decyzja o doprecyzowaniu zakresu prac
objętych wnioskiem i być może optymalizacji jego kosztów, oczywiście w kierunku
ich urealnienia poprzez zmniejszenie.

O skali projektu świadczy jego wartość
oraz założony okres realizacji, obejmujący tak naprawdę lata 2016-2022.
Aczkolwiek dopuszczono możliwość
tzw. refundacji kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy
o dofinansowanie projektu, ale po dniu 1
stycznia 2014 roku. Opierając się na tej zasadzie, już tegoroczne wydatki związane
z budową sieci wodno-kanalizacyjnej będą
podlegały dofinansowaniu w ramach złożonego projektu.
Pomimo posiadania przez Gminę doświadczenia związanego z aplikowaniem,
realizacją oraz rozliczaniem projektów
unijnych, ilość dokumentów koniecznych do przygotowania oraz złożoność
opracowania zwanego studium wykonalności projektu, a stanowiącego nieodłączną część wniosku o dofinansowanie,
wymagała zlecenia części zadań firmom
zewnętrznym. Tak się właśnie stało
w przypadku studium wykonalności
oraz analizy koncentracji mieszkańców.
Dokumenty te stanowiły obligatoryjny załącznik do wniosku, a ich koszty zostaną
częściowo pokryte (w wysokości 63,75%)
w ramach dofinansowania.

Przyłącza kanalizacyjne wykonane są od kolektora do granicy z posesją
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Jak białe orły
W sobotę 23 kwietnia w Jabłonnie odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
Na licznie zgromadzoną w hali sportowej publiczność, czekała wyjątkowa mieszkanka tańca
i śpiewu. ”Jak białe orły”, bo taki tytuł nosił koncert, to zbiór najbardziej znanych i lubianych
pieśni żołnierskich oraz patriotycznych z różnych okresów historycznych (od średniowiecza
do współczesności) sławiących dzieje oręża polskiego i walkę narodu o niepodległość. Z kolei
w części drugiej artyści zaprezentowali utwory
ze znanych musicali, m.in.: Grease, Upiór
w operze, Skrzypek na dachu.
Dziękujemy Wszystkim uczestnikom koncertu za przybycie. Dziękujemy również tym,
którzy pomogli w organizacji koncertu m.in.:
WKU Warszawa-Śródmieście oraz Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia w gminie Jabłonna!
Wójt składa podziękowania za występ

Występ zespołu

Konkurs plastyczny na 1050. rocznicę Chrztu Polski
Przypominamy o konkursie plastycznym, którego motywem przewodnim jest 1050. rocznica
Chrztu Polski przypadająca w bieżącym roku.
Konkurs, którego organizatorem jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu Filia w Chotomowie
jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Chotomowa oraz
dzieci zamieszkałych w Chotomowie. Prace plastyczne można składać do 30 maja w GCKiS.
Ideą konkursu organizowanego przez GCKiS
w Chotomowie jest uczczenie – poprzez twórczość plastyczną – ważnej rocznicy Chrztu
Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju, jak
również promowanie aktywnego uczestnictwa
dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Chotomowa
oraz dzieci zamieszkałych w Chotomowie.

Rywalizacja będzie przebiegała
w trzech kategoriach:
I kategoria klasy I-III szkoła podstawowa
II kategoria klasy IV-VI szkoła podstawowa
III kategoria Gimnazjum
Organizatorzy pozostawiają uczestnikom konkursu dowolność co do techniki wykonania prac:
malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż, mozaika, z zastrzeżeniem, że każda z prac powinna
być płaska- wykonana bez użycia materiałów

nietrwałych: plasteliny, kaszy, modeliny itp.
Format prac A3 lub A4.
Konkursowe prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia należy składać osobiście w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie
(ul. Partyzantów 27) do 30 maja.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca
2016 roku podczas Parafialnego Dnia Dziecka
w Chotomowie.
Więcej informacji na www.jablonna.pl
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Włoscy partnerzy z wizytą
w Jabłonnie
W poniedziałek 2 maja podpisano umowę o współpracy z włoskim miastem Vignanello.
Włoska delegacja gościła w gminie Jabłonna
w pierwszym tygodniu maja. W poniedziałek
2 maja Wójt Jarosław Chodorski
i Przewodniczący Rady Witold Modzelewski
oraz Burmistrz Vincenzo Grasselli i radna
Cristina Olivieri podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Tego samego dnia delegacja
zwiedziła Urząd Gminy Jabłonna i spotkała się
z przedstawicielami naszego samorządu, a po
południu goście zwiedzili Jabłonnę, m.in. pałac,
strażnicę OSP Chotomów i pola golfowe
w Rajszewie. Na zakończenie dnia odbyła się
uroczysta kolacja. We wtorek delegacja zwiedziła warszawskie Stare Miasto, Centrum i okolicę PKiN, Łazienki Królewskie. Po godz. 17.00
goście wrócili do Jabłonny.

Delegacja odwiedza centrum badawcze

Podpisanie umowy

Włodarze gmin

Wycieczka na Starówkę

W środę, 4 maja Włosi zwiedzili Centrum
Badawcze „Konwersja Energii i Źródła
Odnawialne” w Jabłonnie, po czym udali się
nad Zalew Zegrzyński. Tego samego dnia powrócili do Włoch.

Delegacja odwiedziła chotomowską strażnicę
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Jan Wądołkowski
Honorowym Obywatelem
W trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się w środę 27 kwietnia, Radni
Gminy Jabłonna przyjęli uchwałę nadającą pośmiertnie tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna” Janowi Andrzejowi Wądołkowskiemu.
W najnowszym numerze „Wieści z Naszej
Gminy” przybliżamy Państwu sylwetkę szóstego Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.
Wcześniej tym zaszczytnym tytułem odznaczeni zostali Polikarp Wróblewski, Edmund
Kuklewski, Ks. Tadeusz Wasiluk, Ks. Józef
Abramowicz i Stanisław Sierawski.
Porucznik piechoty rezerwy Jan Andrzej
Wądołkowski, syn Antoniego i Zofii z Sitarzów
urodził się 4 lutego 1909 roku w Warszawie.
Z informacji podanych przez rodzinę wiemy,
że w 1931 roku ukończył Wyższą Szkołę
Mechaniczno-Techniczną im. Wawelberga
i Rotwanda a w 1932 roku kurs Baonu
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 6 a.
1 stycznia 1936 roku został mianowany podporucznikiem, odbywał ćwiczenia rezerwy
jako dowódca plutonu ckm w 5 Pułku Piechoty
Legionów w Wilnie, który wchodził w skład
1 Dywizji Piechoty Legionów im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Technolog mechanik,
pracownik PKP w Warszawie, mieszkaniec
Chotomowa.
We wrześniu 1939 roku wstąpił do Związku
Operacyjnego Wojska Polskiego – Grupy
Operacyjnej „Wyszków”, wraz z którym pokonał 350-kilometrowy szlak bojowy od okolic
Pułtuska do rejonów Wożuczna. Po zaciętej
walce 21-22 września 1939 roku wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Początkowo przebywał w obozie przejściowym w Szepietówce,

następnie został przeniesiony do obozu
w Starobielsku, skąd do marca 1940 roku przesyłał do rodziny karty pocztowe. Po tej dacie
ślad się urywa. Wyjaśnienie dalszych losów
porucznika przyniósł dopiero rok 1990, kiedy
w przekazanym stronie polskiej wykazie jeńców
obozu Starobielsk pod pozycją 334 odnaleziono
nazwisko Jan Andrzej Wądołkowski, co jasno
świadczy o tym, że był jedną z ponad dwudziestu tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej – został
rozstrzelany w Charkowie i tam pochowany
w zbiorowej mogile.
Zagłada polskich oficerów odbyła się wiosną
1940 roku, a prawda o niej była przez 50 lat
ukrywana. 17 czerwca 2000 roku z udziałem
najwyższych władz państwowych i kościelnych z honorami wojskowymi przy dźwiękach
podziemnego dzwonu został otwarty i poświęcony cmentarz w Charkowie, gdzie wśród
ponad 4000 mosiężnych tabliczek widnieje jedna
z nazwiskiem porucznik Jan Wądołkowski.
Symboliczny grób znajduje się również na
cmentarzu w Chotomowie. Porucznik Jan
Wądołkowski został pośmiertnie odznaczony
Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Kampanii
Wrześniowej 1939 roku [rząd londyński],
Medalem za Udział w wojnie obronnej 1939
roku oraz awansowany do stopnia kapitana.
Porucznik Jan Wądołkowski był jednym z tych
mieszkańców Naszej Gminy, którego bez wahania możemy nazwać bohaterem.

Rodzina Andrzeja Wądołkowskiego i Wójt Jarosław Chodorski

Jan Andrzej Wądołkowski
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Dzik w klatce
Na terenie parku w Jabłonnie stanęła pierwsza w naszej gminie odłownia dzików.
Już trzy „złapane” dziki zostały wywiezione
do Puszczy Piskiej. Odłownia została ustawiona 8 kwietnia przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie oraz Urząd Gminy Jabłonna, na
terenie parku przy pałacu Polskiej Akademii
Nauk. Jak jest skuteczna można się było przekonać już po tygodniu, gdy w klatkę złapały się
dwa dziki.
Planowane jest ustawienie odłowni również w innych miejscach w gminie, m.in.
w Chotomowie. Zgodę na to musi jednak wyrazić właściciel terenu, na którym taka „pułapka”
na dziki mogłaby się znaleźć.

dzikich zwierząt powoduje przyzwyczajenie
się do zapachu człowieka, a co za tym idzie
stała ich obecność na terenach zabudowanych.
Dlatego ponawiamy apel do Państwa – Nie
dokarmiajcie dzików, nie wyrzucajcie trawy
i innych odpadów organicznych (obierek, resztek jedzenia itp.). Takie śmieci można oddać
firmie odbierającej odpady w ramach systemu
odbioru odpadów komunalnych lub umieścić
w kompostowniku. Dokarmianie szkodzi zarówno zwierzętom jak i osobom, które są narażone na częsty i bezpośredni kontakt z tymi
zwierzętami.

Nie dokarmiaj!

Dzikie siedliska

Pomimo wielokrotnych apeli i próśb o niedokarmianie dzików nadal spotykamy sytuację,
kiedy mieszkańcy świadomie lub nieświadomie dokarmiają dziki. Dokarmianie tych

Dzikie łaki są siedliskiem zwierzyny

Złapany dzik w odłowni

Apelujemy również o systematyczne koszenie
traw i usuwanie chwastów z nieruchomości.
Dotyczy to w szczególności posesji niezabudowanych i nieogrodzonych. Przedmiotowe nieruchomości są siedliskiem bytowania dzików.

Obecność wysokiej roślinności zielnej i traw
stwarza dzikom idealne warunki do tworzenia
barłogów – miejsc odpoczynku, a także do żerowania. Z uwagi na dużą populację dzika na terenie Gminy Jabłonna, Wójt podjął szereg działań
mających na celu wyeliminowanie problemu,
jakim jest ich pojawianie się na terenie zurbanizowanym. Niestety bez jednoczesnej współpracy ze strony właścicieli nieruchomości działania
te mogą nie przynieść spodziewanego efektu.
Jednocześnie informuje się, że bez zezwolenia można usunąć drzewa których obwód
na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 35 cm –
w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonistego. b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Drzewa owocowe również nie wymagają uzyskania zezwolenia na
usunięcie.
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27 MAJA (PIĄTEK) URZĄD GMINY JABŁONNA BĘDZIE NIECZYNNY
Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna 27 maja 2016 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.
Dodatkowy dzień wolny zostanie odpracowany 3, 10 i 17 czerwca (piątki). W związku z powyższym,
w piątki: 3, 10 i 17 czerwca Urząd Gminy Jabłonna będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.
Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga kleszcze!
Borelioza, czy kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre choroby będące konsekwencją
kontaktu z kleszczami. W okresie aktywności tych groźnych pajęczaków należy pamiętać
o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przebywania
W Polsce do chorób przenoszonych przez kleszcze należą m.in. borelioza z Lime, anaplazmoza,
bartonelozy, gorączka Q, tularemia, odkleszczowe zapalenie mózgu oraz babeszjoza, a także
riketsjozy. Choroby te są bardzo niebezpieczne
i mogą mieć tragiczne skutki, dlatego podczas
aktywności na świeżym powietrzu należy przestrzegać kilku zasad.
Przede wszystkim wybierając się do lasu lub
parku, warto założyć długie spodnie, bluzkę
z długim rękawem oraz zakryte buty np. kalosze
oraz użyć środka przeciw kleszczom/owadom.
Po powrocie ze spaceru należy dokładnie obejrzeć wszystkie miejsca na ciele, „preferowane”
przez kleszcze. Warto sprawdzić szyję, brzuch,
a także miejsca w zgięciach rąk i nóg.

Usuwanie kleszcza
Kleszcza usuwamy wyłącznie mechanicznie za
pomocą wąskich szczypczyków, którymi należy
go uchwycić jak najbliżej skóry. Miejsce po usunięciu należy przemyć środkiem odkażającym,
a ręce starannie umyć. Podczas zabiegu nie
wolno wykonywać ruchów obrotowych, które
sprzyjają oderwaniu tułowia lub wręcz jego

zmiażdżeniu. Nie należy kleszcza smarować
tłustymi substancjami lub polewać alkoholem,
ponieważ może on w czasie takich zbiegów
wydalić w obrębie skóry zwiększone ilości materiału zakaźnego.

Obserwacja i środki zapobiegawcze
Miejsce, z którego usunęliśmy kleszcza, należy
obserwować przez kilka tygodni. Jeżeli zauważymy czerwonawą plamę lub grudkę na skórze,
powoli rozszerzającą się, potem pierścieniowatą, może to świadczyć o zakażeniu boreliozą
(zmiany widać przeważnie w okresie do 30 dni
od zakażenia). Borelioza jest chorobą o podłożu
bakteryjnym. Nie ma przeciw niej szczepionki,
ale leczenie antybiotykami jest skuteczne.
Inną poważną konsekwencją bytowania kleszcza na naszym ciele może być wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu. Okres inkubacji tej
choroby trwa do 28 dni i przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie choroby występują
objawy grypopodobne, które ustępują po kilku
dniach, aby z większym nasileniem pojawić
się w drugiej fazie. W ciężkich przypadkach
występują objawy zapalenia opon mózgowych

Kleszcz

i mózgu, a choroba może zakończyć się śmiercią. Niestety nie ma leków przeciw tej chorobie.
Farmakologicznie łagodzi się jedynie jej objawy.
Większość pacjentów zdrowieje ale często pozostają trwałe powikłania. Dlatego, szczególnie
osoby narażone na częsty kontakt z kleszczami,
powinny się zaszczepić przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu.

Wielkie sprzątanie
Dzień Ziemi to nie tylko największe święto promujące ekologiczną postawę, ale również
wspaniała okazja do spotkania i integracji z sąsiadami. Przekonali się o tym wszyscy
mieszkańcy, którzy w sobotę (23 kwietnia 2016 r.) wzięli udział w akcji sprzątania świata.
Urząd Gminy rozdał uczestnikom akcji 700
worków na śmieci oraz ponad 300 par rękawic
ochronnych, a zebrane przez Mieszkańców
odpady zapełniły aż 6 kontenerów!
W kilku miejscowościach po wspólnej pracy
zorganizowano sąsiedzkie spotkania przy
grillu, które stają się dobrym zwyczajem towarzyszącym akcji w ramach Dnia Ziemi.
Wydarzenie pod hasłem „Posprzątaj z nami
swoją miejscowość” odbyło się w naszej
gminie po raz drugi i cieszyło się dużym
zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy Sołtysom,
Stowarzyszeniu Jabłonna oraz
wszystkim Mieszkańcom zaangażowanym w akcję.

Zebrane odpady
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20-lecie symbolu
W sobotę 16 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
świętowała 20-lecie nadania sztandaru.
Kardynał Stefan Wyszyński powiedział
„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi
gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Szkoła występuje ze sztandarem
podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych,
uroczystości patriotycznych, religijnych, świąt
narodowych oraz uroczystych apeli. Waga tego
symbolu nadała także podniosły charakter sobotnim uroczystościom, z okazji 20-lecia nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Stefana
Krasińskiego.
Tę szczególną rocznicę rozpoczęła Msza
Święta odprawiona w kościele parafialnym

w Chotomowie. Jej uczestnikami byli: uczniowie
szkoły, dyrekcja i nauczyciele, rodzice uczniów,
władze gminy Jabłonna oraz inni zacni goście,
wśród których znalazła się również rodzina
patrona placówki oraz byli uczniowie chotomowskiej szkoły. Po nabożeństwie goście wzięli
udział w akademii przygotowanej z okazji
święta, która odbyła się na sali gimnastycznej
podstawówki, w której trakcie przedstawiono
historię szkoły i sztandaru. Przypomnijmy,
że uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się
18 maja 1996 roku.

Fot. archiwalna z uroczystości wręczenia sztandaru

Fundatorami byli:
§§ członkowie Zarządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkowie Zarządu Okręgu Warszawa, członkowie Koła nr 11 w Chotomowie Światowego
Związku Żołnierzy AK
§§ wójt Gminy Jabłonna – Jerzy Łuba
§§ przewodniczący Rady Gminy w Jabłonnie –
Marian Filipowicz
§§ Komitet Gazyfikacji wsi Chotomów
i Dąbrowy Chotomowskiej
§§ Gminny Ośrodek Kultury

Przemówienie wójta

Dyrektorzy na sobotniej uroczystości

Fot. archiwalna

Msza Święta

Goście imprezy

Fot. archiwalna
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PODZIĘKOWANIA
W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować Państwu
za uświetnienie swoją obecnością uroczystości 20. rocznicy wręczenia
sztandaru Szkole Podstawowej im. por. Stefana Krasińskiego.
Podziękowania kierujemy do:
Pana Jarosława Chodorskiego
WÓJTA GMINY JABŁONNA
Pana Witolda Modzelewskiego
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Przewodniczącego Komisji Budżetowej
Pani Doroty Świątko
WICEPRZEWODNICZĄCEJ RADY
GMINY
Wiceprzewodniczącej Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego
Wiceprzewodniczącej Komisji
Budżetowej
Pana Arkadiusza Syguły
Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw
Społecznych
Członka Komisji Rozwoju
Członka Komisji Rewizyjnej
Członka Komisji Budżetowej
Pana Mariusza Grzybka
Członka Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu
Pana Adama Krzyżanowskiego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczącego Komisji
Rozwoju
Przewodniczącego Komisji
Inwentaryzacyjnej
Członka Komisji Budżetowej
Pani Marty Lipińskiej
Przewodniczącej Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego
Członka Komisji Spraw Społecznych
Członka Komisji Budżetowej
Pana Tomasza Wodzyńskiego
Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Członka Komisji Rozwoju
Pani Bogumiły Majewskiej
Członka Komisji Rozwoju
Członka Komisji Rewizyjnej
Członka Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego
Członka Komisji Spraw Społecznych
Pani Joanny Wyżykowskiej
Inspektor ds. Oświaty
Pani Beaty Wojciechowskiej
Inspektor ds. Społecznych.

GOŚCI HONOROWYCH

w Chotomowie

Pani Haliny Danuty Krasińskiej-Linke
córki patrona szkoły por. Stefana
Krasińskiego,

Pana Jerzego Cieślińskiego
członka Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych

Pana Jerzego Krasińskiego
wnuka patrona szkoły, jego żony Haliny
i syna Jana, absolwenta naszej placówki

Majora Marcina Szlafskiego
Szefa Sztabu 32. Wieliszewskiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej im. Gen. Dyw. Gustawa
Konstantego Orlicz-Dreszera
w Olszewnicy Starej

Księdza Prałata Kazimierza Wójcika
Pani Apolonii Kowalskiej-Cudnej
Wiceprezes Okręgu Warszawa
Powiat, Prezes Kola Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Chotomowie
Pani Bronisławy Romanowskiej-Mazur
Prezes Koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Legionowo
Pana Wojciecha Jeute
Prezesa Zespołu Ochrony Pamięci Armii
Krajowej w Legionowie
Pana Edmunda Kuklewskiego
Prezesa Kola Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Jabłonna
Pana Bohdana Wróblewskiego
członka nadzwyczajnego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Pana Tadeusza Ziółkowskiego
projektanta wzoru sztandaru dla Szkoły
Podstawowej w Chotomowie
Pani Olgi Gajdy
sekretarza okręgu Warszawa Powiat
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej
Pani Barbary Grabowskiej
przewodniczącej Komitetu
Organizacyjnego uroczystości 18 maja
1996 roku
Pani Danieli Kulakowskiej,
Pani Teresy Bielińskiej
oraz Pana Wacława Jabłońskiego
członków Koła Chotomów Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
płk. Józefa Boreckiego
Prezesa Okręgu Mazowieckiego
Związku Oficerów Rezerwy RP im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pana Tadeusza Dąbrowskiego
Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chotomowie
Pana Zbigniewa Frydrychowicza
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
Pana Tadeusza Bieńkowskiego
Skarbnika Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
Pana Tomasza Delimata
dyrygenta i wszystkich członków
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chotomowie
s. Stanisławy Pociecha
Dyrektor Domu Dziecka w Chotomowie
Pani Elżbiety Frydrychowicz
kierownik Gminnego Centrum Kultury
i Sportu Filia Chotomów
Pana Jarosława Niemyjskiego,
Pana Przemysława Piwowara, Pani
Moniki Rogali
Przedstawicieli Zarządu Rady
Rodziców
Pana Jarosława Dąbrowskiego
rodzica, przyjaciela szkoły
Pana Pawła Gubały
prowadzącego Orkiestrę Niepublicznej
Szkoły Muzycznej i stopnia
w Legionowie oraz wszystkich
członków tej orkiestry
Absolwentów Szkoły Podstawowej
im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

kpt. Józefa Lemańskiego
Prezesa Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych

Dziękujemy Szanownym Gościom i żegnamy się z nadzieją na następne jubileuszowe spotkania.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie.
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Przylesie i Leśne Echa w nowej szacie
Kończą się prace budowlane na ul. Przylesie i Leśne Echa (5KX) w Jabłonnie.
18 kwietnia wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Prace w ramach zadania
„Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonnie” wykonała firma FAL-BRUK z Warszawy.
W ramach zadania został wykonany chodnik o szerokości 2 metrów z kostki betonowej,
na odcinku od istniejącego chodnika do końca
ul. Przylesie oraz wzdłuż ul. Leśne Echa.
Szerokość jezdni ul. Przylesie zostanie poszerzona do 4,5 m.
W ramach inwestycji wykonano również remont
nawierzchni części ul. Przylesie. Ponadto zostaną odtworzenie progi zwalniające i zjazdy do
posesji oraz zostanie wykonane oznakowanie
poziome i pionowe.
Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo
uczestników ruchu na ul. Przylesie i Leśne Echa.
ul. Przylesie

Projekt Statutu Gminy Jabłonna
– konsultacje społeczne
Do 31 maja 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Jabłonna.
Uwagi, wnioski oraz propozycje zmian możecie
Państwo zgłaszać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
Formularz zgłaszania uwag i wniosków można
złożyć do 31 maja w kancelarii urzędu lub przesłać na adres mailowy: urzad@jablonna.pl
Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Jabłonna oraz formularz są dostępne na stronie
internetowej gminy Jabłonna.
Rada Gminy Jabłonna

Oszczędne świecenie
Umowa na budowę pierwszego w gminie oświetlenia drogowego w technologii LED podpisana.
Pierwszą ulicą, która zostanie oświetlona
w nowej technologii będzie ul. Piusa XI 55
(Porannej Rosy) w Chotomowie. 9 maja została
podpisana umowa na budowę 12 słupów oświetleniowych wysokości 6 m, na których zostaną
zamontowane oprawy LED o mocy 38W.

Budowa oświetlenia w ekologicznej i energooszczędnej technologii LED pozwoli porównać zużycie energii elektrycznej z zastosowaniem tradycyjnych – popularnych w naszej gminie lamp
sodowych. Oświetlenie to może być prekursorem prowadzenia dalszych gminnych inwestycji
oświetleniowych wyłącznie w technologii LED.

Postępowanie na wykonanie zadania prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę o wartości 48 523,50 zł złożoną przez Konsorcjum
ZESTI FOS Sp. z o.o. i Energo-inwest – Jacek
Mielczarek z siedzibą w Dębem. Rozpoczęcie
prac budowlanych planowane jest na drugą
połowę maja.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Nowe skrzydło dla przedszkolaków
6 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie nowego skrzydła Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie (PZSiPS). Naukę będą w nim pobierać przedszkolaki z różnymi stopniami
niepełnosprawności.
W uroczystości wzięli udział starosta legionowski Robert Wróbel, prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski, wójt gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski, wójt gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur, zastępca burmistrza
Serocka Józef Zając, wójt gminy Wieliszew
Paweł Kownacki, przewodniczący Rady
Powiatu Szymon Rosiak, wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, członkowie zarządu
i Rady Powiatu Legionowskiego, ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak, a także przedstawiciele
Rady Rodziców PZSiPS, placówek oświatowych
z terenu powiatu legionowskiego, policji, straży
miejskiej oraz wykonawcy inwestycji.

W przedsięwzięcie zaangażowane były
wszystkie samorządy z terenu Powiatu
Legionowskiego. Dzięki ich hojności i otwartości udało się stworzyć placówkę, w której pod
opieką wysoko wykwalifikowanej kadry, maluchy będą miały doskonałe warunki do rozwoju.
Nowo powstałe sale będą umożliwiały prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji i aktywności poznawczej, ruchowej i twórczej, terapii
integracji sensorycznej oraz zajęć muzyczno-ruchowych. Dzięki pozyskanym funduszom
udało się również dobudować specjalny łącznik,
zaplecze sanitarne i gospodarcze, wyremontować szatnię i na nowo zagospodarować teren
wokół budynku.

Inwestycja kosztowała 5,1 miliona złotych, przy
czym druga co do wysokości dotacja w kwocie
195 500 zł pochodziła od gminy Jabłonna. Wójt
Jarosław Chodorski w trakcie uroczystości podkreślił, że takie miejsca służą nie tylko samym
dzieciom, ale i ich rodzinom – mając do dyspozycji placówki dostosowane do potrzeb maluchów z różnym poziomem niepełnosprawności, rodzice mają możliwość powrotu do pracy
i swoich zwykłych aktywności.
Przedszkole otworzy dla dzieci swoje podwoje
już we wrześniu, do tego czasu będzie trwało
wyposażanie sal w sprzęt.

„OD STAŻU DO ANGAŻU” – PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza
młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat)
z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu uczestnicy będą mogli
skorzystać:

§§ze specjalistycznych kursów zawodowych
(komercyjnych),
§§z 3-miesięcznego płatnego stażu,
realizowanego w firmach w różnych
miejscowościach,
§§z indywidualnego wsparcia coacha,
doradcy zawodowego, psychologa,
§§z warsztatów umiejętności miękkich,

§§z pomocy asystenta wspierającego
podczas uczestnictwa w Projekcie,
§§z jednorazowego dodatku relokacyjnego
na pokrycie kosztów dojazdów do pracy
lub zakwaterowania w przypadku
zatrudnienia powyżej 50 km od miejsca
zamieszkania,
§§ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia,
spotkania, kursy i staż.
Udział w projekcie mogą wziąć:

§§Osoby w wieku 15-29 lat,
§§Zamieszkałe na terenie województwa
mazowieckiego,
§§Nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie
i nie szkolące się,

§§Posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności,
§§Mające motywację do nauki i pracy,
§§Szczególnie zapraszamy osoby z regionu
siedleckiego i ostrołęckiego.
GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
O PROJEKCIE?
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział Warszawa
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa
Tel. (22) 400 50 73
www.firr.org.pl
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY,
PRZYŚLIJ SWOJE CV NA ADRES:

power@firr.org.pl

Inwentaryzacja kotłowni rozpoczęta!
Rozpoczęła się inwentaryzacja kotłowni w
ramach programu wymiany pieców, z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Prace związane z inwentaryzacją kotłowni
u mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału
w programie wymiany pieców rozpoczęły się
w sobotę 14 maja. Pierwsze spotkania mamy
już za sobą, podobnie jak pierwsze podpisane
protokoły z czynności inwentaryzacyjnych.
Przypomnijmy, że dopiero podpisanie takie-

go protokołu oznacza akceptację przez mieszkańca, warunków udziału w dofinansowaniu.
Zgodnie z założeniami proces inwentaryzacji
potrwa do 8 czerwca.
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców wciąż oczekujmy na zgłoszenia
osób chętny do wzięcia udziału w projekcie.
Obecnie tworzymy tzw. listę rezerwową, którą
mamy nadzieję uda się także objąć dofinansowaniem (ankiety prosimy przesyłać na adres:
urzad@jablonna.pl bądź dostarczać osobiście
do Urzędu Gminy w Jabłonnie).

Sołeckie świętowanie
3 maja w Jabłonnie odbył się Sołecki Piknik
Parafialny. Słowa uznania należą się przede
wszystkim jabłonowskiej Radzie Sołeckiej, która
zorganizowała imprezę i zadbała o to, aby jej
uczestnicy doskonale się bawili.
Na gości pikniku czekały kulinarne smakołyki,
występy sceniczne oraz inne atrakcje: dmuchańce, konkursy i pokazy strażackie, gry i konkursy
integracyjne, stoiska handlowe.
Sponsorem imprezy była firma Dachmur.

Atrakcje dla dzieci

Przypomnijmy, że dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
wysokości do 75% i nie więcej jak 5 tysięcy złotych podlega zakup nowego pieca opalanego
gazem, olejem opałowym lub biomasą. Zakupu
pieców i rozliczenia z Funduszem dokona
Gmina.
Ankieta/zgłoszenie oraz prezentacja dotycząca
projektu znajduje się na www.jablonna.pl

14

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Cztery medale Ingi Kamińskiej
Inga Kamińska, trzynastoletnia mieszkanka
Jabłonny, w dniach 22-24.04.16 wzięła udział
w XI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich
o Puchar Rycerza Kmity w Zabierzowie.
W zawodach wystartowało prawie 450 zawodników z całej Polski. Podczas trzech dni
rywalizacji Inga, reprezentująca Sinnet Club
Warszawa, czterokrotnie stawała na podium.
Łącznie wywalczyła jeden złoty medal oraz
trzy brązowe.

I miejsce zajęła w konkurencji 50 m stylem dowolnym, uzyskując czas: 29.86 sek.
III miejsca zdobyła płynąc:
§§ 400 m stylem dowolnym (4:56.05)
§§ 50 m stylem klasycznym (36.75)
§§ 200 m stylem klasycznym (2:52.91)
Wszystkie osiągnięte wyniki w XI Ogólno
polskich Zawodach Pływackich to rekordy życiowe Ingi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!

Inga ponownie na podium

Sport po godzinach
Informujemy, że na obiektach sportowych w gminie Jabłonna pełnią dyżury animatorzy sportu.
Do ich zadań należy przede wszystkim wspieranie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywności mieszkańców
naszej gminy, poprzez umożliwienie wszystkim chętnym korzystanie z boisk w godzinach
popołudniowych.
Animatorzy dbają o to, aby osoby chcące spędzić czas wolny w sposób aktywny miały do
tego warunki, a gminne obiekty sportowe były
w pełni wykorzystane.

Dyżury animatorów odbywają się
na boiskach Domu Ogrodnika
w Jabłonnie, w gimnazjum
w Chotomowie oraz na boisku przy
szkole podstawowej w Chotomowie.

Boisko Orlik 2012

Ada Piestrzyńska
– nr 1 tenisa ziemnego w Polsce
Ada Piestrzyńska – nr 1 tenisa ziemnego
w Polsce, w swojej kategorii wiekowej, uczy
się w chotomowskiej szkole podstawowej. Jest
uczennicą klasy 6 c.

Na co dzień Ada trenuje na kortach Legii
Warszawa, której jest zawodniczką.
Tekst i zdjecia www.spchotomow.edu.pl

Ada wygrała właśnie turniej eliminacyjny, który
zapewnił jej wyjazd na światowe finały LFTA
w Paryżu, które odbywają się w trakcie trwania
turnieju wielkoszlemowego Roland Garros!
Najmocniejsze strony Ady to opanowanie
w czasie gry, kocia zwinność i wytrzymałość.
Ta ostatnia cecha zapewniła jej awans do zawodów międzypowiatowych w biegach przełajowych, gdzie startowała jako reprezentantka
naszej szkoły.
Pomimo młodego wieku Ada ma na swoim
koncie wiele osiągnięć:
§§ jest numerem jeden w rankingu Polskiego
Związku Tenisa dziewcząt do lat 12,
§§ zdobyła medale na mistrzostwach polski za
drugie miejsce w grze podwójnej i trzecie
w grze pojedynczej,
§§ jest członkiem kadry narodowej Polski.
Uczestniczyła w eliminacjach do mistrzostw
Europy do lat dwunastu,
§§ zwyciężyła w wielu turniejach
ogólnopolskich.

Ada na korcie

Ada uczy sie w SP Chotomów

WIEŚCI Z URZĘDU
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Skrót najważniejszych informacji o działaniach Urzędu Gminy Jabłonna w okresie
między sesjami od dnia 24.03.2016 r. do dnia 26.04.2016 r.
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
1. Rozstrzygnięto konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Pierwszy konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania w 2016 r. Drugi konkurs
dotyczył realizacji zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
2. Ogłoszone zostały kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych.
3. 18 kwietnia do gminnych placówek trafiła kolejna
dostawa jabłek przekazanych przez PCK.
4. Została przygotowana uchwała dotycząca powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonnie.
5. Powołany został Zespół Interdyscyplinarny,
w skład którego weszli m.in.: przedstawiciele policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych,
organizacji pozarządowych, specjaliści w dziedzinie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Kontynuowane są działania mające na celu likwidację tzw. dzikich wysypisk zlokalizowanych na
terenie Gminy Jabłonna oraz działania związane
z utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomościach zamieszkanych.
2. Podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację zadania polegającego na wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Jabłonna dotyczącej osób
fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jabłonna na lata 2016-2032. Zadanie będzie
realizowane pod warunkiem pozyskania przez
Gminę Jabłonna dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Rozwoju w ramach Konkursu Azbest 2016!
3. Złożono do Ministerstwa Rozwoju wniosek przygotowany przez wykonawcę o dofinansowanie
w ramach Konkursu Azbest 2016! realizacji zadania polegającego na wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna dotyczącej osób fizycznych
i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Jabłonna dofinansowania na realizację zadania.
4. Wybrano Wykonawcę prac polegających na usuwaniu i unieszkodliwieniu w 2016 r. wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości mieszkańców, którzy złożyli wnioski o uzyskanie częściowej pomocy w przedmiotowym zakresie, zgodnie
z Zarządzeniem nr 75/2014 Wójta Gminy Jabłonna
w niniejszym zakresie. Podpisano umowę z wykonawcą w przedmiotowym zakresie.
Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej
1. Przygotowania do rewizyty delegacji włoskiej
z Vignanello i podpisania umowy o współpracy
partnerskiej z gminą Jabłonna.
2. Przygotowania do organizacji imprezy z okazji
Dnia Dziecka połączone ze spartakiadą dla dzieci
z przedszkoli.
3. Przygotowanie i organizacja koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
4. Przygotowania związane z organizacją Pikniku
Sołeckiego w Jabłonnie.

5. Przygotowania związane z organizacją biegu
w Chotomowie – VII Chotomowskiego Powitania Wiosny.

5. Zapytanie ofertowe ws projektu budowy łącznika
ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów we wsi Jabłonna. Składanie ofert do dnia 22.04.2016 r.

6. Przygotowanie materiałów promujących wydarzenie „Bieg po Złote Jabłko” na targach Orlen
Warsaw Marathon Expo, obsługa stoiska.

6. Zapytanie ofertowe ws dokumentacji projektowej
(ZRiD - Zezwolenie na realizację Inwestycji Drogowej) do przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej
z ul. Partyzantów we wsi Chotomów. Składanie
ofert do 25.04.2016 r.

7. Przygotowanie uroczystości z okazji jubileuszu
101 lat Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna
Pana Stanisława Sierawskiego.
8. Przygotowania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży na terenie gminy Jabłonna.
9. Przygotowanie uroczystej części sesji Rady Gminy
Jabłonna – 27 kwietnia 2016 r. Przygotowanie
wniosku, projektu uchwały i aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jabłonna, koordynacja działań związanych z przygotowaniem
i odsłonięciem obelisku, posadzeniem dębu katyńskiego, występem gimnazjalistów.
10. Koordynacja i przygotowanie akcji sprzątania
gminy w ramach obchodów Dnia Ziemi.
11. Merytoryczne wsparcie przygotowania wniosku
w ramach projektu Erasmus+ (projekt „Euroepean
Artisans of Tales”).
12. Sfinalizowanie przygotowań do organizacji cotygodniowych biegów Parkrun w Jabłonnie (wytyczenie trasy, otrzymanie niezbędnych zgód).
13. Promowanie programu modernizacji kotłowni:
udzielanie informacji mieszkańcom, pomoc w wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków.
Wydział Gospodarki Komunalnej
1. Wyznaczono z nadleśnictwem Jabłonna drzewa
do wycięcia wzdłuż nasypu ulicy Jaśminowej
w Rajszewie.
2. Wykonano przeglądy techniczne i prace porządkowe w budynku przy ul. Piusa 13 w Chotomowie w związku z zamiarem oddania w użyczenie
rodzinie z Chotomowa posiadającej wyrok o eksmisję. Ostatecznie rodzina odmówiła zaproponowanej przez Urząd Gminy pomocy.
3. Wybrano wykonawcę na koszenie traw w bieżącym sezonie.
4. Wykonano zamiatanie pozimowe mechaniczne
dróg.
5. Zawarto umowę na roboty uzupełniające w zakresie bieżącego utrzymania dróg gruntowych.
6. Wszczęto postępowania przetargowe na bieżące
utrzymanie dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej (MMA) oraz gruntowej.
7. Podpisano umowę na czyszczenie 20 studni chłonnych oraz wpustów.
8. Na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz
konserwacja, naprawy usterek oświetlenia ulicznego, przepompowni ścieków oraz hydroforni.
Wydział Inwestycji
1. Rozstrzygnięto przetarg na rozbiórkę budynków
ul. Szarych Szeregów. Zakończono prace rozbiórkowe w dniu 17.04.2016 r.
2. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji
w ul. Modlińskiej (od ul. Zegrzyńskiej do posesji
przy ul. Modlińskiej 236). Wygrała firma Urtech,
Jabłonna, ul. Wiślana 12.
3. Trwają prace przy wykonaniu ekspertyzy budowlanej budynku ul. Zegrzyńska 1 we wsi Jabłonna.
4. Wybrany wykonawca siłowni pod chmurką we
wsi Janówek II. Umowa zostanie zawarta po sesji
i zwiększeniu środków.

7. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Przylesie
we wsi Jabłonna. Wygrała firma FAL-BUD. Zakończenie prac 11.05.2016 r.
8. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu
wodociągu w Bożej Woli.
9. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji łącznika ul. Konopnickiej i Łąkowej we wsi
Chotomów.
10. Otwarty przetarg na budowę oświetlenia w ul. Porannej Rosy we wsi Chotomów. Przewidywane
rozstrzygnięcie 29.04.2016 r.
11. Zostało wydane pozwolenie na budowę kanalizacji we wsi Chotomów – przepompownia Jasna.
12.Zostało wydane pozwolenie na budowę wodociągu we wsi Chotomów – opaska wokół cmentarza.
13.Przygotowanie przetargu na remont w placówkach oświatowych na wakacje
14.Przygotowano i złożono wniosek do Wojewody
Mazowieckiego o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie
porządku na grobach i cmentarzach wojennych –
wniosek dotyczył mogiły 12 bezimiennych więźniów Pawiaka spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Jabłonnie
15.Złożono wniosek o dofinansowanie wymiany
piecy na terenie gminy Jabłonna. Wniosek w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń (WFOŚiGW- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Wniosek objął 152 lokalizacje.
16.Złożono wniosek dotyczący wypłaty dofinansowania w ramach pożyczki na zadanie pn.: „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego
w Chotomowie”, w ramach Programu Lemur, obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
17. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem i złożeniem wniosku dotyczącego zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie – zakup współfinansowany ze
środków (WFOSiGW);
18. Kontynuowano prace nad przygotowaniem
wniosku dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Jabłonnie. Wniosek zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (MJWPU)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Kolejny raz przesunięto termin składnia wniosków
– tym razem na 16 maja 2016 roku;
19. Rozpoczęto przygotowania do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna
– nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu”, dofinansowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie.
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