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Rowerem przez gminę
Coraz mniej czasu dzieli nas od daty złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ścieżek
rowerowych. Gmina Jabłonna złoży go wraz z innymi siedmioma gminami.
Liderem projektu będzie Miasto Legionowo.
Gmina Jabłonna posiada już „Koncepcję
budowy ścieżek rowerowych” oraz „Program
Funkcjonalno-Użytkowy”. Dokumenty należy
złożyć do 29 lipca 2016.

Czym jest ZIT WOF?
Jest to skrót od nazwy Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego – specjalnego instrumentu
wsparcia finansowego w ramach funduszy UE,
dedykowanego Warszawie oraz 40 gminom
leżącym w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
W ramach tego instrumentu najpierw składa
się wniosek, a następnie odbywa się realizacja
inwestycji. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy krok do wybudowania systemu ścieżek.
Przygotowana koncepcja została opracowana
w oparciu o tzw. Master Plan rowerowy zlecony
przez Miasto Stołeczne Warszawa. Master Plan
powstał, by przyśpieszyć prace i jednocześnie
mieć gwarancje co do powiązań międzygminnych wybudowanych w ramach projektów ścieżek rowerowych.
W ostatnim czasie w Gminie Jabłonna trzykrotnie odbyły się spotkania konsultacyjne
– dwa w Domu Ogrodnika w Jabłonnie i jedno
w Chotomowie.

Podczas pierwszego ze spotkań (20 czerwca)
zaprezentowano założenia konkursu, schemat
powiązań ścieżek wypracowany w Master
Planie oraz zaproponowane w koncepcji rozwiązania szczegółowe. Spotkanie pozwoliło
doprecyzować oczekiwania mieszkańców oraz
wyjaśnić wątpliwości, które narosły wokół
tematu. Ujawniło odcinki, gdzie z powodu
braku dostępnego miejsca pod inwestycję czy
nieuregulowanych stosunków własnościowych
nie uda się – przynajmniej w pierwszym etapie
– rozpocząć robót budowlanych.
Szczególnie trudna sytuacja występuje po północnej stronie ulicy Kolejowej w Chotomowie.
W tym miejscu do wyboru pozostały dwie
opcje, pierwszą z nich jest stworzenie strefy
tzw. uspokojonego ruchu o maksymalnej prędkości 30 km/h, po której na równych prawach
przemieszczają się zarówno rowerzyści, jak
i pojazdy mechaniczne. Drugie rozwiązanie
polega na próbie uregulowania stosunków
własnościowych i wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego o nakładce asfaltowej, szerokości
nie mniejszej niż 2,5 metra i łączącego ścieżkę
rowerową po stronie Legionowa ze stacją PKP.
Trzecie ze spotkań konsultacyjnych (30 czerwca) było poświęcone właśnie drugiej propozycji
rozwiązań–mianowicie uzyskaniu terenu pod
budowę ciągu wzdłuż ulicy Kolejowej. Obecnie
trwają prace związane z ustaleniem właścicieli

nieruchomości i zorganizowania indywidualnych spotkań z nimi.

Jak to wygląda w liczbach?
Jeśli zakwalifikujemy się do dofinansowania,
czas na rzeczową realizację projektu mamy
do końca czerwca 2018 roku. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych wraz z ciągami pieszo rowerowymi wyniesie blisko 14 km.
Musimy także pamiętać, że ze względu na specyfikę projektu będziemy mieli do czynienia zarówno z budową ścieżek rowerowych,
ciągów pieszo-rowerowych, dostosowywaniem pobocza części ulic do potrzeb rowerzystów, jak i podwyższaniem bezpieczeństwa
części wybudowanych wcześniej ciągów
pieszo-rowerowych.

Ile to będzie kosztować?
Około 1 mln euro. Kwota dość wysoka, aczkolwiek zważywszy na fakt, że możemy uzyskać
dofinansowanie do 80 % wartości projektu oraz
przynajmniej spróbować zbudować główne odcinki dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych – warto.
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Złote Pary
16 czerwca w Urzędzie Gminy Jabłonna Wójt Jarosław Chodorski wręczył pięciu Parom
Prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Z tej okazji w jabłonowskim urzędzie przygotowano wyjątkową uroczystość z udziałem rodzin jubilatów. Niespodzianką dla
Jubilatów był mini recital Marysi – zdolnej mieszkanki Gminy
Jabłonna, uczennicy szkoły baletowej.
Wśród wyróżnionych tym wyjątkowym odznaczeniem znaleźli się:
Henryka i Kazimierz Rojewscy,
Maria i Henryk Bielenin,

Barbara i Jakub Ożóg,
Marianna i Stanisław Rosik,
Katarzyna i Stanisław Groszyk.
Jubilatom życzymy wiele radosnych chwil i kolejnych lat, w których będą mogli cieszyć się wspólnym życiem, dając przykład
innym małżeństwom. Nie sztuką jest bowiem pokochać, ale
sztuką jest wytrwać w tej miłości i być dla siebie wsparciem.

UWAGA! TERMIN WPŁAT III RATY ZA ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH MIJA 30 WRZEŚNIA!
Urząd Gminy Jabłonna przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, że termin wpłaty III raty upływa 30 września 2016 roku.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę
uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
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Akcja Lato w pełni
Od 1 lipca dzieci z gminy Jabłonna uczestniczą w Akcji Lato, zorganizowanej przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach.
W akcji uczestniczy pokaźna, blisko dwustuosobowa grupa dzieci z terenu całej
gminy. Temu zainteresowaniu nie ma się
co jednak dziwić, bo organizatorzy przygotowali nie lada atrakcje.
Spędzające wakacje w domu dzieci mogą
spożytkować czas w bardzo ciekawy
sposób. Organizatorzy przygotowali zajęcia sportowe, edukacyjne i rekreacyjne.

Wycieczki, pokazy filmowe, zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne to zaledwie
ułamek tego, co znalazło się w wakacyjnym kalendarzu Akcji Lato.
Warto przypomnieć, że w czasie akcji
działa również szkółka piłkarska
na Orliku, a w godz. 10.00-14.00 dzieci
mogą bezpłatnie korzystać z basenu
w Domu Ogrodnika.
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Wypłacono już
2.777.845 zł
w ramach 500+
Od 1 kwietnia do 1 lipca Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jabłonnie wydał 1361
decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 1800 dzieci.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - w przypadku złożenia wniosku od 1 kwietnia do 1
lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się
począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W konsekwencji tego, wypłata świadczenia, po jego przyznaniu, dokonywana jest z wyrównaniem (czyli od kwietnia).
W tym przypadku, przyznanie i wypłata świadczenia 500+ następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Warto podkreślić, że pracownicy GOPS dokładają wszelkich starań, by czas
ten był jak najkrótszy.
Osoby, które złożyły wnioski po 1 lipca otrzymają świadczenia wychowawcze naliczane od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek
wpłynął do GOPS.
Wnioski złożone po 1 lipca, o ile zostały złożone do 10 dnia miesiąca, będą
rozpatrywane i realizowane jeszcze w tym samym miesiącu.
Wypłaty z wniosków złożonych po 10, będą realizowane w kolejnym
miesiącu.

Umowa na budowę kanalizacji
dla 11 chotomowskich ulic – podpisana
21 lipca 2016 r. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski podpisał umowę na „Budowę
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz
z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie.
Budowa ponad 5 km sieci kanalizacyjnej pozwoli na podłączenie do niej ok. 250 gospodarstw
domowych znajdujących się przy 11 ulicach
w Chotomowie. Inwestycja jest elementem projektu na realizację, którego gmina będzie starać
się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
do granic przyległych nieruchomości w 11 ulicach na terenie Chotomowa: Partyzantów,
Jasnej, Gwiaździstej, Szafirowej, Serdecznej,
Życzliwej, Tęczowej, Szczęśliwej, Radosnej,
Wesołej i Pogodnej.
W ramach inwestycji u zbiegu ulic Partyzantów
i Jasnej zostanie wybudowana pompownia
ściegów sanitarnych „Jasna”. Przepompownia
zostanie wyposażona w dwie pompy zatapiane – każda o mocy 13,5 kW. W przyszłości
będzie odbierać ścieki z Chotomowa i Dąbrowy
Chotomowskiej.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane:
• 5 053 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
• ponad 880 mb kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej,
• ok. 250 odgałęzień do przyległych
nieruchomości,
• pompownia ścieków „Jasna”- z dwiema pompami, wyposażona w biofiltry węglowe.
Zadanie jest elementem projektu „Budowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Jabłonna – etap I”, na realizację którego
w 2016 r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-220”.
Planowany termin zakończenia inwestycji:
31 października 2017 r.
Umowę podpisano 22 lipca.
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Dofinansowanie na renowację mogiły
Gmina Jabłonna otrzymała od Wojewody
Mazowieckiego dotację na konserwację zbiorowej mogiły znajdującej się na Cmentarzu
Parafialnym w Jabłonnie. Dzięki udzielonej dotacji w kwocie 25 000 zł, o którą wnioskowała
Gmina, mogiła 12 więźniów Pawiaka zamordowanych przez Gestapo w 1943 r. zyska nowy
wygląd.
Miejsce pochówku nieznanych ofiar nazistowskiej agresji wymaga pilnego remontu. To właśnie tu, na jabłonowskim cmentarzu, złożono
ciała 12 więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez
Gestapo w czerwcu 1943 r. Egzekucja dokonana
w okolicznych lasach poruszyła serca mieszkańców, którzy wybudowali i objęli opieką mogiłę

pomordowanych. Niestety wraz z upływem lat
grobowiec zaczął ulegać stopniowemu niszczeniu. Zaplanowane prace, które dzięki dofinansowaniu uda się niezwłocznie wykonać, przywrócą miejscu należytą powagę.

Uroczyste odsłonięcie wyremontowanej mogiły
planowane jest na 10 września 2016 r.

W ramach naprawy przewiduje się wymianę
płyt z lastrico i piaskowca na płyty z trwalszych
materiałów, montaż 12 granitowych słupów
symbolizujących pomordowanych, wymianę
tablicy pamiątkowej z zachowaniem inskrypcji
oraz opatrzenie jej godłem Polski Walczącej,
a także wybrukowanie podłoża.
Całkowity koszt konserwacji to 28 000 zł, przy
czym wkład własny Gminy Jabłonna wyniesie
3 000 zł.

Projekt mogiły

„Odszedł na wieczną wartę”
W dniu 2 lipca br. w wieku 95 lat zmarł Porucznik Stefan Smoliński, wieloletni aktywny działacz
społeczny Zarządu Koła Kombatanckiego Chotomów, b. Obrońca Warszawy w 1939 roku.
Od 1940 r. był żołnierzem Państwa Podziemnego 1–Rejon VII Obwód AK „Obroża”, uczestnik walk
Powstańczych 3 kamp. AK Chotomów. Był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:
Krzyż Kawalarski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej i wiele innych.
Cześć Jego Pamięci
Towarzysze Broni – Chotomów

UWAGA!
Zmiana numeracji oraz nazw ulic – Zacisze, Partyzantów, Piusa XI i w Wólce Górskiej
Dynamiczny rozwój urbanistyczny
Gminy Jabłonna, szczególnie na terenach użytkowanych wcześniej rolniczo,
pojawienie się nowych terenów pod
zabudowę mieszkaniową, usługową
czy produkcyjną, a także konieczność
uporządkowania i zachowania ciągłości
w numeracji porządkowej budynków
istniejących i planowanych do wybudowania spowodował podjęcie działań
mających na celu wprowadzenie zmian
w numeracji na wybranych obszarach
naszej gminy.
Umożliwią one właściwą i jednoznaczną identyfikację adresów nieruchomości
m.in. dla skutecznego dojazdu pogotowia
ratunkowego, straży pożarnej, poczty itp.
Prace obejmujące zmianę adresów zostały zaplanowane na rok 2016, a o zmianach właściciele budynków zostaną poinformowani pisemnie.
W pierwszej kolejności zmiany będą dotyczyły przenumerowania budynków
położonych przy:
• ul. Zacisze – Jabłonna,
• ul. Partyzantów – Chotomów,

(dotyczy adresów: ul. Partyzantów 116, a,
b, c, …, 118, a, b, c, …, 120, a, b, c, …),
• ul. Piusa XI – Chotomów,
(dotyczy adresów: ul. Piusa XI 51, a, b, c,
…, 55, a, b, c, …),
• w Wólce Górskiej.
Ponieważ nadanie nazw drogom nastąpiło z urzędu to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt
Gminy Jabłonna zwrócił się do Starostwa
Powiatowego w Legionowie z wnioskiem
o refundację kosztów związanych z wymianą dokumentów. Inicjatywa Wójta
znalazła akceptację pod warunkiem
równej partycypacji kosztów poniesionych przez Gminę Jabłonna i Starostwo
Powiatu Legionowskiego. Biorąc pod
uwagę powyższe w dniu 23 marca 2016 r.
Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę
nr XIX/181/2016 o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego
w przedmiotowym zakresie. Dla osób
objętych zmianą numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy
w/w ulicach, Starosta Powiatu dokona
bezpłatnej wymiany dowodów rejestra-

cyjnych oraz praw jazdy w odniesieniu
do wniosków o wymianę, które zostaną
złożone w okresie od dnia 1 września
2016 r. do dnia 30 listopada 2016 (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu nr
123/XIX/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.).
Wnioski o wymianę dowodów osobistych można składać w Urzędzie Gminy
Jabłonna po otrzymaniu zawiadomienia
o zmianie adresu. Nowe dowody tożsamości wydawane są bezpłatnie.
Dla osób objętych zmianami, nałożony będzie obowiązek powiadomienia
o nowym adresie właściwe urzędy
i instytucje.
Dodatkowych informacji w powyższym
zakresie udziela Wydział Gospodarki
Nie r uc homo ś c i a m i i P l a nowa n i a
P r z e s t r z e n ne g o Ur z ę du G m i ny
Jabłonna, pok. 21,
tel. 767 73 11, 767 73 16.
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Gminne inwestycje
Połowa roku to dobry moment do pierwszych podsumowań. Zapraszamy naszych
Czytelników do zapoznania się z informacją o gminnych inwestycjach realizowanych
w pierwszej połowie 2016 r.
BUDOWA KANALIZACJI
I WODOCIĄGÓW
Kanalizacja
W pierwszej połowie roku ogłoszone zostały dwa przetargi na budowę kanalizacji.
Pierwszy z nich dotyczył budowy sieci kanalizacji północnej strony ulicy Modlińskiej
w Jabłonnie wraz z odgałęzieniami do granic
przyległych nieruchomości. Inwestycja,
której wartość przekroczyła 384 tysiące złotych jest obecnie w trakcie realizacji, a prace
ziemno-budowlane rozpoczęły się 13 czerwca. W ramach inwestycji powstanie blisko
700 metrów sieci kanalizacji sanitarnej, 44 odgałęzienia do granic przylegających nieruchomości, studnie i studzienki oraz przepompownia ścieków z dwiema pompami.
Prace wykonuje firma UTRECHT Sp z o.o.
z Jabłonny, która w trakcie przetargu złożyła
najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z harmonogramem prace związane z tą inwestycją potrwają do października.
Drugi przetarg dotyczył budowy kanalizacji w rejonie ulic Kisielewskiego –
Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami
do granic przyległych nieruchomości w ulicach: Kisielewskiego, Partyzantów, Jasna,
Gwiaździsta, Szafirowa, Serdeczna, Tęczowa,
Szczęśliwa, Radosna, Wesoła i Pogodna.
W ramach inwestycji powstanie ok. 5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 880mb kanalizacji ciśnieniowej, 250 odgałęzień do przyległych nieruchomości, 97 studni betonowych, 137studni
systemowych i budowę pompowni ścieków
sanitarnych „Jasna”. Obecnie trwa procedura
przetargowa.

-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej
w Bożej Woli w ulicach Dębowa, Brzozowa,
Klonowa, Modlińska i Modrzewiowa. Koszt
wykonania projektu to 44800 zł, a prace
prowadzi Biuro Projektowo – Inwestycyjne
Zygmunt Lisowski z Chełma.
Ponadto, w pierwszej połowie roku Gmina
Jabłonna uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji we wsi Janówek Drugi.

DROGI
Przylesie i Leśne Echa
W tym roku przeprowadzone zostały prace
na ul. Przylesie i Leśne Echa (5KX) w Jabłonnie.

ul. Przylesie

Wodociągi
Na początku lipca rozstrzygnięty został
przetarg na budowę sieci wodociągowej
w Chotomowie w ulicach Polnej, Okólnej,
M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej,
Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości.
Inwestycję, która będzie kosztowała 886 tysięcy złotych wykona firma WOD-BUD Jarosław
Karpiński z Dąbrówki. Prace budowlane
rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu
umowy.
Obecnie trwają procedury przetargowe na budowę sieci wodociągowej w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej,
Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej,
Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami
do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. W ramach inwestycji powstanie siec wodociągowa o długości ok. 4km,
152 odgałęzienia do przyległych nieruchomości i 27 żeliwnych hydrantów.
Warto również wspomnieć, że w kwietniu
2016 r. rozpoczęły się prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo

ul. Przylesie

W drugiej połowie kwietnia miało miejsce
wprowadzenie wykonawcy na teren budowy.
W ramach przebudowy 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 została
poszerzona do 4,5 m.
W ramach inwestycji wykonano również
remont części nawierzchni ul. Przylesie.
Zadaniem obejmowało również odtworzenie
progów zwalniających, odtworzenie i budowę
zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja inwestycji poprawiła bezpieczeństwo uczestników
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budowlanym rozbiórki fragmentu budynku
magazynowego”. Obiekt podlegał rozbiórce ze względu na konieczność wykonania
projektowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi 1. KDD.
Droga połączy ul. Szarych Szeregów z ul.
Zegrzyńską, co znacznie usprawni komunikację w tym rejonie. Prace zrealizowała firma
„Usługi Transportowe EW-TRANS s.c.” z siedzibą w Kucharach.

Projekt łącznika Zegrzyńskiej
i Szarych Szeregów
Po wyburzeniu części budynku gminnego
znajdującego się przy ul. Szarych Szeregów
przyszedł czas na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów
w Jabłonnie. Wykonanie projektu umożliwi
wybudowanie drogi, dzięki której mieszkańcy Jabłonny (okolic ul. Szarych Szeregów
i Wiejskiej) będą mogli bez problemów wyjechać z osiedla.
Umowa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika
ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów
w Jabłonnie została zawarta 12 maja 2016 r.
i obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji
wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Remont ul. Przylesie

Wykonaniem przedmiotu umowy zajmuje
się „FIIN” – Firma Inżynierska InwestycjeNieruchomości Lech Zieliński z Chotomowa.

Przebudowa ulicy Szkolnej
W lipcu ruszyła przebudowa ul. Szkolnej
w Jabłonnie na odcinku od ul. Modlińskiej
do dojazdu do ronda S2. Za sprawą rozpoczynającej się inwestycji ulica, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa im. AK, będzie bardziej bezpieczna, a zaplanowane prace wpłyną
na poprawę jej stanu technicznego i odwodnienia. Wykonawcą zadania jest firma PLANETA
Sp. z o.o. z Warszawy.
W ramach przebudowy ul. Szkolnej, na odcinku ok. 390 metrów zostaną wykonane: nowa
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki z kostki betonowej.
Poprawę bezpieczeństwa w pobliżu Szkoły
Podstawowej zapewni wykonanie nowego

ul. Przylesie po remoncie

ruchu na ul. Przylesie i Leśne Echa. Prace
w ramach zadania „Przebudowa ul. Przylesie
w Jabłonnie” wykonała firma FAL-BRUK
z Warszawy. Koszt inwestycji to ok. 229 tys. zł.

ul. Szarych Szeregów 2 w Jabłonnie. Roboty
wykonano w ramach zadania „Wykonanie
łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych
Szeregów”.

Szarych Szeregów

Prace, które rozpoczęły się 7 kwietnia objęły
wykonanie rozbiórki części budynku magazynowego na działce gminnej przy ul. Szarych
Szeregów 2 w Jabłonnie zgodnie z: „Projektem

W kwietniu wykonano rozbiórkę części budynku magazynowego na działce 1486/17 przy

Remont ul. Szkolnej
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Oświetlenie na ul. Porannej Rosy

azylu dla pieszych, przebudowa progów
zwalniających, jak również wymagające zdjęcia nogi z gazu – zwężenia pasów ruchu. Koszt
realizacji przebudowy ulicy na tym odcinku
to blisko 480 tysięcy złotych.

ul. Szkolna

Projekt przebudowy Bagiennej
i Partyzantów
Wyjazd z ul. Bagiennej na ul. Partyzantów
w Chotomowie jest niezwykle niebezpiecznym
miejscem. Ograniczona widoczność, sąsiedztwo Publicznego Gimnazjum, przejście dla
pieszych – te wszystkie elementy sprawiają,
że na skrzyżowaniu dochodzi do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W trosce o poprawę
bezpieczeństwa Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę wykonanie dokumentacji przebudowy wyjazdu z Bagiennej na Partyzantów.
Pełna dokumentacja powinna powstać
w 6 miesięcy – termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej upłynie 14 listopada 2016 r. Zgodnie z umową zawartą miedzy
gminą a firmą „FIIN” – Firma Inżynierska
Inwestycje-Nieruchomości Lech Zieliński”.

OŚWIETLENIE
Porannej Rosy – LED
Pierwszą ulicą w naszej gminie, która została
oświetlona w technologii LED jest ul. Piusa XI
55 (Porannej Rosy) w Chotomowie. 9 maja została podpisana umowa na budowę 12 słupów
oświetleniowych wysokości 6 m, na których
zamontowano oprawy LED o mocy 38W.

Remont Szkolnej

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. Wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum
ZESTI FOS Sp. z o.o. i Energo-inwest – Jacek
Mielczarek z siedzibą w Dębem. Prace budowlane związane z inwestycją zakończono
w czerwcu. Koszt inwestycji to ok. 49 tys. zł.

Osiedle w Trzcianach
Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu i budowę oświetlenia do osiedla przy
drodze 260 w Trzcianach. Inwestycja odbędzie
się w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku około 300 metrów.

Rozbudowa przedszkola w Jabłonnie
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OŚWIATA
Przedszkole w Jabłonnie
W drugiej połowie czerwca rozpoczęły
się pracy przy przebudowie Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie. Inwestycję wykonuje
Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER-BUD,
a koszt rozbudowy wyniesie 2 655 144 zł.
Dzięki rozbudowie Przedszkola w Jabłonnie,
w placówce powstaną 4 nowe sale zajęciowe,
zaplecze sanitarne, przestronne hole, w których będą mogły odbywać się zajęcia ruchowe
czy wydarzenia kulturalne takie jak przedstawienia, apele itp. Nowa część budynku będzie
zwierała również pomieszczenie socjalno-kuchenne oraz kotłownię. Zakończenie prac planowane jest pod koniec listopada.

Remont w Szkole Podstawowej
w Jabłonnie
Na przełomie czerwca i lipca w Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
rozpoczął się remont. Prace obejmą wymianę
podłóg w przebieralniach, 3 salach lekcyjnych
i bibliotece, a także prace malarskie w wymienionych pomieszczeniach oraz na korytarzach
i na klatce schodowej. Koszt inwestycji, którą
wykonuje firma PHU LUMAG z Legionowa,
wyniesie 196221 zł. Prace budowlane będą
prowadzone w trakcie letniej przerwy
szkolnej.

Przedszkole – prace budowlane

SPORT
W poniedziałek 20 czerwca rozpoczął się
remont szatni sportowych w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.
Wszystkich, którzy korzystają z szatni
w Domu Ogrodnika w Jabłonnie z pewnością ucieszy fakt, że od nowego roku szkolnego dzieci, młodzież i zawodnicy klubu piłkarskiego KS Wisła Jabłonna będą korzystali
z odnowionego zaplecza. W ramach remontu
wykonane zostaną wymiany wszystkich instalacji, naprawione tynki i gładzie, wymienione
urządzenia natryskowe i wc. Wprowadzony
będzie nowy układ funkcjonalny pomieszczeń. Dlatego też wyburzone zostaną stare
i wykonane nowe ściany działowe. Ponadto
wymienione będą podłogi, glazura i drzwi
zewnętrzne.

Podpisanie umowy na rozbudowę przedszkola

Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie sierpnia. Remont wykona firma
Usługi Remontowo – Budowlane z Warszawy.
Koszt prac szacowany jest na 80 tysięcy
złotych.

FUNDUSZ SOŁECKI
Suchocin
Wykonano system monitoringu na placu
zabaw, wymienione zostało siedzisko, zakupione ławki i stoły oraz zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę placu zabaw – siłowni plenerowej.

Janówek
Zgodnie z Funduszem Sołeckim wsi Janówek
II zlecono dostawę i montaż siłowni zewnętrznej w ilości 8 sztuk. Zlecenie wykonano i już
zrealizowano. Koszt tej inwestycji to około
20 tys. zł.

Remont w SP Jabłonna
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Jabłonna miodem płynąca
Pszczelarstwo jest wielowiekową tradycją, która wpisała się w piękną historię naszej
Gminy. Odnalezione świadectwa z 1339 roku opisują pracę lokalnych bartników, którzy
wyprodukowane miody przekazywali biskupom płockim.
Niestety, wraz ze zmniejszającą się liczbą zasiewów radykalnie zmalała liczba pasiek – trzy lata
temu, zarejestrowane były tylko dwie. Sytuacja
ta, w ostatnich latach, zaczęła się zmieniać –
w przydomowych ogródkach coraz częściej pojawiają się niewielkie, liczące 3-4 rodziny pasieki.
Według szacunków, w naszym rejonie, przybyło
już około 50 nowych pszczelarzy.

„NASZE PSZCZOŁY”
W związku z rosnącym zainteresowaniem bartnictwem, wiosną 2016 r. powstało Stowarzyszenie
Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze pszczoły”.
Jego członkowie prowadzą intensywną działalność uczestnicząc w wielu wydarzeniach
branżowych i kulturalnych, podczas których
upowszechniają wiedzę na temat pszczelarstwa
i ekologii. „Nasze pszczoły” są obecne również
na wielu gminnych wydarzeniach takich, jak
pikniki czy zbiórki charytatywne. Do niektórych celów statutowych Stowarzyszenia należy
kultywowanie i promowanie tradycji pszczelarstwa, integrowanie środowisk pszczelarskich
i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, ochrona
i zapobieganie chorobom pszczół miodnych…
W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania osób
zainteresowanych pszczelarstwem, władze
Stowarzyszenia podjęły decyzję o utworzeniu
pasieki szkoleniowo-edukacyjnej. W trakcie
prowadzonych zajęć, dzieci, młodzież i dorośli
będą mieli możliwość poznania życia i biologii
tych pożytecznych owadów. Pracownicy pasieki będą również służyć pomocą wszystkim tym,
którzy zdecydują się otworzyć własną hodowlę. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia,
będzie można nauczyć się pracy z pszczołami
– podstawowych czynności i zabiegów, a także
na bieżąco weryfikować swoją wiedzę. Już jesienią (kiedy rozpoczynają się pierwsze prace przy
ulu) ruszają zajęcia dedykowane początkującym

Pasieka

pszczelarzom. Wszyscy zainteresowani udziałem w nich mogą przesyłać zgłoszenia na adres:
kontakt@nasze-pszczoly.pl Pasieka prosi również o zgłaszanie się osób chętnych do pracy
w charakterze wolontariuszy. Do ich obowiązków będzie należała praca przy pszczołach,
a w przyszłości być może również prowadzenie
pasieki (pod okiem doświadczonych pszczelarzy i absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych
z Pszczelej Woli). Przed podjęciem decyzji warto
jednak upewnić się, czy organizm nie jest uczulony na jad pszczeli.
W planach prezesa Stowarzyszenia i mieszkańca
naszej gminy Pana Marka Dudka jest rozwijanie
pasieki, które pozwoli na praktykowanie w niej
apiterapii poszerzonej o chłonięcie atmosfery ula.

Prezes Stowarzyszenia Pan Marek Dudek jako
pierwszy w powiecie legionowskim otrzymał
Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
w kategorii miody. Jak podkreśla Nagrodzony,
to, że miód z naszej Gminy okazał się najlepszy, jest zasługą pszczół i czystego środowiska.
Można więc powiedzieć, że pośrednio wiele osób
pracowało na ten efekt, gdyż pszczoła jest najlepszym testerem jakości środowiska.
Wszystkie osoby szukające informacji
na temat hodowli pszczół, jak również pragnących wesprzeć Stowarzyszenie zachęcamy do odwiedzenia profilu na facebooku:
https://www.facebook.com/naszepszczoly/

Zajmujesz gminną nieruchomość? – ta informacja jest dla Ciebie!
8 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została opublikowana uchwała nr XXII/208/2016 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu. Uproszczenie procedur
przyczyni się do poprawy szybkości i terminowości załatwiania tego typu spraw obsługiwanych przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
Ważnym elementem zasad określonych uchwałą jest wprowadzenie 6-miesięcznej „abolicji” z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych lub ich części, dla osób lub podmiotów, które z własnej
woli, bez wezwania, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zgłoszą fakt bezumownego korzystania
z tych nieruchomości i wyrażą wolę ich nabycia, dzierżawy lub najmu w przypadku dalszego użytkowania.
Czas na zgłoszenie wyżej opisanego stanu rzeczy upłynie 23 grudnia 2016 r.
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III edycja Biegu po Złote Jabłko
Ponad 200 osób wzięło udział w niedzielę 22 maja w biegu rodzinnym na dystansie 1 km, biegu
głównym na dystansie 10 km i nordic walking.
III edycja Biegu po Złote Jabłko odbyła się
w Lasach Chotomowskich w Gminie Jabłonna.
Najszybciej 10-kilometrową trasę biegu pokonał Adam Pożarowszczyk z Legionowa, który
dobiegł do mety w czasie 40:48. Drugi na mecie
Łukasz Jeruć z Biegam na Tarchominie,
przegrał walkę o pierwsze miejsce jedynie
o 6 sekund. Na najniższym stopniu podium
stanął Marcin Karpiński z Allianz Running
Team. Wśród kobiet bezkonkurencyjną okazała się Dominika Dąbrowska, która w ogólnej
klasyfikacji zajęła 10. miejsce. Czas biegaczki
grupy naciaganie.pl to 44:39. Druga linię mety
minęła Dagmara Mańka-Mizor z AKS Polonia
Warszawa uzyskując czas 49:18. Trzecie miej-

sce na podium zajęła Magdalena Rawicka
z Grupy Biegowej Urzędu Miasta. Zawodniczka
z Warszawy przebiegła 10 km w 49:55.

Wyniki biegu można znaleźć na stronie:
http://www.protimer.pl/bio/export/
results_online/192/1770

Dodatkową konkurencją Biegu po Złote
Jabłko był marsz nordic walking. Wśród
mężczyzn najszybszy okazał się Andrzej
Waloryszak z Radzymina – 1:17:09. Drugi był
Jakub Krawczuk z Błonia – 1:22:51, a trzeci
Andrzej Krawczuk (Błonie) – 1:26:46. Wśród
kobiet na pierwszym stopniu podium stanęła
Agnieszka Krawczuk z Błonia, która potrzebowała na przebycie trasy 1:29:58. Drugie
miejsce wśród kobiet zajęła Monika Rogala
z Chotomowa – 1:30:42, a trzecią lokatę zajęła
Sylwia Filipiak, również z Chotomowa – 1:30:43.

Organizatorami wydarzenia była Gmina
Jabłonna, Fundacja Ścieżka Zdrowia i Grupa
Biegowa CHTMO. Partnerami i sponsorami
biegu były: Gaz System, Selgros, Zdrofit, Sport
Nutrition, Edu Chef, RABKOLAND, Szkoła
Sapere Aude w Rajszewie oraz Niepubliczne
Przedszkole muzyczno-językowe „Przy Lesie”.
Patronat medialny nad imprezą sprawowały
Gazeta Powiatowa, Legio24, Gazeta Miejscowa,
Wirtualne Legionowo i Wieści z Naszej Gminy.

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
778), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871)
oraz art. 39 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.), w związku z uchwałą Nr
XLVIII/433/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części południowo-zachodniej wsi Jabłonna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna, w zakresie terenów
oznaczonych literami: A i B – położonych przy ulicy Wałowej; C, D – położonych pomiędzy ulicą Modlińską i Wałową; E – położonych
pomiędzy ulicą Modlińską, Wałową i Jesienną; F – położonych przy ulicy Modlińskiej; G – zespołu pałacowo-parkowego; H – położonych
pomiędzy ulicą Modlińską i Parkową;
zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.07.2016 r. do 03.08.2016 r. w Urzędzie
Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 10).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. w Urzędzie
Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna (pokój nr 11) o godz. 17:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul.
Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy
oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110
Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Z-CA WÓJTA GMINY JABŁONNA
MARCIN MICHALSKI

14

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Sołeckie pikniki
W czerwcu i lipcu na terenie Suchocina
i Janówka Drugiego odbyły się pikniki sołeckie, współfinansowane przez gminę Jabłonna.
Były gry, zabawy, świetna organizacja i doskonała pogoda. Dzięki zaangażowaniu wielu osób
a w szczególności samych Mieszkańców, imprezy należały do wyjątkowo udanych. Nie sposób,
podziękować każdemu z osobna, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas
i zapał w organizację pikników. Zapraszamy
do obejrzenia zdjęć.

Do koszenia i nie tylko
Referat Administracyjno-Gospodarczy wzbogacił się o ciągnik,
który ułatwi przeprowadzanie
prac porządkowych na terenie
naszej gminy.

Swój chrzest bojowy urządzenie miało 29 czerwca. W Suchocinie przeprowadzono pierwsze
prace porządkowe z wykorzystaniem ciągnika
z kosiarką. Pracownicy administracyjno-gospodarczy przygotowywali teren boiska i sąsiadującej działki gminnej pod niedzielny Piknik
Rodzinny w Suchocinie.
Warto przypomnieć, że zakup ciągnika z kosiarką, pługiem i zamiatarką pozwoli wykonywać prace porządkowe w naszych sołectwach
w szerszym zakresie i o wiele sprawniej.
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Ćwierćwiecze Lotosu
W weekend 18-19 czerwca świętowaliśmy 25. urodziny LKS Lotos Jabłonna!
Klub powstał ćwierć wieku temu i do dziś zajmuje ważne miejsce na kulturalno-sportowej
mapie gminy. Przez wszystkie lata działalności, Lotos wyszkolił kilku wybitnych zawodników i z sukcesem krzewił sportowe idee wśród
mieszkańców Jabłonny.
Urodziny Lotosu odbyły się oczywiście na sportowo – rozegrano turnieje szachowe, tenisa stołowego oraz piłki nożnej. W trakcie rodzinnych
pikników, również najmłodsi mogli spróbować
swoich sił w skokach przez przeszkody i krę-

Pokaz zawodników

glach. Na wszystkich uczestników czekały nagrody i smakołyki.
W niedzielę, w GCKiS w Chotomowie odbyła
się wystawa pamiątek, strojów i nagród zdobytych przez klubowych zawodników – to one najbardziej unaoczniają jak długą drogę przeszedł
Klub i jak wielki wkład pracy włożono w jego
sukces. Dopełnieniem wystawy były odczytane
osobiste zapiski współzałożycielki i wieloletniej
prezeski Lotosu – Pani Małgorzaty Kowalskiej.
Pamięci Pani Prezes poświęcony był marsz pa-

mięci, który w niedzielne przedpołudnie przeszedł ulicami Chotomowa. Następnie, podczas
uroczystej gali obecna prezes klubu Pani Beata
Kowalska wraz z przedstawicielką Krajowego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
wręczyła odznaczenia najbardziej zasłużonym we wspieraniu sportu. Wśród nagrodzonych, znalazła się Gmina Jabłonna, która od lat
wspiera działania LKS Lotos. Urodzinową galę
uświetnił pokaz Taekwondo.

Gmina od lat wspiera działalność klubu

Parkrun Jabłonna
27 sierpnia Jabłonna dołączy do miejscowości, w których odbywa się Parkrun. Już dzisiaj
zapraszamy na bieg inauguracyjny na dystansie 5 km.
Grupa biegowych pasjonatów i organizatorów sportu na terenie gminy Jabłonna zwarła
szyki. Lotos Jabłonna, Running Team Jabłonna,
Fundacja „TU I TERAZ” wraz z Grupą Biegową
CHTMO oraz przy wsparciu urzędu Gminy

Jabłonna i przy aprobacie Polskiej Akademii
Nauk na korzystanie z tras przy Zespole
Pałacowo-Parkowym w Jabłonnie, zacznie organizować cosobotnie biegi. Pierwszy, inauguracyjny ruszy pod koniec wakacji – 27 sierpnia.

Internetowa strona Parkrun ruszy 4 sierpnia.
Będzie można rejestrować się i wybrać parkrun
Jabłonna jako macierzystą lokalizację.

Stypendia Wójta przyznane!
3 czerwca Wójt Jarosław Chodorski spotkał się z młodymi sportowcami z gminy Jabłonna, żeby wręczyć
im stypendia za osiągnięcia.
Wśród wyróżnionej młodzieży znaleźli się:
Inga Kamińska (pływanie), Kacper Senkowski
(pływanie), Barbara Serafin (pływanie), Marika
Arusztowicz (sztuki walki), Jan Adamiak
(tenis stołowy), Kacper Syguła (sztuki walki),
Katarzyna Jankowska (sztuki walki).
Specjalną nagrodę otrzymała Monika Nyrć
– zdobywczyni srebrnego medalu na XXII
Mistrzostwa Europy Seniorów Taekwon-Do ITF.
Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że reprezentują naszą gminę!

Nagrodzeni sportowcy

Nagroda dla Moniki Nyrć
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