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Od redakcji:
Szanowni Państwo,

W najnowszym numerze informatora
gminnego szczególnie zachęcam do przeczytania obszernego artykułu poświęconego budżetowi naszej gminy i zaplanowanym w tym roku inwestycjom.
Głównym źródłem dochodów są podatki,

które stanowią aż 39% budżetu w 2018 r.
To dzięki Państwu realizujemy inwestycje
a gmina ma szansę na dalszy rozwój.

wiele emocji z pewnością warto pamiętać
o faktach.
Zapraszam do lektury „Wieści z Naszej
Gminy”.

Państwa uwadze polecam również kalendarium wydarzeń dotyczące działań
gminy w sprawie Przedszkola Gminnego
w Chotomowie. W tej sprawie, budzącej

Michał Smoliński
Redaktor Naczelny

100 WNIOSKÓW O WYMIANĘ PIECA!
W trosce o poprawę jakości powietrza,
Gmina Jabłonna już po raz trzeci realizuje
program modernizacji domowych kotłowni.
Mieszkańcy, do 19 lutego mogli zgłaszać
w Urzędzie deklaracje uczestnictwa w programie. Tym razem dofinansowanie na wymianę
pieca można uzyskać z jednego z trzech źródeł.
Łącznie do Urzędu wpłynęło 100 wniosków,
co w stosunku do ilości deklaracji złożonych
w minionym roku, stanowi prawie dwukrotny
wzrost!

Mieszkańcy mogli składać deklaracje skorzystania z jednej spośród poniższych opcji
dofinansowania:
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 28 wniosków,

GAZ

3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów
– 2 wnioski.

§§ monitoring naborów wniosków
do WFOŚiGW.

PLANOWANE PALIWO

WĘGIEL

GAZ

n  
BIOMASA 3%
n  
MIAŁ 3%
n   
OLEJ 4%

n  
GAZ 90%
n  
BIOMASA 9%
n   
OLEJ 1%

Fot. XXX

n  
GAZ 47%
n  
WĘGIEL 37%
n  
EKOGROSZEK 6%

§§ sprawdzenie wniosków pod względem
ich kompletności,
§§ oszacowanie kwoty złożonych wniosków
i podanie informacji jaką kwotę
należy zabezpieczyć w budżecie,

2 Środki własne gminy – 70 wniosków
– najchętniej wybierany program,

OBECNE PALIWO
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ŚP. Józef Lemański – wspomnienie
25 stycznia zmarł Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna, kapitan w stanie spoczynku,
syn byłego legionisty i zesłańca z Syberii z 1918 r.
Pan Józef jako młody chłopiec,
uczeń szkoły podstawowej,
wiosną 1939 r. wstąpił do
drużyny Związku Harcerstwa
Polskiego. W roku 1942
wstąpił do organizacji harcerskiej „Szare Szeregi” przy
dowództwie 3 kompanii
AK-Chotomów. Po zaprzysiężeniu brał udział w akcjach
sabotażowych przeważnie na
szlaku kolejowym. Stacja kolejowa Chotomów była ostatnią
stacją Generalnej Guberni.
W godzinę „W” 1 sierpnia
1944 r. na rozkaz dowództwa AK, został przydzielony
do pomocy sanitarnej przy
szpitalu polowym 3 komp.
AK-Chotomów, kierowanym przez por. dr. Jerzego
Kuczamera ps. „Stefan”.
Po Powstaniu Warszawskim
ukrywał się z rodziną na terenie
Kampinosu. W styczniu 1945 r.
powrócił do zniszczonego
w 70% Chotomowa. Po wojnie
w 1946 r. byli działacze konspiracyjni z terenu Chotomowa
i okolic założyli pierwsze koło
kombatanckie, którego prezesem został aktywny działacz
Stefan Nagat ps. „Borowik”.
Józef Lemański wstąpił
do ruchu kombatanckiego
i działał w nim od 15 maja
1946 r. do końca swoich dni.
W kwietniu 1990 r. powstał
Związek
Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych /ZKRPiBWP/.
Józef Lemański nieprzerwalnie od 1993 r. kierował, jako
prezes, Kołem ZKRPiBWP na
terenie Chotomowa. Oprócz
długoletniej aktywnej działalności związkowej Józef
Lemański był zaangażowanym
społecznikiem.
Od 1947 r. działał jako członek
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chotomowie, był organizatorem odbudowy strażnicy, a przez kilka lat sekretarzem Zarządu OSP. Za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Złotym Znakiem
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. W latach 1968 – 1988 pełnił przez
4 kadencje funkcję radnego Rady Gminy
Jabłonna. Od wielu lat prowadził kroniki
związane z ruchem kombatanckim oraz
codziennym życiem społeczności lokalnej.
Do końca życia opiekował się miejscami
pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu.

Był jednym z inicjatorów wykonania tablic
pamiątkowych poświęconych dyrektor
szkoły por. Stefanowi Krasińskiemu oraz
nauczycielom tajnego nauczania i 3 kompanii AK Chotomów. Dzięki jego staraniom, w ostatnim okresie nadano nazwy
ulicy „Obrońców Modlina” oraz ronda
„Szarych Szeregów”. Józef Lemański
był również organizatorem wielu
uroczystości patriotyczno-religijnych
w środowisku cywilnym i wojskowym.
W 2013 r. otrzymał od ministra obrony
narodowej odznakę honorową i medal

pamiątkowy „Kustosza Tradycji, Chwały
i Sławy Oręża Polskiego”. Odznaczony
został również Krzyżem Oficerskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Powstańczym, Medalem „ProPatria” odznaką „Za wybitne Zasługi dla
ZKRPiBWP”. W kwietniu 2017 r. w trakcie XXXVII sesji Rady Gminy Jabłonna,
Pan Józef otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Jabłonna.
Pogrzeb ŚP. Józefa Lemańskiego odbył się
3 lutego w Chotomowie.
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Budżet Gminy na 2018 r.
Inwestycje i rozwój
Rok 2018 upłynie pod znakiem inwestycji. Blisko 40% tegorocznego budżetu Gminy Jabłonna
stanowią wydatki inwestycyjne. Pośród zadań zaplanowanych do realizacji znajdują się
między innymi kontynuacja I etapu budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na
terenie gminy Jabłonna, rozpoczęcie budowy hali sportowej w ramach Centrum Edukacyjno
Kulturalno Sportowego, wykonanie projektu i budowa przedszkola w Chotomowie, czy
budowa toru rowerowego pumptrack w Skierdach.
Dochody i przychody…o co chodzi?
Uchwała budżetowa jest planem finansowym gminy na dany rok. W planie
określa się zarówno szacowane dochody
gminy – takie jak podatki, opłaty, wpływy
z usług, subwencje czy dotacje, jak i przychody. Uchwała budżetowa ma najważniejszy wpływ na stabilne funkcjonowanie
gminy w ciągu całego roku. Należy w niej
zapewnić finansowanie wyszczególnionych zadań oraz zabezpieczyć możliwość
zwiększenia środków np. przez sprzedaż
obligacji.
W uchwale budżetowej ustala się deficyt gminy, który wbrew opiniom, nie
jest gwarantem zadłużenia gminy.
Umieszczenie informacji o deficycie i jego
wysokości, zapewnia możliwość – a nie
obowiązek – sprzedaży obligacji, z których
dochód będzie mógł być wykorzystany na
potrzeby realizowania zadań przez gminę.
Wartość wydatków musi być równa
dochodom i przychodom. W naszym przypadku, oznacza to, że na realizację zadań
zaplanowanych na 2018 r., w tym na realizację kolejnych zadań z zakresu „Budowy
systemu gospodarki wodo-ściekowej”
musimy posiadać możliwość zwiększenia
środków po stronie dochodów.
Tegoroczne szacowane dochody gminy
wyniosą blisko 109,5 mln zł. Tak wysoka
kwota pozwala zapewnić sprawne funkcjonowanie gminy, jej stabilny rozwój
i poprawę jakości życia mieszkańców.
Wysoki dochód, sprawia, że gmina jest
wiarygodnym kontrahentem dla jednostek dysponujących funduszami unijnymi.
Ma możliwość korzystania z licznych dofinansowań, w których potrzebny jest wielomilionowy kapitał własny. Gmina z takim
dochodem jak Jabłonna, realizując kosztowne wieloletnie inwestycje – jak budowa
systemu gospodarki wodno-ściekowej,
może emitować obligacje, dzięki którym
dysponuje zapleczem finansowym.
Głównym źródłem dochodów gminy
są podatki, które stanowią aż 39% tegorocznego budżetu. To dzięki nim, nasza
gmina może się rozwijać realizując
inwestycje dla poprawy komfortu życia
Mieszkańców.
Płacąc podatki w gminie Jabłonna, inwestujecie Państwo w oświatę swoich dzieci
i wnucząt, pomagacie rozwijać infra-

strukturę gminy, umożliwiacie rozwój
transportu, wspieracie kulturę i sport.
Środki zewnętrzne
Na realizację części założonych w budżecie inwestycji, Gmina Jabłonna pozyskała
fundusze zewnętrzne w łącznej kwocie
19 889 812 zł. Są to środki z "Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020” w kwocie 12 857 910 zł
na realizację zadania pod nazwą „Budowa
systemu gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Jabłonna – etap I”. Zadanie
polegające na budowie systemu ścieżek
rowerowych w ramach ZIT jest współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
(3 600 000 zł).
Na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Jabłonna, gmina pozyskała 3 422
724 zł w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Jak kształtują się wydatki?
Wydatki gminy zaplanowane na 2018 r.
to 134 097 850 zł.
Ponad ¼ wydatków gminy stanowią
wydatki na oświatę i wychowanie – blisko 34,5 mln zł. Prawie 17 mln zł Gmina
przeznaczy na trzy szkoły podstawowe,
dla których organem prowadzącym
jest Wójt Gminy Jabłonna. Na oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych,
przedszkola, przedszkola specjalne oraz
inne formy wychowania przedszkolnego w 2018 r. zostanie przeznaczone
ponad 12 mln zł. Utrzymanie gimnazjów
w 2018 r. to ponad 2,3 mln zł.
W trosce o podwyższanie standardów
nauczania, organ prowadzący przeznaczy
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli blisko 122 tys. zł.
Jednym z zadań gminy, jest finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Rodzice
uczniów i przedszkolaków płacąc za obiady,
płacą za produkty, pozostałe koszty funkcjonowania stołówek ponosi gmina. W 2018 r. to
wydatek rzędu 340 tys. zł.
Ponad 2,7 mln zł gmina przeznaczy
na zadania wymagające specjalnej nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
szkołach i młodzieży w gimnazjach.
W 2018 r. gospodarka odpadami to koszt
rzędu ponad 2,5 mln zł. Oświetlenie ulic
i dróg to ponad 1,7 mln zł, a 61 tys. zł
gmina przeznaczy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na oczyszczanie gminy
oraz utrzymanie zieleni zabezpieczono
w tegorocznym budżecie ponad 1 mln zł.
13 835 700,00 zł zostanie przekazane
rodzinom uprawnionym do korzystania
ze świadczenia w ramach rządowego
Programu Rodzina 500+. Ponad 4 mln zł
gmina przeznaczy w tym roku na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, na wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze.
Na zdrowie!
Cały dochód z koncesji na sprzedaż
alkoholu, jak co roku zostanie przeznaczony na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. W 2018 r.
szacowane wpływy z koncesji, a co za tym
idzie szacowana wartość obu gminnych
Programów to 430 000 zł.
W 2018 r. Gmina kontynuuje realizację
trzech programów profilaktycznych: profilaktyka i leczenie próchnicy u uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna,
który obejmuje uczniów szkół podstawowych, szkoła rodzenia dla mieszkańców
gminy spodziewających się dziecka oraz
program profilaktyka i leczenie chorób
ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż
niepowikłanych.
W co inwestujemy?
Kontynuujemy budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
W 2018 r. zabezpieczono ponad 30 mln
zł na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Jabłonna.
W ramach tegorocznych inwestycji zaplanowano prace projektowo – kosztorysowe
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna
i Chotomów w ramach środków własnych
gminy. W bieżącym roku będziemy kontynuować realizację finansowanego przy
udziale Funduszu Spójności projektu pn.
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna
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– etap I” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Inwestujemy w drogi i ścieżki
rowerowe
Tegoroczne inwestycje drogowe zaplanowano na poziomie blisko 4 mln zł. W tym
roku będziemy projektować i budować
drogi, jak również przebudowywać
niebezpieczne skrzyżowania, będziemy
również projektować i budować odwodnienia ulic.
Wśród zadań, których realizacją będzie
zajmować się gmina w 2018 r. są:
§§ modernizacja nawierzchni dróg
gminnych w ramach założeń Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie
Jabłonna,
§§ wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie
wraz z budową chodnika (odcinek od
ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową
Chotomowską) oraz wykonanie
projektu budowy ul. Kolejowej
w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz
Sołecki),
§§ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej
i ul. Mazowieckiej (odcinek 200 mb)
w Rajszewie,
§§ wykonanie projektu i budowa
ul. Dereniowej w Jabłonnie,
§§ wykonanie dokumentacji projektowej
budowy drogi Muzycznej w Skierdach,
§§ wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa w ulicach:
Przylesie i Szkolnej w Jabłonnie oraz
Niecałej i Gwiaździstej w Chotomowie,
§§ budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie
wraz z budową skrzyżowania
ul. Jaśminowej z Modlińską,
§§ remont i odwodnienie ul. Przylesie
w Jabłonnie,
§§ wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej
z ul. Partyzantów w Chotomowie,
§§ wykonanie projektu budowy
ul. Wileńskiej w Chotomowie,
§§ wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy
ul. Paderewskiego w Jabłonnie,
§§ aktualizacja projektu budowy
ul. Wesołej i Tęczowej w Chotomowie,
§§ dokumentacja projektowa
ul. Akademijnej w Jabłonnie.
W 2018 r. będziemy budowali ścieżki
rowerowe. W ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, już niebawem
rozpoczniemy budowę ścieżek wzdłuż
ul. Strużańskiej oraz wzdłuż ul. Modlińskiej
w Jabłonnie na odcinku od ronda
Biskupów Płockich (S1) do Urzędu Gminy
Jabłonna (przetarg na budowę ogłoszony
w II połowie lutego). Inwestycja jest
współfinansowana w ramach Działania
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska

Rys. Dochody budżetu gminy
109 455 730 zł
PODATKI I OPŁATY 39%

RÓŻNE ROZLICZENIA 18%

(W TYM SUBWENCJA
OŚWIATOWA)

URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW PAŃSTWA 0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5%

OŚWIATA I WYCHOWANIE 1%
POMOC SPOŁECZNA 1%

RODZINA 16%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15%

w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
W budżecie Sołeckim – Trzciany i Janówek
Drugi wspólnie zabezpieczyły środki
na wykonanie projektu ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Żwirowej. To wspaniały przykład współdziałania sołectw dla rozwoju
sąsiadujących ze sobą miejscowości.
Gospodarka nieruchomościami
gminnymi
Tegoroczne wydatki z zakresu gospodarki
mieszkaniowej kształtują się na poziomie
3,7 mln zł. Na adaptację budynku przy
ul. Zegrzyńskiej 1 w budżecie zabezpieczono ponad 260 tys. zł. W 2018 r. gmina
zamierza przeznaczyć prawie 3,5 mln zł na
zakup nieruchomości.
Wśród inwestycji oświatowych zaplanowanych na 2018 r. znajdują się między
innymi wykonanie dokumentacji i budowa
Przedszkola Gminnego w Chotomowie,
rozpoczęcie budowy hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie
(CEKS).
W ramach poprawy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, w 2018 r. Gmina
wykona ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie. Wśród prac zaplanowanych do przeprowadzenia w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie znajduje się
budowa ujęcia wody do celów pożarowych, jak również wykonanie dokumentacji przebudowy Szkoły w celu dostosowania budynku do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych.
Przed nami realizacja Projektu
pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania
4.2 „Efektywność energetyczną”
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020”. Zadanie, na realizację którego w budżecie zabezpieczono ponad

5,3 mln zł – z czego blisko 3,5 mln stanowią środki zewnętrzne, obejmuje termomodernizację następujących budynków:
§§ Przedszkole Gminne w Jabłonnie.
§§ Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie,
§§ Gminne Centrum Kultury i Sportu Filia
w Skierdach,
§§ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego w Chotomowie.
Budynek i otoczenie Filii GCKiS
w Skierdach, poza termomodernizacją,
czeka jeszcze kilka zmian, są wśród nich
projekt i wykonanie przyłącza gazowego
do budynku, projekt i budowa oświetlenia terenu Filii, jak również budowa toru
rowerowego PUMPTRUCK. Już w tym
roku, Skierdy mają szansę stać się rowerowym centrum Gminy!
Będzie jaśniej!
W bieżącym roku gmina planuje budowę
oświetlenia 14 dróg gminnych oraz wykonanie 9 projektów oświetlenia ulicznego:
§§ ul. Jaśminowa w Rajszewie – budowa,
§§ ul. Wiosenna w Rajszewie – budowa,
§§ ul. Rajska w Rajszewie – budowa,
§§ ul. Rybacka w Suchocinie – budowa,
§§ ul. Żwirowa w Trzcianach (dz. nr 34)
– budowa,
§§ ul. Wiślana i Słoneczna w Wólce
Górskiej – projektowanie i budowa,
§§ ul. Magnolii w Dąbrowie
Chotomowskie – budowa,
§§ ul. Mała w Chotomowie – budowa,
§§ ul. Niecała w Chotomowie – projektowanie i budowa,
§§ ul. Sielska w Chotomowie – projektowanie i budowa,
§§ ul. Urocza w Chotomowie – budowa,
§§ droga od Ronda Szarych Szeregów
w Chotomowie w kierunku lasu
– projektowanie,
§§ ul. Kisielewskiego w Chotomowie
– projektowanie,
§§ ul. Bagienna w Chotomowie
(odnoga oznaczona numerami 9-11)
– projektowanie,
§§ ul. Jutrzenki w Chotomowie – budowa,
§§ ul. Malborska w Jabłonnie – budowa,
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§§ ul. Rekreacyjna w Jabłonnie
– projektowanie i budowa,
§§ ul. Skowronkowa w Skierdach
– projektowanie,
§§ ul. Wilgi w Skierdach – projektowanie.
W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych, gmina planuje budowę oświetlenia
przystanków i przejść dla pieszych.
W co inwestują sołectwa?
W 2018 r. sołectwa dysponują kwotą
286 092,00 zł. Mieszkańcy dziesięciu
sołectw Gminy Jabłonna już w zeszłym
roku zdecydowali o przeznaczeniu
Funduszy danych miejscowości.
Boża Wola:
§§ Urządzenie terenu wokół budynku
klubu – 25 108 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 1000 zł;
Chotomów:
§§ Zakup i montaż stojaków rowerowych
przy stacji kolejowej – 2 000 zł
§§ Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi
od 9 do 11) – 5 000 zł,
§§ Wykonanie projektu oświetlenia ulicy
od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów
w kierunku lasu – 5 000 zł,
§§ Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Kisielewskiego – 5 000 zł,
§§ Wykonanie renowacji pomnika
u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów
– 15 000 zł,
§§ Zakup namiotów, stołów i ławek
– 5 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 5 315 zł;
Dąbrowa Chotomowska:
§§ Budowa oświetlenia ul. Magnolii
– 4 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 10 000 zł,
§§ Wykonanie projektu budowy ulicy
Kolejowej – 23 872 zł;

Jabłonna
§§ Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej – 8 500 zł,
§§ Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonnie – 20 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 5 315 zł,
§§ Zagospodarowanie i urządzenie terenu
przy kompleksie boisk – 8 500 zł;
Janówek Drugi
§§ Wykonanie projektu budowy ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej
– 2 000 zł,
§§ Zakup drewnianej altany na plac zabaw
– 12 630 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 2 000 zł;
Rajszew
§§ Budowa oświetlenia ul. Wiosennej
– 15 202 zł,
§§ Budowa oświetlenia ul. Rajskiej
– 15 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 1 000 zł,
§§ Wykonanie koncepcji budowy toru
rowerowego PUMPTRACK – 1 000 zł;
Suchocin
§§ Budowa oświetlenia ul. Rybackiej
(od strony Bożej Woli) – 9 000 zł,
§§ Zakup nowych urządzeń na plac zabaw
– 3 267 zł,
§§ Zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów)
– 2 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 1 000 zł,
§§ Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej – 3 267 zł;

Skierdy
§§ Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Wilgi w Skierdach – 7 000 zł,
§§ Wykonanie projektu oświetlenia
ul. Skowronkowej – 7 000 zł,
§§ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS – 26 315 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 1 000 zł,
§§ Wykonanie koncepcji budowy toru
rowerowego PUMPTRACK – 1 000 zł;
Trzciany
§§ Utwardzenie drogi nr 260 – 2 000 zł,
§§ Wykonanie projektu budowy ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej
– 8 926 zł,
§§ Budowa oświetlenia wzdłuż
ul. Żwirowej – dz.nr 34 – 6 000 zł;
Wólka Górska
§§ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej – 10 000 zł,
§§ Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnienie idei samorządowej – 875 zł
Inwestycją uczcimy 100 lat
Niepodległości!
Gmina Jabłonna, wraz ze środowiskiem
kombatanckim zaplanowała w tym wyjątkowym – jubileuszowym roku, renowację i przebudowę Pomnika Orła Białego
Pamięci Poległych i Pomordowanych
w latach 1939-1945 w Chotomowie.
Pod koniec lutego, otrzymamy decyzję, czy na tę inwestycję uzyskaliśmy
dofinasowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspierania Opieki Nad Miejscami
Pamięci i Trwałymi Upamiętnieniami
w Kraju 2018”.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Kanalizacja i wodociąg w budowie!
Gmina Jabłonna rozpoczęła budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Prace są realizowane w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna,
Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna
we wsi Chotomów” (Zadanie 2), stanowiącej jedno z zadań projektu pn. „Budowa
systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Jabłonna – etap I”,
współfinansowanego ze środków unijnych. Wykonawcą prac budowlanych jest
firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legionowie.
Zadanie 2 realizowane jest w systemie
„projektuj i buduj”. Od sierpnia 2017 roku
trwały prace projektowe, zaś z początkiem lutego 2018 r. rozpoczęły się prace
związane z budową sieci wodociągowej
na ul. Parkowej i ul. Bagiennej (część)
w Chotomowie. Pod koniec lutego, rozpoczęła się również budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Dobrej w Chotomowie.
Dokumentacja projektowa dla Zadania 2
została podzielona na odcinki, w związku
z tym, prace budowlane będą rozpoczynały się sukcesywnie z chwilą uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia
na budowę.

Termin umowny zakończenia inwestycji całego Zadania 2 przewidywany jest
na koniec września 2018 roku. Mieszkańcy
będą informowani na bieżąco o możliwości podłączenia się do sieci.
Na początku marca 2018 roku przewidywane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ramach dwóch inwestycji pn.:
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” (Zadanie 10) oraz „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” (Zadanie 3).
W związku z rozpoczęciem robót budowlanych planowana jest czasowa zmiana
organizacji ruchu na ulicach objętych pracami. Przewidywane utrudnienia w ruchu
będą czasowe, a uniemożliwienia wjazdu/
wyjazdu z poszczególnych posesji będą
krótkotrwałe i każdorazowo uzgadniane
przez Wykonawcę z mieszkańcami.
W przypadku pozostawienia otwartego
wykopu ziemnego po godzinach pracy

ekipy budowlanej, wykonawca odpowiednio go zabezpieczy i zapewni przejezdność
na ulicy.
Specyfika budowy sieci wodno-kanalizacyjnych z zasady powoduje uciążliwość
dla użytkowników dróg i mieszkańców
– jest to nieuniknione. W związku z tym,
pracownicy Jednostki Realizującej Projekt
zwracają się z próbą o wyrozumiałość
z Państwa strony.
Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt
Katarzyna Fronczak
Agnieszka Jędrych
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„To są inwestycje, na które
mieszkańcy czekali od lat”
Rozmowa z Jarosławem Chodorskim, Wójtem Gminy Jabłonna.
Za nami rok 2017 jaki to był rok dla Gminy
Jabłonna?
Jednocześnie bardzo dobry, ale też bardzo
trudny.
Z jednej strony wiele rozpoczętych
projektów udało się zakończyć – rozbudowę przedszkola w Jabłonnie, budowę
łącznika Szarych Szeregów, uruchomić
komunikację lokalną. Rozpoczęliśmy też
budowę systemu wodno-kanalizacyjnego na ogromną skalę. To są inwestycje
na które mieszkańcy czekali od lat. Bardzo
się cieszę również z tego, że jest szansa na
wyprowadzenie Ośrodka Zdrowia na prostą. Kiedy rozpocząłem ten temat, zarzucano mi, że chcę „zniszczyć służbę zdrowia”. Bardzo dobrze pamiętam te słowa.
Często docierają do mnie różne sygnały,
że gdzieś np. nie dzieje się dobrze. Zawsze
je weryfikuję. Tak też było w przypadku
jabłonowskiego ZOZu. Miałem pewność,
że w placówce są duże zaniedbania.
Konieczne było podjęcie szybkich działań.
Ale jak to często bywa, najpierw musiałem
stoczyć batalię z częścią radnych, którym
bardzo nie podobał się fakt, że poruszam
ten temat. To jest taki modelowy przykład
naszych relacji. Na szczęście ten etap
mamy już za sobą. Przychodnią kieruje
nowa pani Dyrektor, widząc jej zapał
i skrupulatność naprawdę wierzę, że teraz
będzie już tylko lepiej. Pod takimi względami to był bardzo dobry rok, jednak
naprawdę nas nie oszczędzał. Musieliśmy
się zmierzyć z bardzo poważnymi problemami. Mam tu na myśli problemy
z Przedszkolem Gminnym w Chotomowie
i jego złym stanem.

kroku w tej gminie spotykam się z niespodziankami wypadającymi z szafy, których
nie planowałem realizować w tej kadencji.
Często wydaje mi się, że już nic mnie nie
zdziwi, jednak stan tego budynku był
szokiem.
Ukrył Pan ekspertyzę?

Gdybym ją ukrył to nikt by o niej nie wiedział i nie pracował nad rozwiązaniem
problemu. Powierzyłem tę sprawę specjalistom i oni już w sierpniu przygotowali
propozycje wyjścia z tej sytuacji. Nadal
uważam, że zainwestowanie maksymalnie 4 milionów zł w obiekt, który najpierw
w całości by zaspokoił nasze potrzeby,
a później przez wiele lat by służył naszym
mieszkańcom, to lepsze rozwiązanie niż
wynajmowanie za 1 milion zł za małego
No właśnie, ten problem pozostał nie- budynku na okres 3 lat. Wiem, że moje
zdanie podziela
rozwiązany. Często
wielu mieszkańsłyszy się zarzuty,
"W krótkim czasie udało
ców, chociażby wsi
że zaistniała sytusię znacznie rozbudować
zachodnich, którym
acja jest wynikiem
sieć wodociągową –
Przedszkole jest
zaniedbań ze strony
potrzebne.
urzędu. Zgadza się
do końca 2015 r. było
Pan z tym?
Zapadła inna decy2,5 km, a w latach 2016-17
Po części tak. Stan dobudowaliśmy blisko 7 km." zja. Dobrze, że znaleźliśmy ten budybudynku
przy
nek przy ul. Piusa XI
ul. Żeligowskiego 27
to efekt wieloletnich zaniedbań. Ten budy- i jego właściciele byli gotowi przystosować
nek nie uległ degradacji w ciągu trzech lat. go do naszych potrzeb.
Dopiero po przeprowadzeniu ekspertyzy
okazało się, że przez lata nikt nie prze- Czyli problem został rozwiązany
prowadzał stosownych remontów. To jest Częściowo tak. Ale do czasu wybudowasytuacja na opisanie której trudno znaleźć nia nowego Przedszkola będziemy funkodpowiednie słowa. To nie jest tak, że cjonować w „trybie awaryjnym”. Dzieci
o tym budynku całkowicie zapomniano – zostaną rozdzielone – część pójdzie do
nie, w niego inwestowano. Wymieniono budynku na Piusa XI, część do chotomowokna, zainstalowano nowy piec i tym skich szkół.
podobne rzeczy, ale nikt nie zainteresował
się konstrukcją czyli najważniejszym ele- Mieliśmy rozmawiać o mijającym roku,
mentem. Od trzech lat niemal na każdym a skupiliśmy się na przedszkolu.

Tak, bo on w tej chwili skupia większość
naszej uwagi. Odnieśliśmy naprawdę
wiele sukcesów, jednak sprawa przedszkola jest dla mnie bardzo ważna.
Wracając do tematu, opowiedział Pan jaki
to był rok dla Gminy, a jaki był dla Pana?
Trudno tak jednoznacznie ocenić. Praca
to duża część mojego życia, staram się jej
nie przenosić do domu, ale często się
nie udaje. Zwłaszcza w ostatniej z poruszanych kwestii, ciężko jest się odciąć.
Ale mam w domu ogromne wsparcie.
Rodzina cieszy się ze mną wszystkimi
sukcesami, a tych w końcu nie brakowało.
W krótkim czasie udało nam się usunąć
wiele nieprawidłowości, a jednocześnie
nie ugrzęźliśmy w miejscu. Taki prosty
przykład – w krótkim czasie udało się
znacznie rozbudować sieć wodociągową
– do końca 2015 r. było 2,5 km, a w latach
2016-2017 dobudowaliśmy blisko 7 km.
Poza tym powstał łącznik ulic Szarych
Szeregów i Zegrzyńskiej, gminny punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK), projekt hali sportowej
w Chotomowie, wymieniliśmy nawierzchnię na boisku przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Chotomowie. Poza tym, zrealizowaliśmy szereg mniejszych inwestycji, jak
remont skweru sołeckiego w Jabłonnie czy
siłownia w Suchocinie. Podejmujemy też
różne inne inicjatywy… ostatnio głośno
się zrobiło wokół listu, który wystosowałem do szkół z prośbą o nie zadawanie
prac domowych na weekendy i święta.
To sprawa, o której często rozmawiam
z innymi rodzicami – widzimy jak często
przeciążone pracą są nasze dzieci. Mój
apel spotkał się ze sporym odzewem,
poparł go Rzecznik Praw Dziecka, zainteresowała się ogólnopolska prasa – widać
więc, że ten problem jest powszechny.
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To może zapytam inaczej, czy to był dla
Pana dobry rok?
Tak. To był ciężki, ale dobry rok. Dużo
udało się zrobić, mieszkańcy zaczynają to
widzieć. Oczekiwali spektakularnych efektów w pierwszych dwóch latach mojego
urzędowania, a tak się nie da. Nie w tej
gminie. Nie w miejscu, w którym tak wiele
spraw trzeba było wyprostować. To mogą
być z pozoru drobiazgi jak uregulowanie

praw do gruntów, ale one często blokują
inwestycje. Najlepiej to widać w przypadku prowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnej, ścieżek rowerowych czy dróg. Jeżeli
kwestie prawne są uregulowane, możemy
ruszać pełną parą. I tak się zaczyna dziać.
Kolejną sprawą jest kwestia przejęcia
lasów przez Legionowo. Mieszkańcy
naszej Gminy stanęli na wysokości zadania. To było wspaniałe doświadczenie,

kiedy kolejne osoby oferowały swoją
pomoc. Dzięki takim reakcjom mieszkańców naprawdę zyskuje się poczucie,
że warto dawać z siebie wszystko. Kiedy
Legionowo zrezygnowało ze swojego
pomysłu, starałem się do wszystkich tych
osób zadzwonić i osobiście podziękować
za zaangażowanie. Nie wiem czy mi się to
udało, jeżeli nie, chciałbym skorzystać z tej
okazji i powiedzieć dziękuję! n

Gminne Przedszkole w Chotomowie
– kalendarium działań
Informacja Wójta Gminy Jabłonna w związku ze stanem technicznym budynku Gminnego
Przedszkola przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie.
6 marca 2017 r. Urząd Gminy Jabłonna
ogłosił postępowanie na wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku.
14 marca 2017 r. postępowanie zostało
unieważnione ze względu na brak wystarczających środków przeznaczonych na ten
cel.
15 marca 2017 r. Urząd Gminy Jablonna
ponownie ogłosił zapytanie ofertowe
na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.
10 maja 2017 r. została podpisana
umowa, na wykonanie ekspertyzy, która
została dostarczona do Urzędu 29 maja
2017 r.
29 czerwca 2017 spotkanie z autorem ekspertyzy dotyczące możliwości
remontu budynku przedszkola przy
ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
Projektant odmówił wykonania projektu
zabezpieczenia konstrukcji przedszkola –
w jego opinii próby ingerencji w konstrukcję są w tym przypadku zbyt ryzykowne
i nie sposób oszacować zakresu koniecznych robót.
WNIOSEK 1.
Przedszkole przy ul. Żeligowskiego
27 nie nadaje się do remontu.
WNIOSEK 2.
Możliwe jest użytkowanie go przez
najbliższy rok przedszkolny (przy
zapewnieniu stałego odśnieżania
dachu przez okres zimowy),
ale w roku 2018/2019 dzieci muszą
zostać przeniesione do nowej
placówki.
5 lipca 2017 r. opracowanie założeń do projektowania przedszkola
kontenerowego.
Zalety tego rozwiązania:
– zapewnienie dzieciom miejsc w nowym
Przedszkolu od 2018 r.
– możliwość ponownego wykorzystania
budynku modułowego według aktualnych
potrzeb – przeniesienie do innej lokalizacji.

Lipiec – sierpień 2017 r. Analiza 9 różnych lokalizacji dla budowy przedszkola
kontenerowego, wstępne rozmowy z proboszczem i zgoda parafii w Chotomowie
na użyczenie działki przy ul. Piusa XI.
22 sierpnia 2017 r. Radni otrzymali
materiały dotyczące zmian w budżecie i propozycję zwiększenia wydatków inwestycyjnych w postaci zadań
„Wykonanie dokumentacji tymczasowego
Przedszkola w Chotomowie” i „Adaptacja
projektu Gimnazjum na potrzeby budowy
Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.
29 sierpnia 2017 r. podczas Komisji
Rozwoju i Komisji Budżetowej, przedstawiono Radnym zadanie polegające
na budowie przedszkola kontenerowego
przy ul. Piusa XI w Chotomowie.
30 sierpnia 2017 r. Radni przyjęli
zaproponowane przez Urząd zmiany do
budżetu, pozwalające na przystąpienie do
procedury przetargowej mającej na celu
wykonanie dokumentacji Przedszkola
kontenerowego. Sporządzono opis przedmiotu zamówienia na dwie alternatywne
lokalizacje przy ul. Partyzantów przy
CEKS i przy ul. Piusa XI.
30 października 2017 r. mimo wcześniejszej pozytywnej opinii Radnych
i przygotowania przez Urząd dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy, Rada Gminy zmieniła nazwę
zadania na remont obecnego przedszkola.
Tym samym wszelkie prace mające na celu
projektowanie i budowę przedszkola
kontenerowego zostały zablokowane.
Jednocześnie, Radni nie przedstawili
żadnej realnej alternatywy zapewniającej
miejsca przedszkolne w Chotomowie od
września 2018 r.
3 listopada 2017 r. Powiatowy Inspektor
Budowlany przeprowadził kontrolę
budynku Przedszkola.
8 listopada 2017 r. kolejne spotkanie
z projektantem w sprawie ewentualnego
remontu obecnego budynku Przedszkola

zgodnie z sugestią Rady Gminy. Wnioski
ze spotkania:
– projektant nie podjął się wykonania
dokumentacji projektowej niezbędnej
do przeprowadzenia prac remontowych.
15 i 20 listopada 2017 r. spotkania
z rodzicami dzieci uczęszczających do
Gminnego Przedszkola w Chotomowie
podczas których omówiono możliwości
i zakres dotychczas wykonywanych działań. Podczas pierwszego spotkania niektórzy radni deklarowali chęć przedstawienia
alternatywnych lokalizacji dla przedszkola
kontenerowego.
24 listopada 2017 r. do urzędu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora
Budowlanego nakazująca opróżnienie
budynku Przedszkola w ciągu trzech
miesięcy.
27 listopada 2017 r. Wójt Gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski złożył wniosek o pilne zwołanie sesji nadzwyczajnej
30 listopada 2017 r. w Chotomowie. Celem
sesji miało być wprowadzenie zmian
do budżetu, pozwalających na projektowanie i budowę przedszkola kontenerowego w Chotomowie.
Przewodniczący Rady Gminy Witold
Modzelewski zwołał sesję 4 grudnia
2017 r. w Jabłonnie.
4 grudnia 2017 r. – w trakcie sesji Rada
Gminy odrzuciła propozycję Urzędu
Gminy Jabłonna, wypracowaną na drodze konsultacji z ekspertami i rodzicami
dzieci uczęszczających do Gminnego
Przedszkola w Chotomowie. Radni
nie wyrazili zgody na projektowanie
i budowę przedszkola kontenerowego,
jednocześnie obligując Wójta do remontu
obecnego budynku. Na ten cel Rada przeznaczyła 50 000 zł w 2017 r. i 150 000zł w
2018 r. oraz 400 000 zł na projekt i budowę
przedszkola docelowego.
6-7 grudnia 2017 r. dokonano rozbiórki
daszku nad wejściem do Przedszkola,
który zagrażał bezpieczeństwu użytkowników budynku.
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8 grudnia 2017 r. złożono odwołanie
od decyzji Powiatowego Inspektora
Budowlanego.
Od czerwca do grudnia 2017 r. Urząd
Gminy Jabłonna podejmował rozmowy
z projektantami, jednak wobec istniejącego stanu budynku, żaden z nich
nie podjął się wykonania dokumentacji projektowej remontu przedszkola.
Od 11 grudnia na stronie Urzędu Gminy
jest dostępne ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku na wykonanie projektu robót
zabezpieczających.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie, budynek Przedszkola jest stale
monitorowany i na bieżąco odśnieżany.
15 grudnia 2017 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń w trybie rozeznania rynku
na „Roboty Zabezpieczające Przedszkole
Gminne w Chotomowie”. Do Urzędu
nie wpłynęło żadne zagłoszenie.
Urząd Gminy Jabłonna jest w trakcie przygotowywania postępowania
przetargowego na wybór wykonawcy
„Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac remontowych i zabezpieczających Przedszkole
Gminne w Chotomowie”.
19 grudnia 2017 r. z inicjatywy Radnych
obyło się spotkanie dotyczące przedszkola
przy ul. Żeligowskiego 27. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady
Rodziców oraz rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola
w Chotomowie, Radni oraz przedstawiciele i pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna.
W trakcie spotkania, Radny Mariusz
Grzybek przedstawił wizualizację prezentowaną wcześniej podczas sesji Rady
Gminy 26 października. Jej głównym
założeniem jest zakup działki przyległej
do przedszkola przy ul. Żeligowskiego 27,
rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz projektowanie i budowę przedszkola docelowego
wraz z przyległym boiskiem. Propozycja
ta, jest trzyletnim zdaniem inwestycyjnym.
Rodzice obecni na spotkaniu, zwracali
uwagę na to, że propozycja przedstawiona
przez Radnego nie rozwiązuje zaistniałego
problemu. Apelowali o szybsze zapewnienie miejsc przedszkolnych dla dzieci
oraz usunięcie zagrzybienia w istniejącym
budynku.
Wobec powyższego, przedstawiono propozycję stworzenia przedszkola tymczasowego
w budynku przy ul. Piusa XI. Ze wstępnych rozmów prowadzonych przez Urząd
Gminy wynika, że właściciele obiektu
są skłonni wynająć i przystosować budynek do potrzeb przedszkola. Jednocześnie
wyjaśniono, że zakup dodatkowej działki
przy ul. Żeligowskiego nie jest konieczny do
wybudowania przedszkola docelowego.
W drugiej połowie grudnia, Dyrekcja
Przedszkola Gminnego w Chotomowie
rozpoczęła procedurę wyłaniania wykonawcy osuszania, odgrzybiania i ozo-

nowania budynku. Wykonanie prac
planowane jest w styczniu - w drugim
tygodniu ferii zimowych. Ze względu na
konieczność opróżnienia budynku na czas
przeprowadzanych prac, dzieciom zostanie zapewniona opieka w innej lokalizacji.
21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna odbyło się spotkanie z właścicielami budynku przy ul. Piusa XI w sprawie
możliwości dzierżawy obiektu. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Urzędu Gminy
Jabłonna uczestniczył Przewodniczący
Rady Gminy. Właściciele nieruchomości
zadeklarowali gotowość do adaptacji
budynku na potrzeby przedszkola. Ze
wstępnych szacunków wynika, że dzierżawiony obiekt będzie w stanie pomieścić
3-4 odziały przedszkolne. Kolejne spotkanie z właścicielami nieruchomości jest
zaplanowane na początek stycznia.
03 stycznia właściciele nieruchomości
przy ul. Piusa XI przekazali do Urzędu
Gminy koncepcję przebudowy budynku
usługowego na potrzeby przedszkola.
Przyjęto, że jest to dokument wyjściowy
który wymaga dalszego opracowania.
W następnym tygodniu odbędzie się
spotkanie z właścicielami budynku oraz
projektantem w trakcie którego zostaną
podjęte dalsze prace nad przedstawioną
koncepcją.
19 stycznia w budynku Przedszkola
Gminnego w Chotomowie zostanie przeprowadzone osuszanie, odgrzybianie
i ozonowanie. Prace zakończą się 24 stycznia. W związku z czasowym zamknięciem
placówki, dwoje dzieci zostanie przeniesionych do Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie, pozostałym opiekę zapewnią
rodzice.
16 stycznia został ogłoszony przetarg
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót
wzmacniających lub zabezpieczających konstrukcję budynku Przedszkola
Gminnego w Chotomowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W postępowaniu wpłynęły 2 dwie oferty. 26 stycznia
dokonano otwarcia ofert . Wykonawcy
złożyli oferty na kwotę 116235,00 zł oraz
184500,00 zł – obie oferty znacznie przekroczyły kwotę przeznaczoną na ten cel.
25 stycznia wpłynęła do Urzędu Gminy
decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego utrzymująca wźmocy decyzję Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, spowodowaną zgłoszeniem radnego Adama
Krzyżanowskiego. Zgodnie z dokumentem, budynek przedszkola musi zostać
opróżniony do 25 kwietnia 2018 r.
31 stycznia podczas sesji Rady Gminy,
Radni po raz kolejny zmienili swoje stanowisko w sprawie budynku przedszkola
przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
Tym razem, 14 głosami za, Radni opowiedzieli się za odstąpieniem od remontu
obiektu.
2 lutego odbyło się kolejne spotkanie
w sprawie budynku przy ul. Piusa XI.

W jego trakcie właściciele przedstawili
poprawioną przez architekta koncepcję
adaptacji budynku pod Przedszkole.
8-9 lutego na zlecenie Urzędu Gminy
przeprowadzono dodatkowe badania
stanu technicznego budynku przedszkola
przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
Wyniki badań dostarczono do urzędu
12 lutego. Z przedstawionych w dokumencie pomiarów wynika, że mimo
zastosowania się do zaleceń zawartych
w ekspertyzie, stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu uległ
pogorszeniu. W związku z tym, podjęto
decyzję o natychmiastowym wyłączeniu
z użytkowania 3 sal przedszkolnych.
13 lutego odbyło się spotkanie Wójta
z Radnymi Gminy Jabłonna, podczas
którego omówiono wyniki badań i rozważano możliwe działania. Radni ustalili
termin kolejnego spotkania na 15.02
o godz. 18:00 13-14 lutego sprawdzano
lokalizacje do których można jak najszybciej przenieść dzieci z przedszkola przy
ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
Spośród sprawdzanych obiektów za najlepszy pod względem komfortu i bezpieczeństwa, uznano budynek prywatnego
przedszkola położonego na pograniczu
Jabłonny i Warszawy.
14 lutego zlecono dodatkową opinię techniczną budynku Przedszkola Gminnego
w Chotomowie
15 lutego odbyło się spotkanie Wójta
z Radnymi Gminy Jabłonny, podczas
którego ponownie omówiono stan przedszkola i przedstawiono propozycje przeniesienia dzieci do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Chotomowie oraz do budynku
przedszkolnego przy ul. Dębowej 1
w Warszawie. Propozycje spotkały się
z aprobatą radnych i wspólnie wypracowano dalszy plan działań. Wyniki ustaleń
przedstawiono rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, podczas spotkania
w GCKiS w Chotomowie. Wójt podtrzymał decyzję o wyłączeniu z użytkowania
3 sal przedszkolnych i poinformował
o przeniesieniu z budynku wszystkich
dzieci do 5 marca 2018 r.
20 lutego wizyta w budynku przedszkola
przy ul. Dębowej 1 dyrekcji oraz przedstawicieli Rady Rodziców Przedszkola
Gminnego w Chotomowie i przedstawicieli Urzędu Gminy Jabłonna.
21 lutego rano rozpoczęły się prace,
których celem jest odświeżenie budynku
przedszkola przy ul. Dębowej 1. W godzinach popołudniowych udostępniono
obiekt Radnym oraz rodzicom.
22 lutego podpisano umowę na wynajem
budynku przy ul. Dębowej 1 w Warszawie
Zgodnie z deklaracją, będziecie Państwo
informowani o wszystkich działaniach
podejmowanych w związku z Gminnym
Przedszkolem w Chotomowie.
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna
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Sprzeciwiliśmy się zmianie granic.
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany
granic Gminy Jabłonna rozpoczęły się
08. stycznia i miały potrwać do 05. lutego
br. Jednak przed ich zakończeniem
okazało się, że władze Legionowa
postanowiły odstąpić od swoich
wcześniejszych zamiarów.
W konsultacjach złożono 2363 ankiety.
Spośród ważnych ankiet (2009) aż 99%
to odpowiedź NIE. Powiedzieliśmy
jasno – NIE chcemy zmiany granic!
W październiku ubiegłego roku znowu
o Legionowie zrobiło się głośno. Tym
razem za sprawą uchwały Rady Miasta
zmierzającej do przejęcia od Jabłonny
900 ha lasów. Pomysł ten nie został
w żaden sposób skonsultowany przez
sąsiadów i w oczywisty sposób wywołał
niemałe poruszenie. Co ciekawe, wśród
zbulwersowanych znaleźli się nie tylko
mieszkańcy Jabłonny, ale też sąsiadującej
z nią Choszczówki i samego Legionowa.
Tym razem to my powiedzieliśmy „Nic
o nas bez nas”.
„Lasy w Jabłonnie – naturalnie!” – pod
takim hasłem przebiegały trwające od
początku stycznia konsultacje społeczne
w sprawie zmiany granic Gminy Jabłonna
na rzecz Miasta Legionowo. Mieszkańcy
niemal jednogłośnie opowiedzieli się
przeciwko zmianie granic, skutkującej
zmniejszeniem aż o 25% gminnych terenów zielonych. Zdecydowany sprzeciw
Mieszkańców, Wójta i Rady Gminy, jak
również wsparcie warszawskiej dzielnicy Białołęka oraz części mieszkańców
Legionowa sprawiły, że Rada Miasta
Legionowo odstąpiła od procedury
zmiany granic administracyjnych.

Część złożonych ankiet (354), ze względów formalnych, musiała zostać odrzucona i nie została włączona do wyniku.
W dużej części były to głosy osób, które
mieszkają na terenie Gminy, ale nie
figurują w żadnych urzędowych bazach
danych. Te głosy, choć formalnie odrzucone, są dla nas ważne bo świadczą o
zaangażowaniu wszystkich mieszkańców w lokalne sprawy. Podobnie jak
głosy mieszkańców Legionowa, którzy
na ul. Strużańskiej przez budowę ścieżki
rowerowej wraz z oświetleniem.
Pierwszy pomysł władz Legionowa spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem
zarówno Mieszkańców Jabłonny jak
i Białołęki – przekierowanie części ruchu
z Legionowa na Choszczówkę wywołało
poruszenie wśród mieszkańców osiedli
na Choszczówce.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Strużańskiej wraz z budową oświetlenia to świetny pomysł, który realizuje
już Jabłonna. W ramach zadania, którego
liderem i koordynatorem jest Legionowo,
realizowanego przy udziale środków
zewnętrznych, Gmina Jabłonna zaprojektowała i niebawem wyłoni wykonawcę
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Strużańskiej.
Głos sprzeciwu w sprawie zmiany granic
był słyszalny również ze strony samego
Legionowa, niektórzy mieszkańcy obawiali się „dogęszczenia” miasta wskutek
pozyskania dodatkowej powierzchni,
która poprawiałaby parametry urbanistycznie już i tak przeludnionego
Legionowa. Obawy mieszkańców stolicy
powiatu dotyczyły również jeszcze większego zanieczyszczenia powietrza spowodowanego zwiększeniem ilości mieszkańców i ich samochodów.

Sąsiedzie, nie truj!
W październiku minionego roku, Rada
Miasta Legionowo podjęła uchwałę
w sprawie zmiany granic Miasta przez
przejęcie 900 ha terenu znajdującego się
w granicach Gminy Jabłonna. Legionowo
argumentowało swoją decyzję powiększenia powierzchni gminy kosztem sąsiadów, chęcią wybudowania drogi wzdłuż
torów kolejowych łączącej Legionowo
z Białołęką oraz poprawą bezpieczeństwa

Cała wstecz!
Krótko po podjęciu przez Radę Miasta
Legionowo uchwały rozpoczynającej proces przejęcia 900 ha jabłonowskich lasów,
Wójt i Radni Gminy Jabłonna przedstawili
stanowiska, w których stanowczo opowiedzieli się przeciw zmianie granic gminy.

wyrazili dezaprobatę wobec rozpoczętych działań.
Z uwagi na to postanowiliśmy zaprezentować również wyniki odrzuconych ankiet. Wśród 354 ankiet jedynie
15 zostało nieprawidłowo wypełnionych, 328 zawierało odpowiedź „NIE“,
a 11 „TAK“.
Dziękujemy Państwu
w konsultacjach!

za

udział

O zabranie głosu poprosiliśmy mieszkańców gminy, których opinia jest najważniejsza. To Państwo decydujecie o tym, jak
będzie rozwijała się nasza gmina.
Konsultacje społeczne rozpoczęliśmy
na początku stycznia. Mieszkańcy zostali
poproszeni o wypełnienie krótkiego formularza konsultacyjnego, w którym znajdowało się jedno pytanie:
Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych Gminy Jabłonna, która będzie
skutkować zmniejszeniem obszaru o ok. 25%
terenów zielonych?
W ramach konsultacji, Sołtysi zorganizowali w swoich miejscowościach Zebrania
Wiejskie, podczas których z udziałem
kierownictwa i pracowników Urzędu oraz
radnych, rozmawiano o granicach administracyjnych oraz o rozwoju naszej gminy.
Mieszkańcy mogli oddawać głosy
za pośrednictwem ankiety internetowej
oraz ankiety w wersji papierowej. Urny,
do których można było wrzucać wypełnione ankiety znajdowały się w Urzędzie,
w Gminnych Centrach Kultury i Sportu,
w Ośrodkach zdrowia i w sklepach.
Nie wszyscy zdążyli się w niej wypowiedzieć – jeszcze przed jej zakończeniem,
legionowscy samorządowcy wycofali się
ze swojego pomysłu.
Spotkania konsultacyjne oraz opinie wyrażone w ankietach pokazały, że mieszkańcy
gminy Jabłonna, bez względu na to, czy
mieszkają na terenie gminy od urodzenia,
czy niedawno się w niej osiedlili, traktują
to miejsce jak swój dom, który należy chronić. Pod tym względem, sąsiedzki egzamin mieszkańcy Jabłonny zdali wzorowo.

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo!
Za nami konsultacje społeczne i wygrana
walka o utrzymanie granic Gminy Jabłonna
w niezmienionym kształcie.
To doświadczenie po raz kolejny pokazało,
że Gmina Jabłonna to przede wszystkim

wspaniali mieszkańcy na których wsparcie
i zaangażowanie zawsze można liczyć. Serdecznie dziękuję za oddane głosy, wszystkie
deklaracje wsparcia i faktyczną pomoc przy
rozpropagowywaniu akcji. Pragnę również
gorąco podziękować tym, którzy choć nie
są mieszkańcami naszej Gminy, wsparli

nas w naszych działaniach: Nadleśnictwu
Jabłonna, Władzom Dzielnicy Białołęka,
Stowarzyszeniu Choszczówka oraz wszystkim Mieszkańcom Legionowa, którzy mówili
z nami jednym głosem.
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna
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Uporczywe pędraczysko
w Lasach Chotomowskich
W Lasach Chotomowskich od dłuższego czasu trwają prace z zakresu gospodarki leśnej.
Jak informuje Nadleśnictwo Jabłonna – to już nie jest pielęgnacja.
Lasy Chotomowskie borykają się
z jemiołą, pędrakami chrabąszczy, zanikaniem pędów sosny. Lasy Chotomowskie
trzeba ratować!
Kompleks Lasy Chotomowskie postrzegamy głównie jako idealne miejsce do
spacerów, uprawiania sportu czy zbierania grzybów. Piękne lasy znajdujące się
w gminie Jabłonna to wspaniałe tereny,
o które staramy się dbać i pielęgnować
tak, by kolejne pokolenia również mogły
korzystać z dobrodziejstwa natury. Jest to
jednocześnie kompleks leśny, podlegający
Nadleśnictwu Jabłonna, którego jednym
z zadań jest prowadzenie gospodarki leśnej.
Lasy Chotomowskie stanowią własność
Skarbu Państwa, a zarząd nad nimi sprawuje Nadleśnictwo Jabłonna. Pracownicy
Nadleśnictwa dbają o prawidłowe funkcjonowanie lasu – kontrolują czystość
lasu, stan zdrowia drzew, czy ich wiek.
Jednym z zadań Nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarki leśnej, według zasad:
powszechnej ochrony lasów, trwałości
utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji
lasów, powiększania zasobów leśnych.
Ze względu na alarmujący stan sanitarny
Lasów Chotomowskich, od dłuższego
czasu na ich terenie prowadzone są prace,
których celem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania lasu. Na aż 107,5 ha
lasu występuje jemioła, która może być
zagrożeniem dla osłabionych drzew.
Niepokój budzi sytuacja, w której powyżej
70% korony sosny jest porażone jemiołą –

takie drzewo ma małe szanse na „powrót
do zdrowia”.
Według informacji Nadleśnictwa Jabłonna,
Lasy Chotomowskie zostały zaatakowane
przez pędraki chrabąszczy, które degradują systemy korzenne. Zespół Ochrony
Lasów z Łodzi poza porażeniem jemiołą,

„zdiagnozował” w naszych lasach zamieranie pędów sosny i uszkodzenia korzeni
drzew, co skutkuje zamieraniem drzewostanu. Ze względu na sąsiadujące
z kompleksem leśnym miejscowości oraz
bliskie sąsiedztwo Wisły, walka chemiczna
z pędrakami chrabąszcza nie jest możliwa,
jedynym sposobem są cięcia.
W dziesięcioletnich planach gospodarki
leśnej, na podstawie których Nadleśnictwa
prowadzą swoją działalność, określa
się wiek rębności określonych gatun-

ków drzew. Pod tym względem, Lasy
Chotomowskie zostały niejako zaniedbane. Drzewostany zamierają, by
ocalić ich piękno i nieocenioną wartość,
konieczne jest intensywne działanie.
Niepokój mieszkańców budzą długotrwałe, całoroczne prace w lasach, niemniej jednak plany urządzania lasu,
zatem również prace prowadzone
w lasach, są opiniowane i zatwierdzane
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
Trwające przez cały rok sanitarne wycinki
drzew oraz wywóz drewna przyczynia
się do pogorszenia stanu dróg leśnych.
Warto jednak przypomnieć, że drogi leśne
to grunty związane z gospodarką leśną
zajęte pod wykorzystanie dla potrzeb
gospodarki leśnej. Ich głównym przeznaczeniem jest dostępność dla pracowników
Nadleśnictwa oraz podwykonawców
wykonujących prace na ich zlecenie, bądź
zlecenie przedsiębiorstw kupujących
drewno. Komendy Powiatowe Straży
Pożarnej kontrolują bezpieczeństwo przeciwpożarowe obszarów leśnych, oceniają
stan dróg przeciwpożarowych (podczas
kontroli przeprowadzonej w 2017 r. PSP
nie miało uwag).
Mamy nadzieję, że Nadleśnictwo Jabłonna
skutecznie zapobiegnie degradacji
Kompleksu Lasów Chotomowskich, by
również przyszłe pokolenia mieszkańców
gminy Jabłonna mogły cieszyć się sąsiedztwem pięknego, zdrowego i bogatego
w grzyby lasu.

Smog powrócił!
Sezon grzewczy powoli kończy się, jest więc nadzieja, że jakość powietrza znacznie się
poprawi. Problem smogu będzie niestety powracał.
Problem zanieczyszczonego powierza
dotyczy całej Polski, a jego główną przyczyną jest tzw. niska emisja, czyli ogrzewanie domów za pomocą węgla, drewna
i innych paliw stałych, często w piecach
oraz kominkach nie spełniających żadnych
standardów emisji. W wyniku spalania
tych paliw wydzielają się szkodliwe pyły
zawieszone i gazy. To czym oddychamy
ma duży wpływ na nasze zdrowie.
Przeprowadzone badania potwierdziły,
że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje m.in. astmę, raka płuc,
problemy z oddychaniem, kaszel, katar,
zawał serca, nadciśnienie tętnicze, bezpłodność. To tylko kilka wymienionych
dolegliwości z długiej listy jakie wiążą się

z oddychaniem złej jakości powietrzem.
Co roku w Polsce umiera około 45 000
osób w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
Jednocześnie przypominamy,
że w piecach nie wolno spalać:
§§ przedmiotów z tworzyw sztucznych,
butelek, toreb foliowych,,
§§ ubrań, obuwia,
§§ płyt laminowanych i wiórowych,
§§ ram okiennych z drewna i plastiku,
§§ mebli,
§§ drewna malowanego, lakierowanego
i impregnowanego.
Wszystkie przedmioty po zużyciu są
odpadami i nie wolno ich palić w piecach.

Grozi za to grzywa do 5 000 zł. Spalając
śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc
śmieci w piecu, niszczymy przewody
kominowe poprzez odkładanie się tzw.
mokrej sadzy w kominach, co może być
powodem zapalenia się instalacji i pożaru
domu, a nawet zatrucia czadem. Wszystkie
odpady można oddać w ramach Systemu
Odbioru Odpadów Komunalnych (więcej
www.srodowisko.jablonna.pl). Apelujemy
o segregowanie śmieci i pozbywanie się
ich w sposób zgodny z prawem. Paląc
niskiej jakości węglem lub odpadami
trujemy nie tylko innych, ale także siebie
i swoich najbliższych.
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Jabłonna – tu chcemy rosnąć!
12 lutego Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Jabłonna Stefan Traczyk podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia wspólnego projektu
„Jabłonna – tu chcemy rosnąć!”.
korzeniowym. Wybrać będzie można
jedno z 9 gatunków drzew takich jak między innymi: sosna, modrzew, klon, lipa,
dąb oraz otrzymać specjalny certyfikat.
Akcja będzie podzielona na trzy etapy
wydawania sadzonek. Termin rozpoczęcia
pierwszego z nich planowany jest na kwiecień 2018 roku. Termin rozpoczęcia drugiego etapu akcji planowany jest na wrzesień, a trzeciego na kwiecień 2019 roku.
Szacujemy, że w ramach projektu
„Jabłonna – tu chcemy rosnąć” skorzysta
około 250 dzieci urodzonych w gminie
w 2018 r.
Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest
na stronie www.jablonna.pl

Fot. Nadleśniczy Stefan Traczyk i Wójt Jarosław Chodorski

W ramach przedsięwzięcia, każdy mały
mieszkaniec gminy urodzony w 2018 roku
będzie mógł otrzymać drzewko, które
upamiętni jego narodziny. W ten sposób,
wraz z nowym pokoleniem mieszkańców
będą wzrastały nowe drzewa.
Aby przystąpić do akcji wystarczy po
28 lutego pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.jablonna.pl lub
www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl i złożyć
w siedzibie Urzędu Gminy. Sadzonki
wraz z certyfikatem będzie można odebrać
w wyznaczonych terminach w Szkółce
Kontenerowej w Skierdach. W ramach
prowadzonej akcji sadzenia drzew, uczestnicy będą mogli bezpłatnie otrzymać
jedną sadzonkę, z zakrytym systemem

Jubileuszowy rok 2018
100 lat temu Polska odzyskała niepodległość! Wójt Gminy
wraz z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości planuje szereg
wydarzeń historycznych, sportowych i kulturalnych.
W Gminie Jabłonna trwają przygotowania
do jubileuszowych obchodów. W organizację wydarzeń włączyły się gminne
placówki oświatowe i kulturalne, Koło
Kombatantów, 32. Wieliszewski Dywizjon
Rakietowy Obrony Powietrznej, jak również lokalne stowarzyszenia, radni i indywidualni mieszkańcy.
Jednym z kluczowych założeń gminnych
obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, jest przebudowa
i renowacja pomnika Orła Białego Pamięci
Poległych i Pomordowanych w latach

1939-1945 w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie renowacji ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Wspierania Opieki
Nad Miejscami Pamięci i Trwałymi
Upamiętnieniami w Kraju 2018”.
Jubileusz Niepodległości będzie nam
towarzyszył na każdym kroku, zarówno
w wydarzeniach sportowych – takich jak
majowy Bieg po Złote Jabłko, jak i kultu-

ralnych. Szkoły Podstawowe, Przedszkola
oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie już od początku 2018 r. ogłaszają konkursy o tematyce patriotycznej.
Gminne obchody jubileuszowego
Narodowego Święta niepodległości będą
odbywały się pod wspólnym logiem,
które mamy przyjemność zaprezentować
Państwu.
Informacje o wydarzeniach jubileuszowych znajdziecie na www.jablonna.pl oraz
na gminnym profilu na www.facebook.com

CHORE DZIKI NA TERENIE GMINY
Na terenie powiatu legionowskiego i okolicznych gmin od listopada 2017 r. potwierdzono
kilkadziesiąt przypadków zakażenia dzików wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?
• należy powstrzymać się od dotykania zwłok dzika
i pozostawić je w miejscu znalezienia;
• zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza
weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim (tel. 22 775 22 27),
Urzędu Gminy Jabłonna (tel. 22 767 73 39) lub Komisariatu Policji
w Jabłonnie (tel. 22 766 12 55 lub 22 604 88 65), w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezionych zwłok (punkty orientacyjne
lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (numer telefonu
kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików;
W pierwszej kolejności od padłego dzika zostanie pobrana próbka
na obecność wirusa ASF przez lekarza weterynarii, a następnie odbierze go firma utylizacyjna na koszt powiatowego lekarza weterynarii.

Na ASF chorują wyłącznie świnie i dziki, choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Przypominamy, że w przypadku zauważenia w pasie drogowym zwłok
zwierzęcych innych niż dzika, prosimy poinformować zarządcę drogi:
• droga krajowa nr 61 – tel. 22 209 23 66
• drogi wojewódzkie nr 630 (ul. Modlińska) i 632 (ul. Strużańska)
tel. 22 776 23 33
• drogi powiatowe nr 1817W (ul. Klonowa w Bożej Woli),
1819W (ul. Piusa XI w Chotomowie) i 1820W (ul. Chotomowska
w Jabłonnie, ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Kordeckiego
w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej) – tel. 22 764 05 13
• drogi gminne – tel. 22 767 73 39
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Inauguracja kolarskiego sezonu
w Chotomowie
To właśnie w gminie Jabłonna odbyła się pierwsza w nowym sezonie rowerowa impreza.
W zorganizowanym na początku lutego – przez zwycięzcę Tour de Pologne, Cezarego Zamanę
i Urząd Gminy Jabłonna maratonie – wystartowało 400 zawodniczek i zawodników.
Warunki, jakie tam panowały, były chwalone przez zawodników z całego kraju.
Jak pierwszy maraton w nowym sezonie
2018 ocenia dyrektor sportowy cyklu
Northtec MTB Zimą, Cezary Zamana:
„Dla naszego zespołu to była dobra
impreza. Przede wszystkim dlatego, że
mogliśmy liczyć na wsparcie pracowników Urzędu Gminy Jabłonna i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chotomowie.
Jestem również wdzięczny za życzliwość
Nadleśnictwa Jabłonna, które było kluczowym partnerem tego maratonu” – podsumowuje kolarski mistrz Polski i triumfator
Tour de Pologne.

Fot. Radni oraz Wójt Gminy

Tenderenda (Deutsche Bank Bike Team)
z wynikiem 48:18. Na dystansie Mega
triumfowali: Krystyna Żyżyńska-Galeńska
(Mybike.pl) z rezultatem 1:49:53 oraz
Tomasz Majewski (Retro Stork Team),
osiągając czas 1:29:36.
Nie zabrakło też zajęć dla dzieci i młodzieży. Ta grupa zawodników rywalizowała na 7-kilometrowym dystansie,
a następnie w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie uczestniczyła w grach
i zabawach prowadzonych przez animatorki. Sam budynek szkoły świetnie sprawdził się jako baza zawodów.

Fot. Dekoracja zwycięzców

Ścigali się na lekko zmrożonej trasie
w ramach cyklu Northtec MTB Zimą.
Najchłodniejsza pora roku dała o sobie
znać kolarzom: utrzymujące się przez
kilka dni przed maratonem ujemne temperatury utwardziły grunty leśne, po
których biegła trasa zaprojektowana przez
Cezarego Zamanę. Niemałym wyzwaniem okazały się zmrożone koleiny,
które wymagały sporych technicznych
umiejętności od rywalizujących kolarzy.
Jednak nawet i takie przeszkody nie zdołały powstrzymać zawodników od pełnej
pasji walki na trasie. Na dystansie Mega
– 40 kilometrów, pierwsi z zawodników
mieli średnią prędkość sięgającą ponad 25
km/h. I to mimo interwałowej, wybijającej
z rytmu trasy. Sporych rozmiarów peleton
utrzymywał się do mniej więcej 20. kilometra. Od tego momentu zaczął dzielić
się on na mniejsze grupki, a o zwycięstwie
decydował już sprinterski spryt.
Wśród kobiet w klasyfikacji Open Fit
najlepsza okazała się Dorota Rajska (Bike
Concept) z czasem 59:06. Z mężczyzn
dystans ten najszybciej pokonał Jan

Fot. Dokument z 9 września 1418 r.

Biskup, prawnik i polityk
9 września 2018 to szczególna data dla Jabłonny i Chotomowa –równo 600 lat temu
miejscowości otrzymały lokację. Z tej okazji, w każdym wydaniu Wieści z Naszej Gminy
będziemy przybliżać dawną historię, a zaczniemy od przedstawienia postaci, bez której
dziś nie mieli byśmy czego świętować.
Jakub z Korzkwi herbu Syrokomla,
biskup płocki, wybitny prawnik, polityk i reformator kościoła urodził się ok.
1350 r. i od dzieciństwa był przeznaczony do kapłaństwa. Legenda głosi,
że jako młody chłopak spędzał dużo
czasu w białym kościółku w rodzinnej miejscowości. Modlił się w nim do
obrazu Matki Boskiej, która co jakiś czas
spełniała jego życzenia. Jednym z nich
była możliwość dalszej nauki na zagranicznym uniwersytecie, na którą rodzina
chłopaka nie miała środków. Pewnego
dnia, w trakcie modlitwy, Jakub podniósł wzrok i ujrzał leżącą na ołtarzu
sakiewkę wypełnioną pieniędzmi.
Znalezisko uznał jako dar, który przyjął
z wdzięcznością. Natychmiast podjął
studia na Uniwersytecie Bolońskim,
na którym zdobył tytuł doktora prawa.
W 1396 roku został powołany przez
papieża na biskupstwo płockie. Mimo
nieprzychylności okolicznych książąt,

biskup Jakub z Korzkwi konsekwentnie
realizował swoje plany reformowania
mazowieckiego kościoła. Również
w podległych sobie terenach wprowadzał nowe rozwiązania. Dokonywał
lokacji miast i wsi na mocy prawa chełmińskiego, które było korzystne dla
osadników. Przede wszystkim znacznie
ograniczało obowiązek Wojkowy wobec
biskupa oraz dopuszczało dziedziczenie
nie tylko przez synów, ale też przez
córki i rodzinę poboczną.
Biskupa Jakuba z Korzkwi zaliczano
do najwybitniejszych postaci XV wieku
w Polsce. Nic więc dziwnego, że jego
wiedzą i doświadczeniem posiłkował
się król Władysław Jagiełło. Ze wsparcia kapłana skorzystał również przed
odbyciem jednej z najbardziej znanych
bitew w historii Polski. Jak wynika
z relacji Jana Długosza, podczas mszy
odprawianej dla wojsk zmierzających
na Grunwald, Jakub z Korzkwi „[…]

jako mąż uczony i wymowny rozwiódł się obszernie o sprawiedliwej
i niesprawiedliwej wojnie”. Mowa
biskupa nawiązywała do dzieła krakowskiego profesora prawa Stanisława
ze Skarbimierza i dawała przekonujące
dowody na to, że zamierzona przez
króla wojna jest słuszna i sprawiedliwa.
Płomienne kazanie tchnęło ducha walki
i poprowadziło oddziały do zwycięstwa
Nie tylko tym razem płocki biskup
twardo opowiedział się przeciwko
działaniom Zakonu Krzyżackiego. Jako
reprezentant króla, walczył o interesy
Polski podczas soboru w Konstancji.
Z Badnii-Wirtenbergii do Płocka przywiózł szereg przywilejów dla swojej
katedry i podległej ludności. Bez wątpienia wprowadzenie dobrego prawa
i mądre rządy miały bezpośredni wpływ
na rozwój osadnictwa również na terenach Gminy Jabłonna.

Podziękowanie
W styczniu w naszej gminie odbywały się spotkania choinkowe dla dzieci ze wszystkich miejscowości. Organizatorami spotkań byli
Sołtysi, Rady Sołeckie, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Gminy. Jak co roku spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem
najmłodszych mieszkańców, którzy licznie wzięli udział w zorganizowanych zabawach. Dziękujemy wszystkim osobom za czas, wysiłek
i zaangażowanie w organizację tych sympatycznych spotkań.

