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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
na przełomie maja i czerwca nasza gmina
gościła przedstawicieli kilkunastu gmin
i stowarzyszeń z Włoch, Grecji, Cypru,
Szwecji, Litwy i Czech. Kilkudniowe,
międzynarodowe spotkanie, które odbyło
się w ramach programu „Europa dla
Obywateli” poświęcone było partycypacji mieszkańców w życiu miast i gmin,
działaniu w organizacjach pozarządowych, a także mniej i bardziej formalnych
grupach. Jak wypadła gmina Jabłonna na
tle innych? Z pewnością bardzo dobrze.
W naszej gminie mieszkańcy aktywnie działają w Ochotniczych Strażach
Pożarnych, klubach sportowych, grupach

biegowych, harcerstwie, klubie krwiodawstwa, fundacjach i stowarzyszeniach.
Działa również wiele nieformalnych grup,
o których istnieniu dowiadujemy się często przy organizacji wydarzeń w gminie.
Unikatowa w skali nie tylko naszego
powiatu, ale i kraju jest pasieka edukacyjna w Chotomowie stworzona przez
pasjonatów pszczelarstwa. Wyjątkową inicjatywą jest też szpital dla jeży Jeżurkowo.
I właśnie z inicjatorami tego ostatniego
przedsięwzięcia rozmawiamy w najnowszym numerze gazety.
Zachęcam również do zapoznania się
informacjami dotyczącymi gminnych
inwestycji. Na kolejnych stronach gazety

przeczytacie Państwo o tym na jakim
etapie jest budowa ścieżek rowerowych,
wodociągu i kanalizacji, o zakończonej rozbudowie przedszkola gminnego
w Jabłonnie i innych realizowanych przez
gminę inwestycjach.
Tymczasem wielu z Państwa rozpocznie
sezon urlopowy, a uczniowie już rozpoczęli wakacje. Życząc dobrego wypoczynku zapraszam do lektury „Wieści
z Naszej Gminy”.

Michał Smoliński
Redaktor Naczelny
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uczniów uczęszczało w tym roku
do Szkoły Podstawowej w Jabłonnie
(klasy I –VI i przedszkolne)

dzieci w roku szkolnym 2016/2017
chodziło do Przedszkoli Gminnych
w Chotomowie i w Jabłonnie

uczniów liczyła w tym roku
Szkoła Podstawowa w Chotomowie
(klasy I –VI i przedszkolne)

uczniów otrzyma świadectwa
z czerwonym paskiem w Szkole
Podstawowej w Chotomowie

uczniów otrzyma świadectwa z czerwonym
paskiem w Szkole Podstawowej w Jabłonnie

par z gminy Jabłonna obchodziło
jubileusz 50-lecia małżeństwa
i otrzymało medale Prezydenta RP

września w Jabłonnie wystąpi znana
wokalistka Sylwia Grzeszczak

Fot. Uczestnicy konferencji EYES – European Youth Evolving Society

uczniów uczęszczało w tym roku
do Publicznego Gimnazjum w Chotomowie

czerwca to data, na którą czekało wielu
uczniów, tego dnia odbyło się zakończenie
roku szkolnego
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Dąbrowa Chotomowska z pamięci
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpisał w tym roku kolejny konkurs na mikrodotacje
w kilku kategoriach.
Do rywalizacji stanęła grupa nieformalna
pn. „Wspólna Dąbrowa” w składzie:
Czesław Derlacz, Robert Kostewicz
i Tomasz Michałowski, wspierana przez
Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa
Obywatelska. Pomysł i projekt działania
zatytułowanego „Dąbrowa Chotomowska
z pamięci” znalazły uznanie oceniających
i będzie on realizowany w najbliższych
tygodniach. Konkretnym owocem działań
będzie opracowanie wydawnictwa dokumentującego i utrwalającego wydarzenia
i fakty zachowane w pamięci najstarszych
mieszkańców wsi. Materiał do opracowania zostanie zebrany metodą wywiadów,
przeprowadzonych przez realizatorów

projektu z gronem najstarszych mieszkańców Dąbrowy i wzbogacony dokumentami
z archiwów. Wydawnictwo będzie ilustrowane zdjęciami charakterystycznych
miejsc ważnych dla historii i rozwoju wsi.
Realizacja zamierzenia rozpoczęła się
od Pikniku Sąsiedzkiego 17 czerwca br.
na placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie
Chotomowskiej. Pomocy udzielił Urząd
Gminy Jabłonna, swój wkład włożyła
też społeczność reprezentowana przez
sołtysa wsi, p. Radomira Czaudernę.
Trwają już poszukiwania starych dokumentów na temat Dąbrowy w Archiwum
Głównym Akt Dawnych.

Projekt zakończy się najprawdopodobniej
we wrześniu kolejnym piknikiem. Każde
domostwo ma otrzymać gotowe wydawnictwo, będzie też prezentacja multimedialna. Całość zebranej dokumentacji
zostanie przekazania Urzędowi Gminy
Jabłonna oraz Muzeum Historycznemu
w Legionowie.
Wszystkie osoby z terenu gminy, mające
jakieś pamiątki (zdjęcia), dokumentujące
starą Dąbrowę lub wiedzę o tym jaka była,
prosimy o kontakt z aktualnym lub byłym
sołtysem wsi.
TU

Od czerwca w Urzędzie zapłacisz kartą
Od 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna istnieje możliwość dokonywania płatności
za pomocą kart płatniczych i z wykorzystaniem kodów BLIK.
Z przyjemnością informujemy, że Gmina
Jabłonna przystąpiła do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej „Od papierowej do cyfrowej Polski” realizowanego
przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.
Założeniem programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych.
W kwietniu 2017 r. Rada Gminy Jabłonna
dopuściła zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą
instrumentu płatniczego w postaci elektronicznej, uchwała dała możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań płatniczych.
Od początku czerwca, wszystkie opłaty
urzędowe można uiszczać za pomocą
karty płatniczej bądź kodu BLIK.
Wprowadzenie takiego rozwiązania
znacznie usprawnia obsługę mieszkańców, jak również skraca czas załatwiania
sprawy. Zależy mi na tym, by poprawiać
jakość usług świadczonych przez Urząd –
wprowadzenie terminali jest odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców. Od 1 czerwca
interesanci nie muszą opuszczać budynku
by zapłacić np. za wydanie odpisu aktu
stanu cywilnego – to duże ułatwienie bez
dodatkowych opłat i prowizji. Zachęcam
Państwa do korzystania z bezgotówkowych form płatności – mówi Wójt Jarosław
Chodorski.
Przypominamy, że płatności bezgotówkowe z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się w Urzędzie Gminy
są wolne od opłat i prowizji zarówno dla
jego klientów jak i dla urzędu.

Wpłaty podatku można również dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy
Gminy Jabłonna Nr 09 8013 1016 2002
0009 7014 0001 bądź w kasie Banku
Spółdzielczego w Jabłonnie. Płatności
dokonywane w kasie Banku Spółdzielczego
w Jabłonnie są również zwolnione z opłat.

…co do podatków
Jednocześnie przypominamy, że stosownie
do przepisów art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 716 ze zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.), art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.
374 ze zm.) osoby fizyczne są obowiązane
złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzoną
na formularzu według ustalonego wzoru,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Informację należy też złożyć
w przypadku zaistnienia w trakcie roku
zdarzeń mających wpływ na wysokość
opodatkowania. Druki informacji są
dostępne w BIP Urzędu Gminy Jabłonna/
Podatki i opłaty lokalne/Wzory.
Niezłożenie informacji podatkowej
w ogóle lub po terminie może wiązać
się z odpowiedzialnością przewidzianą
w art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r.
– Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.). Zgodnie
z tym przepisem podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe
podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania
albo nie składa deklaracji, przez co naraża
podatek na uszczuplenie.
Obowiązek składania informacji oraz
deklaracji podatkowych dotyczy również
podatników korzystających ze zwolnień
zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy.
Szanowni Podatnicy pamiętajcie o składaniu w terminie informacji podatkowych.
Dziękujemy za współpracę.
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Rowerowo-projektowo
Trwa projektowanie ścieżek rowerowych realizowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Na początku maja, Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowy
na wykonanie projektów czterech zadań tworzących całość inwestycji.
Wbrew nieprzychylnym głosom, realizacja ścieżek rowerowych budowanych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, idzie zgodnie z założeniami. Trwają prace projektowe, podstawą
których jest koncepcja przygotowana
w czerwcu 2016 r.
Całość zakresu objętego projektowaniem została podzielona na cztery
części:
Część nr: 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki
rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej,
ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów
i ul. Okulickiego w Jabłonnie.
Część nr: 2 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki
rowerowej w ciągu ul. Chotomowskiej,
Kisielewskiego, Malborskiej i Legionowskiej w Jabłonnie i ul. Partyzantów
w Chotomowie,
Część nr: 3 Przygotowanie dokumentacji
projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej od UG
Jabłonna do Nowego Dworu Mazowieckiego, ul. Klonowej i ul. Dębowej w Bożej
Woli, ul. Strużańskiej w Józefowie II,
Część nr: 4 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki
rowerowej w ciągu ul. Partyzantów, ul.
Kolejowej, ul. Przechodniej, ul. Strażackiej
w Chotomowie.
Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę
na realizację projektów objętych zadaniami I, III i IV z firmą APPIUS Inżynieria
Sp. z o.o. Zadanie nr II, na mocy podpisanej umowy, zrealizuje IN TEC Plan Marek
Krawczyk.
Zgodnie z wytycznymi gminy, wszystkie
projekty będą gotowe do 29 września 2017 r.
W ramach zadania I, projektant przedstawił Urzędowi propozycję projektu ścieżek
rowerowych na odcinku od ronda S1 do
Urzędu Gminy wraz z ul. Złotej Renety.
Dokumentacja została złożona do zaopiniowania w Starostwie Powiatowym
w Legionowie.

W kwestii projektu obejmującego ul. Partyzantów i Chotomowską, ze względu
na zarząd nad drogą (droga powiatowa),
Wójt Gminy prowadzi rozmowy ze Starostą Powiatu Legionowskiego.
Przedmiotem opracowania jest ,,Dokumentacja projektowa dla wykonania
systemu ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Jabłonna”. Inwestycja będzie
realizacją wytycznych zawartych w dokumentach sporządzonych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i będzie musiała
uwzględniać wymogi stawiane w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką
Jednostkę Programów Unijnych dot. Poddziałania 4.3.2. Zakres obszarowy opracowania to teren całej Gminy Jabłonna,
w korytarzach (lub wzdłuż nich) wskazanych w Opracowaniu możliwości rozwoju
tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego do roku 2023 zgodnie
z założeniami opracowania pn.: "Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowych
na terenie gminy Jabłonna” autorstwa
mgr inż. Teresy Rogalskiej, mgr inż. Jacka
Wierzbickiego i inż. Kamila Popławskiego.
Zamówienie obejmuje przygotowanie
wszelkich materiałów niezbędnych do
wykonania dokumentacji projektowej,
w tym mapy do celów projektowych, sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wykonania ścieżek rowerowych
oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót w zakresie koniecznym
do wykonania zadania, wykonanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie
wymaganych ekspertyz i badań technicznych, opracowanie projektu organizacji
ruchu i projektu oświetlenia, zapewnienie
płynnej kontynuacji ciągów rowerowych
wcześniej zaprojektowanych w ościennych
gminach partnerskich, uzyskanie w imie-

niu Inwestora wymaganych uzgodnień,
opinii, warunków technicznych oraz
pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę
lub skutecznego zgłoszenia robót).
Celem inwestycji jest: – stworzenie bezpiecznej sieci dróg rowerowych obsługujących region inwestycji oraz gmin
ościennych zapewniającej wysoki komfort
i bezpieczeństwo ruchu drogowego; –
zaprojektowanie i wybudowanie sieci
dróg rowerowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami
unijnymi, kompatybilnej z sieciami dróg
rowerowych w gminach ościennych.
Wymogi ogólne (dla wszystkich części) to
między innymi bitumiczna nawierzchnia
dróg dla rowerów, przejazdy dla rowerzystów oraz inne połączenia dróg dla rowerów z jezdniami wykonane bez stosowania
krawężnika (bezpośrednie połączenie
nawierzchni asfaltowych bez uskoków na
krawędzi jezdni), na zjazdach zachowanie
ciągłości nawierzchni (w tym brak krawężników poprzecznych) i niwelety dróg dla
rowerów, na wlotach ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej prowadzenie chodnika i drogi dla rowerów na progu
zwalniającym z zachowaniem niwelety
chodnika i drogi dla rowerów, umieszczenie parkingów rowerowych (stojaków)
w rejonach stanowiących cele podróży
rowerzystów – przystanki transportu
zbiorowego, szkoły, budynki biurowe,
urzędy, sklepy, punkty usługowe oraz
zaprojektowanie innej infrastruktury rowerowej (podpórki, liczniki, samoobsługowe
stacje serwisowe). Wśród zadań stojących
przed projektantami znajdują się również:
zaprojektowanie oświetlenia infrastruktury rowerowej w miejscach niezbędnych,
uzupełnienie zieleni oraz zaprojektowanie
nowych nasadzeń drzew i krzewów na
całej długości w uzgodnieniu z gminą.
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Wodociąg i kanalizacja – jak idą prace?
Trwa realizacja największej w historii gminy inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na: „Wykonanie w systemie «zaprojektuj i wybuduj»" sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1),
P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w m. Chotomów” obejmujące:
Zadanie 1:

Inwestycja obejmująca budowę blisko
52 km kanalizacji i 37 km sieci wodociągowej w Jabłonnie, Chotomowie
i Dąbrowie Chotomowskiej, wykonywana
jest w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
– 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego
dofinansowanie ze środków zewnętrznych
wyniesie 35 125 778 zł.
Zakończyliśmy prace budowlane związane
z „Budową sieci wodociągowej w ulicach
Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki
i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki
wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości
Chotomów, Gmina Jabłonna”. Obecnie,
sporządzana jest dokumentacja powykonawcza. Już w lipcu będzie możliwe
przyłączanie się do wybudowanej sieci
wodociągowej. Od lipca, mieszkańcy mogą
składać WNIOSEK „o wydanie warunków
technicznych przyłączenia nieruchomości
do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej”, który jest dostępny na stronie
www.jablonna.pl Inwestycja pod nazwą
„Budowa 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, Gmina Jabłonna” jest
już na ukończeniu. Zakres umowy z wykonawcą zostanie rozszerzony o budowę sieci
wodociągowej w ulicy Dobrej, „Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz
z odgałęzieniami do granic przyległych
nieruchomości w miejscowości Chotomów,
Gmina Jabłonna” – obecnie tylko na ulicy
Jasnej i Partyzantów trwają prace związane z budową kanalizacji, na pozostałych
ulicach trwają już prace odtworzeniowe
i porządkowanie terenu po wybudowaniu
sieci kanalizacji sanitarnej. Na przełomie

czerwca i lipca zostanie podpisana umowa
z wykonawcą na „Wykonanie w systemie
«zaprojektuj i wybuduj»" sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2)
i przepompowni „P11” (Zadanie 10) wraz
z uzbrojeniem towarzyszącym w m. Chotomów, gmina Jabłonna” obejmujące:
Zadanie 2:
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni
„P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra,
Parkowa, Bagienna w m. Chotomów obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wg koncepcji ok. 2.015 mb,
§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
wg koncepcji ok. 185 mb,
§§ pompowni ścieków P1
o wydajności 16 dm3/s,
§§ sieci wodociągowej wg koncepcji
ok. 1.280 mb.
Zadanie 10:
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni
„P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa,
Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m.
Chotomów obejmująca zaprojektowanie
i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wg koncepcji ok. 1.300 mb,
§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
wg koncepcji ok. 170 mb,
§§ pompowni ścieków P11 o wydajności
3dm3/s,
§§ sieci wodociągowej wg koncepcji
ok. 1.000 mb.
Termin zakończenia inwestycji planowany
jest na koniec czerwca 2018 roku

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni «Jasna» wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Szczęśliwej,
Partyzantów, bocznej od Jasnej oraz sieci
wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa
w m. Chotomów” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wg koncepcji ok. 1.110 mb,
§§ sieci wodociągowej wg koncepcji
ok. 2.924 mb
Zadanie 3:
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni
«P2» wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna,
Mała w m. Chotomów” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wg koncepcji ok. 3.040 mb,
§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
wg koncepcji ok. 250 mb,
§§ pompowni ścieków P2
o wydajności 6dm3/s,
§§ sieci wodociągowej wg koncepcji
ok. 3.190 mb
Zadanie 11:
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni
«P12» wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa,
M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego
w m. Chotomów” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
wg koncepcji ok. 2.920 mb,
§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
wg koncepcji ok. 390 mb,
§§ pompowni ścieków P12
o wydajności 4 dm3/s,
§§ sieci wodociągowej wg koncepcji
ok. 2.230 mb
Termin otwarcia ofert wyznaczono na
29.06.2017 r., termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec grudnia 2018 r.
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Przedszkole czeka na nowy rok szkolny
Na początku czerwca zakończyliśmy realizację jednej z najważniejszych inwestycji
gminnych – rozbudowę Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
Od września rozpocznie funkcjonowanie
nowo wybudowana część Przedszkola.
Na początku czerwca zakończyły się
odbiory budynku, zakończyła się również
rekrutacja przedszkolaków. We wrześniu,
nowy rok szkolny w rozbudowanym
przedszkolu powita 250 najmłodszych
mieszkańców.
Już we wrześniu w jabłonowskiej placówce przedszkolnej zajęcia będą odbywały się zarówno w starszej jak i w nowej
części budynku. W nowym roku szkolnym
(2017/2018) do dyspozycji najmłodszych
mieszkańców zostaną uroczyście oddane
4 nowe sale zajęciowe, zaplecze sanitarne
oraz przestronne korytarze, na których
będą mogły odbywać się zajęcia ruchowe
czy wydarzenia kulturalne takie jak przedstawienia, apele itp. Nowa część budynku
zwiera również pomieszczenie socjalno-kuchenne oraz kotłownię.
Nowa i starsza część budynku zostały
połączone korytarzem. W nowej części
zajęcia będą odbywały się na dwóch
poziomach, w jasnych salach z dużymi
oknami. Praktycznym rozwiązaniem,
zastosowanym zarówno na parterze jak
i na pierwszym piętrze, są rozsuwane

ściany dzielące jedną z sal zajęciowych
i korytarz. Dzięki takim rozwiązaniom,
przedstawienia czy zajęcia ruchowe będą
odbywały się na większej powierzchni.
Przygotowywane na miejscu posiłki, na
1 piętro będą transportowane windą,
co usprawni ich wydawanie. Wnętrze
budynku zdominowały jasne barwy, natomiast w łazienkach spotkamy mnóstwo
kolorów. Grzejniki znajdujące się w przestronnych pomieszczeniach zostały zamaskowane estetycznymi osłonami. Budynek
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd do wejścia, toaleta. Wszystkie elementy tworzą spójną,
przyjazną całość.
Rozbudowa to nie koniec prac w jabłonowskim Przedszkolu, jeszcze w tym roku,
w ramach projektu „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
w Gminie Jabłonna” realizowany będzie
zakres prac termomodernizacyjnych
w 4 budynkach użyteczności publicznej –
w tym Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie.
16 stycznia 2017 r. Wójt Jarosław Chodorski
podpisał umowę na dofinansowanie
projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie

Jabłonna”. Całkowity koszt projektu
to kwota 4 345 722,46 zł, w tym koszty
kwalifikowane stanowią 98,91% projektu,
tj. 4 298 254,96 zł. Dofinansowanie wynosi
do 80% wartości projektu.

Łącznik gotowy. Co dalej?
W najbliższych dniach zostanie otwarty łącznik ulic Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów.
Inwestycja, z której w największej mierze skorzystają mieszkańcy rejonu ul. Szarych
Szeregów poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców.

Realizacja inwestycji gminnej polegającej
na połączeniu ulicy Szarych Szeregów
z ul. Zegrzyńską w Jabłonnie dobiegła końca. Dotychczas, mieszkańcy

nieruchomości położonych w rejonie
ul. Szarych Szeregów – rejonie, który
graniczy z Legionowem – od lat zmagali
się z problemem wyjazdu na drogę krajową 61. Żeby legalnie wyjechać z osiedla
w kierunku Warszawy, kierowcy musieli
przejeżdżać przez Legionowo co znacznie
wydłużało drogę. Teraz, sytuacja zmieniła
się na lepsze.
Łącznik ulic Zegrzyńskiej i Szarych
Szeregów to ponad dwustumetrowy odcinek o szerokości 5 i 6 metrów. Wzdłuż
jezdni został wykonany chodnik z kostki
betonowej, natomiast w części chodnik
wraz ze ścieżką rowerową. W ramach
inwestycji przeprowadzono wycinkę
drzew, prace rozbiórkowe, wykonano
podbudowę drogi, odwodnienie oraz
wykonano oznakowanie pionowe
i poziome.
– Realizacja tej inwestycji, która rozwiązuje trwający od lat problem, znacznie ułatwi życie mieszkańcom tej części Jabłonny.
Łącznik rozwiązał problem z wyjazdem

z osiedla w okolicy ul. Szarych Szeregów.
Teraz pozostaje kwestia istniejącego zjazdu
z ul. Zegrzyńskiej, razem z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tej okolicy staramy się przekonać zarządcę drogi-GDDKiA, by zjazd nie został zamknięty
– mówi Wójt Jarosław Chodorski.
7 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie z udziałem przedsiębiorców,
policji, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, pracowników urzędu i rady gminy. Po wybudowaniu łącznika – ul. Zegrzyńska – Szarych
Szeregów, GDDKiA planuje zamknięcie
obecnego zjazdu z ul. Zegrzyńskiej. Wójt
gminy wraz z przedsiębiorcami sprzeciwia
się takiemu rozwiązaniu, które byłoby niekorzystne funkcjonowania i rozwoju lokalnych firm. Razem z GDDKiA będziemy się
zastanawiać w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo w tym rejonie, jednocześnie
nie niszcząc lokalnego biznesu.
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Będzie jaśniej
Znamy wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia
ul. Krogulczej w Skierdach i Rybackiej w Suchocinie. Oświetlenie zostanie zaprojektowane
i wykonane w technologii LED.
Projekt oświetlenia ulicznego ul. Krogulczej
w Skierdach obejmie ok. 420 m drogi gminnej. Dokumentację projektową wykona
ELEKTRA S.C. z Chotomowa, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 8 487,00 zł.

Oświetlenie ul. Rybackiej w Suchocinie
obejmie 450 m drogi gminnej. Wykonanie
projektu powierzono umową firmie
PROELEKTRA z Warszawy-Wesołej.
Koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej to 8 610,00 zł.

Do zadań projektantów należy przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.

Ruszamy z projektami
Gmina poszukuje wykonawców dokumentacji projektowej budowy ul. Mazowieckiej i Storczykowej w Rajszewie oraz przebudowy ul. Piaskowej i remontu ul. Przylesie w Jabłonnie.
Termin składania ofert upływa 27 czerwca
2017 r. godz. 10:00. Ogłoszony przetarg
obejmuje trzy zadania, przedmiotem których jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej czterech dróg gminnych.
Zadanie 1
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na
budowę drogi gminnej ul. Mazowieckiej
i ul. Storczykowej o nawierzchni z betonu
asfaltowego na długości ok. 500 mb.
Projektowana budowa musi nawiązywać
do istniejącej ulicy Jaśminowej. Zakładana
szerokość drogi – 5,5 m. Należy wydzielić pas drogowy na szer. 10 m (zgodnie
z klasą drogi).

Na realizację zadania projektowego,
wykonawca będzie miał 120 dni od podpisania umowy z Gminą.
Zadanie 2
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu
technicznego na remont drogi gminnej
ul. Piaskowej w Jabłonnie o nawierzchni
z betonu asfaltowego na długości ok.
650 mb. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest między ulicą Parkową
a ul. Modlińską. Zakłada się frezowanie
nawierzchni istniejącej jezdni oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej wraz z regulacją wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej. Termin realizacji projektu
to 30 dni od momentu podpisania umowy.

Zadanie 3
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu technicznego na remont drogi gminnej ul. Przylesie w Jabłonnie o nawierzchni
z betonu asfaltowego na długości ok. 600
mb. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest między ulicą Politechniczną
a ekranami akustycznymi DK61. Zakłada
się frezowanie nawierzchni istniejącej
jezdni oraz wykonanie nowej nakładki
asfaltowej wraz z regulacją wysokościową
istniejącej infrastruktury technicznej.
Na przygotowanie projektu remontu,
zleceniodawca przewiduje 40 dni od
momentu podpisania umowy.

Szeroko i bezpiecznie
– ul. Szkolna po przebudowie
W pierwszej połowie czerwca zakończono przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. 1-go
Maja do ul. Marmurowej w Warszawie.
Odcinek ul. Szkolnej prowadzący do granicy z Warszawą nie stanowi już problemu
dla pieszych i kierowców. Po zamknięciu
pętli autobusowej na Przylesiu w Jabłonnie
i skierowaniu autobusów linii 731 i 741 na
nową trasę wiodącą ul. Szkolną do przebudowanej przez Warszawę ul. Marmurowej,
ruch na ul. Szkolnej znacznie wzrósł.
Przebudowa odcinka ul. Szkolnej stała się
inwestycją konieczną dla poprawy bezpieczeństwa w graniczącej z Warszawą części
Jabłonny.
Żeby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu Gmina przebudowała wąski
odcinek ul. Szkolnej, zapewniając tym
samym swobodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. Dotychczas, problemową
kwestią było minięcie się samochodów

osobowych z jadącymi tą drogą autobusami podmiejskimi. Obecnie, nowy odcinek jezdni o szerokości 6 metrów zapewnia swobodny przejazd. Wzdłuż nowego
odcinka zbudowany został chodnik, który
łączy się z chodnikiem w ul. Marmurowej.
W ramach inwestycji drogowej wykonane
zostało odwodnienie oraz oświetlenie
drogi. Zamontowano wyspowy próg zwalniający, jak również wykonano poziome
i pionowe oznakowanie.
Na nowym odcinku drogi zaplanowano
i wykonano przystanek autobusowy
(w kierunku Warszawy), który w najbliższym czasie zastąpi przystanek tymczasowy „Bukowy Dworek 01”.
Dziękujemy Państwu za cierpliwość!
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Populacja tego gatunku spadła do 3%
Rozmowa z Małgorzatą i Oktawianem Szwedami, założycielami Ośrodka Rehabilitacji
Zwierząt w Skierdach, mieszkańcami gminy Jabłonna.
Umówienie się „w sezonie” na spotkanie
z Jeżurkowem nie jest łatwe – wiosną
rozpoczyna się sezon rozrodczy jeży i dramatycznie rośnie ilość interwencji, które
podejmują założyciele Fundacji. W trakcie
naszej krótkiej rozmowy, telefon dzwoni
kilka razy – musimy się spieszyć bo niedługo przyjedzie jeżyk aż z Kętrzyna.
Wieczorem okazuje się, że tego dnia liczba
małych pacjentów zwiększyła się o 5 kolejnych jeżykowych sierot, które znalazły
pomoc w Skierdach.
Pamiętacie pierwszego jeża?
O.S.: Ty Małgosiu na pewno pamiętasz
[śmiech] odchudzałaś go.
M.S.: Pamiętam pacjentkę z nadwagą
[śmiech]. Przyjechała z Białegostoku,
gdzie pani, która ją znalazła próbowała
udzielić jej pomocy. Włożyła ją do kartonu, a następnego ranka okazało się, że
jeży jest już gromadka. I tak ta rodzinka
się odchowywała w kartonie po telewizorze. Kiedy do nas trafiły, jeżynka ważyła
1300g.
O.S. Przeciętny jeż waży do kilograma,
choć kilkuletnie samce mogą dochodzić
do 2 kg. Jeż z nadwagą jest niewydolny
środowiskowo, nie może biegać, poza tym
to jest niebezpieczne dla jego zdrowia.
M.S. Całą zimę nie dało się jej odchudzić,
dopiero wiosną, kiedy trafiła do zagrody,
waga spadła.
O.S.: Ona nie hibernowała. Wiele trafiających do nas zwierząt, z powodu swojej
choroby, nie hibernuje. Taki jeż spędza
zimę w klatce i tak jak człowiek, kiedy
nie ma nic do roboty, siedzi i je. Dlatego
trudno jest nie dopuścić do tego, aby niehibernujące jeże nie utyły – staramy się
im dawać niewielkie ilości pokarmu, ale
potrafią domagać się dokładek.
Kiedy jeże zakończą u Was rehabilitację,
gdzie trafiają?
M.S.: W bezpieczne miejsce. Czasami do
zaprzyjaźnionych, otwartych ogrodów.
O.S.: Jeże to gatunek chroniony – nie
można ich trzymać w zamknięciu
i w ogrodzie, w którym stosuje się chemiczne środki ochrony roślin – dla nich to
śmiertelne niebezpieczeństwo... Poza tym,
rewir jeża to hektary, dlatego zwierzę musi
mieć możliwość przemieszczania. Kontakt
z człowiekiem powinien ograniczać się
do udzielania pomocy w razie potrzeby.
Z reguły jeże po wypuszczeniu czmychają
już pierwszej nocy. My dotąd mieliśmy
tylko dwa, które się do nas przywiązały:
Stuarta i Coco, ale Stuart był chory.
M.S.: Może Coco jest chora tylko niezdia-

gnozowana [śmiech]
O.S.: Tak na serio, hibernacja jest czasem,
kiedy jeże się „resetują”. Coco tego nie
zrobiła. Obudziła się z hibernacji i od razu
do nas przybiegła – drepcze za nami jak
piesek.
M.S.: Ale normalnie, jeże w niewielu ogrodach zostają.
O.S.: Tak, często ludzie budują dla nich
domki, ale jeże żyją gdzieś nieopodal
i przychodzą tylko wtedy, gdy czują taką
potrzebę, np. gdy jest susza. W ogrodzie
zawsze powinna być wystawiona woda
dla jeży czy ptaków. Zwłaszcza w lipcu
i sierpniu – miesiącach, które bywają ostatnio bardzo suche. Pamiętajmy, że latem
wiele zwierząt ginie z odwodnienia.
M.S.: Myślę, że bardzo ważna jest też akcja
„dziura w płocie”.
Nie słyszałam o takiej akcji.
M.S.: Bo na razie jest bardziej w naszej
głowie [śmiech], Brytyjczycy robią coś
podobnego. Większość naszych ogrodów
jest szczelnie zamknięta – chodzi o to, żeby
w ogrodzeniach zostawiać mały otwór dla
jeży tak, żeby mogły swobodnie krążyć.
W tej chwili mamy kilka kilka jeżyc wyciętych z ogrodzeń.
O.S. Jeże się świetnie wspinają i podkopują, ale większość ogrodzeń jest na podmurówkach więc dołem nie mogą przejść.
Zostaje przeciskanie się lub wspinanie
i wtedy zaczynają się kłopoty.
M.S. Pewnie jeż myśli, że jak głowa przeszła to i reszta przejdzie, ale niestety nie.
O.S.: Dlatego często utykają w tych
naszych siatkach.

M.S. Bardzo często są to matki karmiące.
O.S. Ostatnio trafił do nas taki miot. Po
kilku dniach poszukiwań, matka została
odnaleziona martwa – zaczepiła się na płocie. Zawsze mówię, że jeżeli znajdzie się
małe jeże, należy poczekać na matkę – nie
porywać jeżątek! Ale gdy przez dłuższy
czas ona się nie pojawia, trzeba pomóc bo
może tak, jak tym razem, nie żyje.
M.S. Pod naszą opieką znajduję się teraz
jeżyca Zawieszka – ktoś ją znalazł zawieszoną za tylną łapkę na siatce. Ewidentnie
widać, że miała niedawno małe, ale one do
nas nie dotarły.
Co zrobić jeżeli widzimy jeża w potrzebie?
Miotu nie porywamy, czekamy aż wróci
mama, ale co jeżeli pomoc jest ewidentnie
potrzeba?
O.S. Trzeba wziąć takiego jeża do domu,
zapewnić mu ciepło (termofor, butelka),
nawodnić – chore zwierzęta zawsze są
bardzo odwodnione. Dopiero potem
można pomyśleć o czymś do jedzenia
i wizycie u weterynarza. Z tym bywa niestety problem – teraz np. jadzie do nas jeż
z Kętrzyna.
Ok. ale jak to technicznie zrobić, czy on
może nas jakoś zaatakować, pokłóć?
O.S.: Jeżeli jest w lepszym stanie może
wystawić kolce, dlatego lepiej nie robić
tego gołymi rękami. Jak jeż jest w kiepskim
stanie to nie przejawia nawet instynktu
obronnego – nie zwija się w kulkę.
Pamiętajmy o tym, że niewiele jest chorób
przenoszonych przez jeże – mitem jest np.
to, że przenoszą wściekliznę – to zdarza
się niezwykle rzadko. Zdecydowanie
częściej mogą pojawiać się, jak i u innych
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zwierząt, choroby skórny i one mogą być
zaraźliwe, jednak to widać niemal od razu
po zmianach na kolcach czy na skórze.
Choremu jeżowi pierwszej pomocy powinien udzielić każdy lekarz weterynarii.
Nawet jest taka interpretacja Ministra
Ochrony Środowiska, że jeżeli zwierzę
wymaga pomocy, to trzeba mu jej udzielić.

Jeże są potrzebne bo?
O.S.: To są najcenniejsze małe ssaki jakie
występują w środowisku przyrodniczym
Europy. Regulują populację: ślimaków,

O.S.: Codziennie mamy kilka telefonów
z całej Polski.
M.S. Dzwoniących z daleka, staramy się
tak pokierować, żeby znaleźli pomoc
gdzieś blisko domu. Ośrodków zajmujących się dzikimi zwierzętami jest trochę
– tam powinni udzielić wsparcia.

Może warto zaszczepić tę tradycję na
naszym gruncie?
O.S. Na pewno.
M.S. W przyszłym roku chcemy dołączyć,
dlatego będziemy liczyć na wsparcie.

Jednocześnie jeszcze raz podkreślę, jeże to
gatunek chroniony – nie można go zabrać
do domu, niszczyć gniazd czy wyrzucić
z ogrodu – bo takie sytuacje też się zdarzają. Nie rozumiem co prawda dlaczego
– jeż w ogrodzie załatwia problem większości szkodników.
Jak często zgłaszają się do Was ludzie
z prośbą o pomoc?

dniem jeży – wszystkie media publikują
materiały im poświęcone.

Na pewno się w to włączymy.
O.S. My mamy masę pomysłów, ale też
ogromny brak czasu. Pracujemy zawodowo, po pracy zajmujemy się jeżami...
„W sezonie” sypiamy po 4 godziny na
dobę! Chcielibyśmy rozszerzać działalność, ale brakuje nam czasu.
owadów, gryzoni. Według badań prowadzonych w Europie Zachodniej populacja
tego gatunku spadła do 3%. To znaczy, że
tam, gdzie kiedyś było 100 jeży, dziś są
tylko 3. W Wielkiej Brytanii powstał nawet
ruch na rzecz jeży – mają ok. 400 ośrodków rehabilitacji, państwo mocno się w to
włączyło, pierwszy tydzień maja jest tygo-

Jak Wam można pomóc?
M.S. 1%! To chyba najwygodniejsza forma,
można też nas wesprzeć finansowo wpłacając na konto podane na fb. Jeżeli z każdym rokiem, tak jak teraz, jeży będzie
przybywać, pewnie będziemy też liczyć
na pomoc wolontariuszy, bo przy jeżach
jest mnóstwo pracy. n

PARTNER do odpadów
Od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne z zamieszkałych nieruchomości w Gminie Jabłonna
będzie odbierać konsorcjum firm: PARTNER Sp.z o.o. – lider konsorcjum i PARTNER Dariusz
Apelski – członek konsorcjum. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, razem z nową
umową zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów „zielonych”.
29.05.2017 roku Wójt Jarosław Chodorski
podpisał umowę z konsorcjum firm:
PARTNER Sp.z o.o. i PARTNER Dariusz
Apelski , ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Jabłonna.
Umowa opiewa na kwotę 4.895.999,77 zł
i będzie obwiązywała Gminę przez dwa
lata – od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca
2019 roku. W ramach umowy od 1 lipca
2017 r. odpady odbierane będą również
z GPSZOK zlokalizowanego w Jabłonnie
przy ul. Chotomowskiej.
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców wyrażone w ankiecie przeprowadzonej na początku roku 2017, Gmina
zawierając kolejną umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu
gminy Jabłonna zwiększyła częstotliwość
odbioru odpadów biodegradowalnych,
dopasowując ją do potrzeb mieszkańców
budynków jedno i wielorodzinnych.
Zabudowa jednorodzinna
Odpady zmieszane (niesegregowane) będą
odbierane raz na dwa tygodnie. Odbiór
odpadów segregowanych (papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne) będzie odbywał się raz na cztery tygodnie. Od kwietnia do listopada odpady ulegające biodegradacji będą odbierane przynajmniej raz

w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery
odbiory w każdym roku obowiązywania
umowy. W ostatnim tygodniu stycznia
– tak jak w minionych latach – będą obierane drzewka poświąteczne „choinki”.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony – będą odbierane dwa
razy w roku (w marcu i wrześniu).
Zabudowa wielorodzinna
Odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych) będzie realizowany trzy razy
w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).
Odbiór odpadów segregowanych będzie
odbywał się nie rzadziej niż raz na tydzień,
z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach. Odpady
ulegające biodegradacji odbierane będą
od kwietnia do listopada przynajmniej raz
w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery
odbiory w każdym roku obowiązywania
umowy. W ostatnim tygodniu stycznia
będą obierane drzewka poświąteczne
„choinki”. Odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odzież, tekstylia i zużyte opony – będą
odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Opłaty
Opłaty za odbiór odpadów zmieszanych
i segregowanych pozostają na dotychczasowym poziomie.

Odpady segregowane – 10,00 zł /osoba
Odpady zmieszane – 20,00 zł / osoba
Posiadacze Karty dużej Rodziny Gminy
Jabłonna nadal będą korzystać z 50%
zniżki w opłacie za odbiór odpadów.
Warto wiedzieć
Przypominamy, że odbiór odpadów
komunalnych będzie odbywał się w godzinach od 7:00 do 20:00. Pojemniki i worki
z odpadami powinny być wystawione
dzień wcześniej (wieczorem) lub danego
dnia przed godziną 7:00. Jeżeli pojemniki
lub worki nie zostaną wystawione przed
godziną 7:00, wówczas nie będą przyjmowane reklamacje, natomiast ich odbiór
nastąpi w kolejnym terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem. W przypadku posiadania zewnętrznej altany
śmietnikowej, należy udostępnić ją dzień
wcześniej (wieczorem) lub w dniu odbioru
przed godziną 7:00.
Przypominamy o umieszczeniu numerów
posesji na ogrodzeniach bądź domach
w celu prawidłowej lokalizacji danej
nieruchomości oraz o zamykanie psów
w dniu odbioru odpadów. Z posesji, która
nie będzie zabezpieczona przed wydostaniem się czworonoga, nie będą odbierane
odpady i trzeba będzie czekać do następnego odbioru zgodnie z harmonogramem.
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Nowe zasady wycinania drzew i krzewów
W drugiej połowie czerwca zmieniły się regulacje prawne dotyczące wycinania drzew
i krzewów w Polsce. Zgodnie ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody przywrócony
został obowiązek zgłaszania wycinki drzew i krzewów.
Wytyczne, które wprowadziła ustawa,
nakładają obowiązek zgłaszania wycinki
drzew w sytuacji w której obwód pnia na
wysokości 5 cm przekracza:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew, gdy drzewo rośnie
na nieruchomości stanowiącej własność
osoby fizycznej i jest usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie należy złożyć do odpowiedniego organu (wójt, burmistrz, prezydent
miasta) i musi ono zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia gminny urzędnik wykona
oględziny w celu ustalenia nazwy gatunku
drzewa, obwodu pnia ustalonego na
wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego
z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej
korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin urząd może w terminie 14 dni, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie
drzewa może nastąpić, w przypadku
braku sprzeciwu w tym terminie. Ustawa
określa, że za dzień wniesienia sprzeciwu
uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo
dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Przed upływem 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu,
możliwe będzie ubieganie się o wydanie
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu
oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden
ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia
nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia
drzewa przed upływem 6 miesięcy od
oględzin konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia i cała procedura zostanie
powtórzona.
Osoby fizyczne, które usunęły drzewa na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą pamiętać
o tym, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta

ma związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ – wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, uwzględniając dane
ustalone na podstawie oględzin, nakłada
na właściciela nieruchomości, w drodze
decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku pozostałych podmiotów
należy pamiętać, że nadal obowiązuje je
konieczność uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew, których obwód pnia na
wysokości 5 cm przekracza:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Niezależnie od tego jakie drzewa są
usuwane i przez jaki podmiot, w każdym przypadku należy się upewnić czy
wycinka nie narusza zakazów wobec
dziko występujących gatunków zwierząt,
roślin i grzybów objętych ochroną, a także
czy na danym terenie występuje obszar
chroniony i czy nie będą naruszane obowiązujące na nim zakazy. Nowe przepisy
weszły w życie 17 czerwca.

Spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Jabłonna
Pomysł cyklicznych spotkań podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z przedstawicielami gminy wyszedł
od samych przedsiębiorców. Po raz pierwszy pojawił się w trakcie spotkań organizowanych w drugiej połowie 2016
roku w ramach tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna i kontynuowanych w 2017 r.
Były one okazją do rozmowy m.in. na
temat aktualnej sytuacji i problemów
dotykających sektora przedsiębiorczości
w gminie, kierunku rozwoju, potrzeb
lokalnych przedsiębiorców, sposobu w
jaki urząd gminy może wspierać rozwój
lokalnej przedsiębiorczości. Nadrzędnym
celem spotkań, określonych przez samych
pomysłodawców, jest wzajemne poznanie
się przez lokalnych przedsiębiorców,
nawiązanie kontaktów oraz znalezienie
partnerów biznesowych.
W trakcie spotkania będzie czas na to,
aby porozmawiać zarówno o potrzebach
przedsiębiorców, jak i o ich pomysłach
związanych bezpośrednio z rozwojem

gminy, zmianą jej wyglądu i wizerunku.
Przedstawimy Państwu temat rewitalizacji
oraz możliwości współpracy przy realizacji
projektów rewitalizacyjnych. Już teraz
serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na spotkanie 12
października 2017 roku do Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w
godz. 15.30-18.00.
W związku ze zmianą strony internetowej
Urzędu Gminy Jabłonna planowana
jest aktualizacja informacji w dziale
Przedsiębiorcy. Zapraszamy wszystkich z
Państwa, którzy prowadzą swoją działalność na terenie gminy i chcieliby skorzystać z możliwości umieszczenia informacji

na stronie gminy do kontaktu:
tel. 22 767 73 31.
Już wkrótce formularz zgłoszeniowy pojawi
się na stronie gminy.
Zapraszamy również przedsiębiorców
z terenu gminy do promocji swojej
działalności w trakcie planowanego na 9
września Święta Gminy Jabłonna. Lokalni
przedsiębiorcy będą mieli możliwość
organizacji stoiska w trakcie wydarzenia.
Zależy nam jednak na tym aby nie było to
jedynie rozdawanie ulotek i postawienie
rollupu z logiem firmy. Mamy nadzieję, że
będzie to okazja do rozmowy z mieszkańcami, prowadzenia animacji lub ciekawych
prezentacji.

Kontakt: tel. 22 767 73 31, email: rewitalizacja@jablonna.pl
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Rada uchwaliła
W trakcie XXXIV sesji Rady Gminy
Jabłonna, która odbyła się 29 marca radni
gminy Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:
1. Zmiany w budżecie Gminy Jabłonna
na rok 2017, 13 głosów „za”,
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jabłonna na lata
2017 – 2028, 12 głosów „za”,
3. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna
a Województwem Mazowiecki,
12 głosów „za”,
4. Zawarcia porozumienia z Powiatem
Legionowskim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat
Legionowski przedszkola specjalnego,
13 głosów „za”,
5. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/318/2013
Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi Jabłonna
w Gminie Jabłonna, 11 głosów „za”
6. zmieniająca Uchwałę Nr
XXXII/280/2005 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie
nadania nazw ulic we wsi Jabłonna,
13 głosów „za”,
7. nabycia niezabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej, 13 głosów „za”,
8. przekazania prawa własności do
niezabudowanych nieruchomości
położonych w obrębie 1-Jabłonna,
stanowiących część ul. Dworkowej,
13 głosów „za”,
9. Nadania nazwy ulicy w miejscowości
Chotomów gm. Jabłonna – ul. Sielska,
13 głosów „za”,
10. Nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Jabłonna, w gminie
Jabłonna – ul. Książęca, 12 głosów „za”,
11. Nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Jabłonna, w gminie
Jabłonna – ul. Przytulna, 12 głosów „za”,
12. W sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, 13 głosów „za”,
13. ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, za wysługę lat, nagród oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jabłonna,
12 głosów „za”
14. w sprawie przyjęcia Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jabłonna w 2017 roku,
12 głosów „za”
W trakcie XXXV i XXXVI sesji Rady
Gminy Jabłonna, która odbyła się
11 kwietnia radni gminy Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:
1. Uchwała w zakresie zobowiązania
Wójta Gminy Jabłonna do intensyfikacji
wszelkich czynności, które przyczynią
się do terminowej realizacji projektu
dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – jezdnych
w Gminie Jabłonna w ramach projektu partnerskiego pn.: „Poprawa
warunków do rozwoju przyjaznych
środowisku form transportu poprzez
utworzenie systemu dróg rowerowych
na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna,
Legionowo, Łomianki, Nieporęt,
Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin
i Wieliszew”, 14 głosów „za”,
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu
Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata
2017 – 2023, 14 głosów „za”.
W trakcie XXXVII sesji Rady Gminy
Jabłonna, która odbyła się 26 kwietnia
radni gminy Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:
1. w sprawie nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Gminy Jabłonna” Panu
Józefowi Lemańskiemu, głosowanie
przez aklamację, 13 głosów „za”,
2. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Jabłonna na rok 2017, 15 głosów „za”,
3. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jabłonna na lata 2017-2028, 15
głosów „za”,
4. dopuszczenia zapłaty podatków,
stanowiących dochody budżetu Gminy
Jabłonna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 14
głosów „za”,
5. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata
2017-2030, 12 głosów „za”,
6. zmieniająca uchwałę w sprawie
podziału Gminy Jabłonna na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych, 14 głosów „za”,
7. w zakresie zobowiązania Wójta
Gminy Jabłonna do podjęcia rozmów
w zakresie pozyskania na rzecz Gminy
Jabłonna działki o nr 827/2 stanowiącej

własność Państwowego Gospodarstwa
Leśnego – Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Jabłonna, 15 głosów „za”,
8. w sprawie stanowiska Rady Gminy
odnośnie skargi na działalność Wójta
Gminy, 14 głosów „za”,
9. w sprawie złożenia zawiadomienia
o podejrzeniu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych przez Wójta
Gminy Jabłonna, 10 głosów „za”, 4
głosy „wstrzymujące”.
W trakcie XXXVIII nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się
17 maja radni gminy Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:
Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 – 2028, 15 głosów „za”
W trakcie XXXIX sesji Rady Gminy
Jabłonna, która odbyła się 31 maja radni
gminy Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:
1. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Jabłonna na rok 2017, 15 głosów „za”,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2017 – 2028, 14 głosów „za”,
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
14 głosów „za”,
4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla
terenu w rejonie ulicy Modlińskiej i Złotej
Renety w Jabłonnie, 13 głosów „za”,
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla
południowo – wschodniego rejonu ul.
Modlińskiej w Jabłonnie, 13 głosów „za”,
6. w sprawie nabycia prawa własności
niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr
1665/1 położonej w obrębie 1-Jabłonna,
13 głosów „za”,
7. w sprawie przekazania prawa własności do nieruchomości drogowych, położonych w rejonie ul. Złotej w obrębie
3-Chotomów, 15 głosów „za”,
8. w sprawie przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym
3 – Chotomów, 15 głosów „za”,
9. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z urządzeń wodociągowych
Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Legionowie w Gminie
Jabłonna, 15 głosów „za”,
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10. uchwała zmieniająca uchwałę nr
XXXIV/326/2017 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jabłonna w roku 2017, 14 głosów „za”,

11. w sprawie stanowiska Rady Gminy
odnośnie skargi na działalność Wójta
Gminy, 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”. n

Pełne teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=177848
Sprawozdania z prac komisji merytorycznych w 2016 r. dostępne są na stronie gminy Jabłonna:

http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=755&lang=glowne
Harmonogram sesji Rady Gminy Jabłonna i plan prac komisji dostępne są na stronie:

http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=977&lang=glowne
Gmina Jabłonna jako jedyna gmina w Powiecie Legionowskim udostępnia retransmisje sesji
Rady Gminy Jabłonna, które można obejrzeć na gminnym kanale na Youtube.

List do redakcji
25 kwietnia 2017 r. byłam obecna na
bardzo wzruszającej uroczystości mającej miejsce podczas sesji Rady Gminy
Jabłonna. Młodzież z Gimnazjum
w Chotomowie przygotowała multimedialną prezentację poświęconą Golgocie
Polaków zesłanych w kolejnych deportacjach na nieludzką ziemię.
Podniosły charakter tej prezentacji skłonił
mnie, córkę Sybiraka i Żołnierza Armii
gen. Władysława Andersa, do wyrażenia
wdzięczności uczniom i nauczycielom,
a jednocześnie natchnął, by w imieniu
tych pomordowanych zaapelować do
Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna
Pana Witolda Modzelewskiego, aby uszanował pamięć ofiar i zadbał, by na kolejnej
sesji rady Gminy nie dochodziło do zgorszenia w postaci kłótni, inspirowania sporów, podżegania i naruszania godności
osobistej Wójta Gminy Jabłonna.
Po moim apelu, wielu ludzi przyszło
uściskać mi dłoń i podziękować za głos
rozsądku, gdyż dość mają pracy w takiej
atmosferze. Niestety okazało się, że mój
apel był daremny, Pan Modzelewski nie
uszanował mnie, ale i zakpił sobie z ofiar,
w imieniu których sformułowałam swój
apel i to właśnie wydało mi się niestosowne i obraźliwe i skłoniło mnie do
napisania tego listu.
Obejrzawszy w Internecie kolejną, wielogodzinną sesję Rady Gminy nastawioną
od pierwszych chwil na zdyskredytowanie

Wójta poprzez dopuszczanie do głosu
osób, których emocje przekroczyły granice „dobrego smaku”, odgrzewanie
spraw załatwionych i dopuszczanie do
obraźliwej dyskusji na temat działalności
kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, której nie było na sali nie
mogła odeprzeć stawianych jej zarzutów
postanowiłam zweryfikować wysuwane
wobec Wójta zarzuty. Okazały się one
nieprawdziwe.
Kilka miesięcy wystosowałam osobisty list do Przewodniczącego Gminy
Jabłonna Pana Witolda Modzelewskiego,
który od pierwszych Sesji Rady Gminy,
torpedował spokojny przebieg obrad
i wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie
pensji Wójta. Kiedy spytałam dlaczego
odparł w obecności świadków „bo ja tak
uważam!”. Myślałam, że mój list skłoni go
do jakiejś refleksji, ale „Pycha, która kroczy przed upadkiem” (księga przysłów),
tak zaślepia Pana Przewodniczącego, że
podczas uroczystości 25 kwietnia 2017 r.
uzurpował sobie rolę wójta, to on wręczał
odznaczenia choć wójt je nadał, on wygłaszał przemowy i on brylował jakby był
wybrany w powszechnych wyborach.
Mam prośbę do Pana Przewodniczącego,
by podczas obrad nie stawiał się ponad
Radnymi i Wójtem bo to budzi niesmak
i odrazę wyborców. Trochę pokory
Panie Przewodniczący. To, że kulturalny
i wykształcony Wójt Gminy Jabłonna

ze stoickim spokojem reaguje na pańskie
werbalne zaczepki świadczy o różnicy
poziomów między Panem a Nim. I tak
na marginesie Panie przewodniczący,
odpowiedź pytaniem na pytanie to zastosowanie tzw. pytań sokratycznych, ale
Panu wydają się one tylko „niegrzeczne”.
No cóż, Pana zdaniem Sokrates był niegrzeczny i dlatego posłużono się wobec
niego cykutą. Proszę zważyć czy Pan nie
posługuje się cykutą w postaci kłótni,
insynuacji i pieniactwa i zupełnie nieuzasadnionego wynoszenia się ponad innych.
(…)
Proszę o tym pomyśleć zanim podczas
kolejnych obrad Rady Gminy wystawi
Pan na śmieszność wizerunek Samorządu
Gminy Jabłonna. Może trzeba przypomnieć, że zasady Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, których nie przestrzega
Pan podczas obrad wydłużając obrady
sesji, po kilka razy dopuszczając do głosu
te same osoby aby wykrzykiwały po raz
kolejny znane już treści i podnosiły temperaturę obrad, czynią Pana odpowiedzialnym za łamanie prawa pracy gdyż
w obradach uczestniczą na zasadzie stosunku Prawa Pracy, pracownicy Gminy
Jabłonna. Po raz kolejny daję Panu pod
rozwagę, czy megalomańskie zapędy nie
przeszkodzą Panu w kolejnych samorządowych wyborach.
Małgorzata Makowska

Małgorzata Makowska założycielka NSZZ Solidarność w I Liceum medycznym w Warszawie, przewodnicząca komisji interwencyjnej NSZZ Oświata Wola, radna z rejonu Warszawa Praga Północ wybrana w pierwszych wolnych wyborach samorządowych.
Mieszkanka gminy Jabłonna.
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Kochać, jak to łatwo powiedzieć!

Dużo trudniej o miłość zadbać i pielęgnować tak, by z upływem lat stawała
się coraz piękniejsza i mocniejsza. Taką
miłością mogą poszczycić się pary, które
18 czerwca, z rąk wójta Gminy Jabłonna
Jarosława Chodorskiego odebrały medale
za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP. Uroczystość odbyła
się w sali balowej pałacu w Jabłonnie,

a uświetnił ją występ utalentowanej,
młodej skrzypaczki Wiktorii Dąbrowy.
Tegoroczny jubileusz świętowaliśmy
wraz z Anną i Januszem Brzezińskimi,
Celiną i Zbigniewem Czechami, Anną
i Sławomirem Dąbrowskimi, Ewą i Markiem Dolińskimi, Jadwigą i Leonardem
Drewniakami, Aliną i Janem Gryziakami,
Urszulą i Marianem Łazickimi, Zofią
i Włodzimierzem Kowalikami, Ireną i Piotrem Malinowskimi, Alicją i Aleksandrem
Ordowskimi, Ewą i Witoldem Plesiewi-

czami, Lucyną i Waldemarem Słomińskimi, Heleną i Czesławem Strupczewskimi, Wandą i Janem Werpachowskimi,
Aurelią i Januszem Witkowskimi.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych, długich lat w zdrowiu i szczęściu!
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Wizualizacja centrum Jabłonny – I miejsce w konkursie.
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Wizja centrum Jabłonny
– pierwszy krok do osiągnięcia celu!
Niska jakość i estetyka przestrzeni publicznej, czyli miejsc, z których mieszkańcy korzystają
na co dzień, były często poruszanymi tematami w trakcie zeszłorocznych spotkań
towarzyszących tworzeniu Programu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju naszej Gminy.
Ich uczestnicy wskazywali na nieład
architektoniczny towarzyszący głównym
ulicom i ciągom komunikacyjnym oraz
szpecące krajobraz wielkopowierzchniowe reklamy i bilboardy. Kolejnym
wielokrotnie sygnalizowanym problemem
był widoczny nieporządek na niektórych posesjach oraz brak miejsc spotkań
dostosowanych do potrzeb różnych grup
mieszkańców (np. osób starszych, mających problem z poruszaniem się, osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi ale
także matek z wózkami czy młodzieży).
Jednym ze sposobów właściwego zaplanowania przestrzeni w gminie jest zaproszenie do jej tworzenia architektów, którzy
świeżym, a jednocześnie doświadczonym
i fachowym okiem spojrzą na nieznaną
im do tej pory przestrzeń. Między innymi
dlatego w kwietniu 2017 r. został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu centrum wsi Jabłonna,
koncentrujący się przede wszystkim
przy budynkach zlokalizowanych przy
ul. Modlińskiej 102.
Przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz wykorzystanie w pracach projektowych jego

wyników, było także jednym z kryteriów
oceny projektu składanego przez gminę
do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Z jednej strony chodziło
o zainicjowanie dyskusji publicznej na
temat przyszłości miejsca i procesu rewitalizacji centrum Jabłonny, drugim bardziej
prozaicznym powodem było uzyskanie
dodatkowych punktów w trakcie oceny
projektu, które niewątpliwie zwiększają
szanse na uzyskanie dofinansowania.
Przypomnijmy, że głównym zamierzeniem projektowym jest rewitalizacja
budynku dawnej wozowni, czyli zdegradowanego obiektu znajdującego się
w sąsiedztwie i na terenie należącym do
Poczty Polskiej.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7
prac przedstawiających koncepcje zagospodarowania tej części gminy. Komisja
konkursowa przyznając pierwsze miejsce
pracy Pana Artura Klimczaka oceniła, iż
przedstawia ona projekt, który w sposób
najlepiej wpisujący się w lokalne uwarunkowania podnosi rangę skweru
Mieczysława Stępnowskiego „Alfy”
i Stanisława Felickiego „Skiby” do funkcji wielofunkcyjnego placu o miejskim

charakterze. Praca łączy w sposób harmonijny różnorodne i rozbieżne architektonicznie sąsiedztwo: wiąże nowopowstały
plac z historycznym budynkiem starej
wozowni (umożliwiając jego dostosowanie do pełnienia przezeń funkcji publicznych z możliwością dostępu od strony
placu), częściowo „uspokaja” w odbiorze
postmodernistyczny budynek policji,
współczesną w formie, aczkolwiek nawiązującą do zastosowanych w otoczeniu
materiałów, wielofunkcyjną pergolą. Praca
ta jako jedyna, proponuje przebudowę
dojazdu do budynku policji, usuwając
z przestrzeni placu element komunikacji
samochodowej i tym samym zwiększając bezpieczeństwo jego użytkowników.
Praca pozwala nie tylko na funkcjonowanie placu jako miejsca pamięci i okolicznościowych uroczystości patriotycznych, ale
daje podstawę do ukształtowania placu
jako całorocznej przestrzeni publicznej,
z możliwością organizowania imprez
miejskich i będącej miejscem codziennych
spotkań mieszkańców.
Drugie miejsce zajęła praca Pani Karoliny
Parol za romantyczny charakter retro
i udane, historyzujące nawiązanie do tradycji miejsca. Praca ta operuje ciekawym
detalem i meblem miejskim (wiaty, tablice,
ławki i latarnie), dopasowanym do stylu
architektonicznego wyznaczonego przez
zabytkową starą wozownię. Dobór zieleni
ozdobnej i jej ukształtowanie w tradycyjne
kwietniki tylko wzmacnia odbiór historycznego charakteru otoczenia.
Trzecią nagrodę komisja konkursowa
przyznała pracy przygotowanej przez
Panią Karolinę Brodowską i Monikę
Wierbiłowicz, za próbę wytworzenia jak
największej ilości kameralnych przestrzeni
publicznych udostępnionych mieszkańcom oraz ciekawego powiązania tych
przestrzeni poprzez wspólny rysunek
posadzek urbanistycznych.
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Wyróżnienie otrzymała praca Pana
Dominika Tyborowskiego z uwagi na
ciekawe potraktowanie elewacji budynku
starej wozowni.
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny
na zagospodarowanie centrum Jabłonny to
pierwszy krok do zmiany wyglądu naszej

gminy. Zaproponowane przez architektów
wizje są punktem wyjścia do rozmowy
na temat tego jak powinno ono wyglądać. Do tej dyskusji na pewno zaprosimy
mieszkańców, ponieważ to oni na co dzień
korzystają z przestrzeni, ale także to oni
ją współtworzą. Jabłonna to także pierwsza ale nie jedyna miejscowość, o której

15

będziemy rozmawiać. Dużo większym
wyzwaniem będzie zapewne poprawa
jakości przestrzeni publicznej w centrum Chotomowa. Już teraz zapraszamy
wszystkich mieszkańców do udziału
w spotkaniach, które będą organizowane
przez gminę. n

Zmarł Bohdan Wróblewski
31 maja zmarł Bohdan Wróblewski
znany przede wszystkim jako Wybitny
Twórca, prekursor fotografii i grafiki
reklamowej w Polsce, współpracujący
z wieloma znanymi czasopismami.
Był między innymi autorem ilustracji
zarówno książek dla dzieci jak i wydawnictw naukowych PWN.
Dla naszej lokalnej społeczności Ś.P.
Bohdan Wróblewski był osobą niezwykle zasłużoną. Był między innymi autorem herbu Chotomowa, który stworzył

specjalnie na 650-lecie tej miejscowości.
Współpracował przy redakcji dwóch ważnych książek dotyczących historii naszej
gminy – „Chotomów, Jabłonna od wieków razem” oraz „Chotomów, Jabłonna
w konspiracji i walce”. Był również jednym z inicjatorów utworzenia Kapituły
i tytułu Honorowy Obywatel Gminy
Jabłonna. Swoje życie związał zarówno
z Warszawą jak i z Chotomowem, w którego życiu aktywnie uczestniczył.

Benefis poetycki Anny Czachorowskiej
Pod koniec maja w sali widowiskowej ratusza miejskiego w Legionowie
odbyła się niezwykła uroczystość. Anna
Czachorowska – dyrektor Gminnej
Biblioteki im. ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonnie, bibliotekarka, poetka i animatorka kultury obchodziła 25 –lecie
pracy twórczej.
W związku ze swoim świętem Anna
Czachorowska, otrzymała medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” –
polskie odznaczenie resortowe nadawane
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Spotkaniu rocznicowemu

towarzyszyła ciekawa i różnorodna
oprawa artystyczna. Zgromadzona
publiczność, która wypełniła wszystkie
miejsca siedzące w sali Ratusza, mogła
obejrzeć krótki film wspomnieniowy,
począwszy od pierwszego wieczoru
autorskiego, który się odbył w Miejskim
Ośrodku Kultury w Legionowie, w roku
1992. Po filmie publiczność obejrzała
niezwykły spektakl w wykonaniu młodzieżowego teatru „Tam i z powrotem”,
w reżyserii Ewy Zalewskiej. Pełna relacja
ze spotkania dostępna jest między innymi
na stronie www.jablonna.pl

Bieg po Złote Jabłko
W maju w Lasach Chotomowskich
odbyła się IV edycja Biegu po Złote
Jabłko w której wystartowało ponad 250
osób.
Tak, jak w poprzednich latach główną
konkurencją było pokonanie dystansu 10
km. Przełajowa trasa biegu wiodąca drogami i duktami Lasów Chotomowskich
z pewnością nie należała do najłatwiejszych. Zwyciężył Daniel Mikielski (Team
Kopeć) – 36:28, a wśród pań bezkonkurencyjną okazała się Dagmara Mańka-Wizor
(Polonia Warszawa), która linię mety
minęła w 46:54.
Oprócz biegu głównego tego samego
dnia odbyły się dwie imprezy towarzyszące – Nordic Walking i Bieg Rodzinny.
Najszybszy na trasie Nordic Walking okazał się Krzysztof Człapski, wielokrotny
medalista kraju w tej dyscyplinie sportu.
10km ukończył w czasie 1:08:02. Wśród
pań najlepszą okazała się Ewa Brzezina,
która linię mety minęła 1:16:55. W biegu
rodzinnym, na dystansie 1,4 km wystarto-

wało około 100 osób. Często biegły razem
całe rodziny, które świetnie bawiły się na
trasie biegu.
Organizatorem IV edycji Biegu po Złote
Jabłko była Gmina Jabłonna i Agencja
Projekt Igrzyska. Partnerami imprezy były:
Nadleśnictwo Jabłonna, które udostępniło

teren na którym odbywa się bieg, grupa
biegowa CHTMO, OSP Chotomów
oraz Szkoła i Gimnazjum Sapere Aude
z Rajszewa i Przedszkola Przy Lesie.
Patronatem prasowym wydarzenie objęły:
Gazeta Powiatowa, tygodnik To i Owo
oraz Wieści z Naszej Gminy.

Obraz artysty malarza Apoloniusza Kędzierskiego Dyliżans (1928 r). Zdjęcie pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

„Na najbliższej poczthalterii – rzekł do
siebie Danglars – każę się mu zatrzymać”1

1
2

A. Dumas, Hrabia Monte Christo
A. Jezierski, Historia gospodarcza Polski

gęsto, co 40-50 km miały gwarantować
możliwość postoju co ok. 2,5-3 godz. Jedna
z nich znajdowała się w Jabłonnie (obecny
budynek poczty przy ul. Modlińskiej),
składała się z 3 budynków: głównego,
wozowni i stajni. W budynkach gospodarczych dbano o konie i przygotowywano pojazd do dalszej trasy: smarowano
koła, dokonywano drobnych napraw.
Do obowiązków poczthaltera należało
utrzymywanie odpowiedniej ilości silnych
i zdrowych koni, tak by ich wymiana

przebiegała bez opóźnień. W budynku
pocztowym odpoczywano w przyjemnie
urządzonym wnętrzu, wyposażonym
w stoliki, niewielkie kanapy i parawany.
W trakcie postoju można było skosztować
zagranicznych trunków i pokrzepić się
smaczną kawą.
Wiele zajazdów pocztowych nie przetrwało próby czasu, tym bardziej cieszy
jabłonowski budynek, który nie tylko jest
dobrze zachowany, ale też cały czas służy
mieszkańcom.

Budynek Poczty w Jabłonnie

Wakacje to czas wyjazdów dlatego
z odległych kart historii wyciągniemy te,
poświęcone dawnym podróżom. Dzisiaj
Jabłonna jest trasą wylotową na Mazury
i Pomorze, 200 lat temu otwierała trakt
Kowieński – ważną arterię Królestwa
Polskiego.
O randze trasy świadczyło chociażby
jej wykonanie – była to droga bita czyli
utwardzona o ulepszonej nawierzchni
z tłucznia bądź kamienia polnego. Warto
podkreślić, że na terenie Królestwa
liczącego 128500 m2 istniało jedynie ok.
1900 km2 dróg bitych. Podróżowano po
nich z maksymalną prędkością 18 km/h
amortyzowanymi dorożkami, fiakrami
i dyliżansami. Ostatnie z wymienionych,
służyły do przewozu paczek i ludzi, przy
czym mogły pomieścić na swym pokładzie aż kilkunastu pasażerów. Dyliżanse
kursowały według ustalonego rozkładu
i pełniły funkcję pierwszej komunikacji
publicznej.
Rozpoczynający się w Jabłonnie trakt
liczył blisko 400 km. Przejazd całej trasy
zajmował ok 3 dni i wymagał przynajmniej
kilku postojów na zmianę koni i krótki
odpoczynek. W tym celu zatrzymywano
się w poczthalterich, które były typowymi
elementami infrastruktury drogowej tak,
jak dzisiejsze Miejsca Obsługi Pasażera
na autostradach. Rozmieszczone dosyć

