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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
wraz z wiosną rozpoczęliśmy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt realizowany
przy współfinansowaniu ze środków
zewnętrznych obejmuje cztery budynki:
Przedszkole Gminne w Jabłonnie, Szkołę
Podstawową nr 2 w Chotomowie oraz
GCKiS w Jabłonnie i GCKiS w Skierdach.
O tym jak zmienią się te gminne
budynki przeczytacie w „Wieściach”.

W najnowszym wydaniu znajdziecie
między innymi informacje o realizacji
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
– również dofinansowanych ze środków
unijnych, o remontach i budowie dróg
oraz o sukcesach naszych sportowców.
Przed nami wiele imprez kulturalnych,
sportowych i rozrywkowych. Już dzisiaj
chciałbym zaprosić Państwa na wydarzenia, które czekają nas w najbliższym czasie
– Tydzień Bibliotek – 7-15 maja, Gminny

Dzień Dziecka – 26 maja, Bieg po Złote
Jabłko – 27 maja, 100-lecie OSP Chotomów
– 2 czerwca. Będzie się działo!
Więcej informacji o projektach realizowanych przez Gminę Jabłonna znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.jablonna.pl i na naszym profilu
na facebook.com, który polecam Państwa
uwadze.
Zapraszam do lektury Wieści z Naszej
Gminy.
Michał Smoliński
Redaktor Naczelny

Gmina w liczbach
2243

200

osoby obserwują
profil Gminy Jabłonna
na facebook.com

sadzonek drzew
rozdaliśmy podczas
Pikniku Ekologicznego

100

lat funkcjonuje i dba o nasze
bezpieczeństwo Ochotnicza
Straż Pożarna w Chotomowie

5.

edycja Biegu po Złote Jabłko
odbędzie się 27 maja 2018 r.
w Lasach Chotomowskich

*Dane na podstawie raportów sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych kupionych u kierowców, nie uwzględniają
pasażerów jeżdżących na podstawie długookresowych biletów ZTM i Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna.
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Redakcja zastrzega sobie możliwość
skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów.
Za wypowiedzi publikowane na łamach
„Wieści z Naszej Gminy” redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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Będą miejsca w przedszkolu
dla wszystkich zgłoszonych dzieci
O sytuacji w gminnej oświacie mówi się dużo, niestety nie wszystkie pojawiające się informacje mają potwierdzenie w rzeczywistości – najlepszym przykładem tego są przedszkola.
Warto przypomnieć, że do końca sierpnia
2014 r. Gmina dysponowała zaledwie
jednym obiektem – przedszkolem przy
ul. Żeligowskiego w Chotomowie. Jak
się później okazało, choć była to jedyna
gminna placówka przedszkolna, nie przeprowadzano w niej niezbędnych remontów i modernizacji. Drugi obiekt umiejscowiony w dynamicznie rozwijającej się
Jabłonnie, przez 10 lat był wynajmowany
pod Przedszkole niepubliczne. Jak podkreśla wójt Jarosław Chodorski, zastana
sytuacja była dramatyczna – Gmina
Jabłonna to przede wszystkim enklawa
dla rodzin z dziećmi, dlatego niezwykle
ważne jest tworzenie niezbędnej infrastruktury. W tym celu w 2017 r. rozbudowano Gminne Przedszkole w Jabłonnie
oraz rozpoczęto współpracę z niepublicznym przedszkolem Tutorland, które od
2017 r. pełni funkcję publicznej placówki.
W kolejnym roku szkolnym gminny zasób
zostanie powiększony o miejsca w przedszkolu Bajkowy Dom. Dzięki temu, już
dziś wiemy, że rok 2018/2019 będzie
pierwszym, w którym starczy miejsc dla
wszystkich zgłoszonych dzieci, chociaż
nie wszystkie z nich dostaną się do tego
przedszkola czy oddziału przedszkolnego
w szkole, o miejsce w których się ubiegały.
Do tej pory największy niepokój
wśród rodziców budziła sytuacja
związana z Gminnym Przedszkolem

w Chotomowie, jednak i tu nadchodzący
rok szkolny nie zapowiada się źle.
Urząd Gminy Jabłonna podpisał przedwstępną umowę na wynajem budynku
przy ul. Piusa XI w Chotomowie, który
w najbliższych trzech latach będzie pełnił funkcję gminnego przedszkola. Już
we wrześniu dzieci zostaną przeniesione
do nowych, urządzonych z myślą o nich
pomieszczeniach. Nowe przedszkole ma
całkowitą powierzchnię 635 m² i mieści
się na działce o powierzchni 2414 m².
Jego wynajem będzie kosztował 30.000 zł
miesięcznie. Zgodnie z założeniami, we
wrześniu 2021 r. dzieci zostaną przeniesione do nowo wybudowanego Gminnego
Przedszkola przy ul. Żeligowskiego.
Zgodnie z zapisami umowy, Gmina
będzie miała również możliwość przedłużenia wynajmu o kolejne dwa lata.
Wójt Jarosław Chodorski, proszony
o komentarz w tej sprawie przyznaje, że
zapewnienie miejsc przedszkolnych dla
wszystkich zgłoszonych dzieci oraz zakup
działki pod nową szkołę w Jabłonnie
to niewątpliwie sukcesy, jednak zaznacza, że o pełnej satysfakcji będzie można
mówić dopiero, gdy wszystkie oświatowe problemy zostaną rozwiązane czyli
nie wcześniej niż w 2023 r. Choć do tej
pory udało się rozwiązać wiele problemów, przed Gminą Jabłonna wciąż stoją
ważne wyzwania. Pod koniec bieżącego

roku zostanie uruchomiony przetarg
na budowę hali sportowej w Chotomowie.
Jednocześnie trwają prace przygotowujące dokumentację budowy przedszkola
w Chotomowie. W najbliższym czasie
zostanie też zlecona analiza demograficzna, która pozwoli sprecyzować
potrzeby oświatowe wsi Jabłonna i zaprojektować odpowiadający im budynek.
W kolejnym numerze Wieści z Naszej
Gminy, więcej uwagi poświęcimy gminnemu szkolnictwu, a przede wszystkim odpowiemy na pytanie „Dlaczego
Jabłonowskiej podstawówki nie czeka
trójzmianowość”.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Kolejne projekty dla Jabłonny i Chotomowa
Wójt Gminy Jarosław Chodorski podpisał kolejne umowy na wykonanie projektów sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych w Jabłonnie i w Chotomowie.
W ostatnim kwartale 2018 r. Gmina będzie
dysponować projektami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej
ul. Modlińską w Jabłonnie, sieci wodociągowej w ul.: Osiedlowej, Serdecznej,
Życzliwej, Partyzantów, Gwiaździstej,
Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesołej,
ulicy bocznej od ul. Jasnej w Jabłonnie, jak
również sieci kanalizacyjnej w ulicach:
Milenijnej, bocznej od ul. Modlińskiej,
ul. Dębowej, bocznej od ul. Piaskowej
w Jabłonnie oraz w ulicy Baśniowej
w Chotomowie.
Prace projektowe zostały podzielone
na cztery części:
Część I
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ulicy Modlińskiej wraz z podłączeniem budynków wielorodzinnych przy
ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5
oraz w ulicy Osiedlowej w miejscowości
Jabłonna, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego.
Projektant: Proseco Kamil Wałęga,
ul. Norwida 1 lok. 5, 24-100 Puławy
Koszt: 64 187,55 zł
Część II
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ulicach: Serdecznej, Życzliwej,
Partyzantów, Gwiaździstej, Szafirowej,
Szczęśliwej, Tęczowej, Wesołej, ulicy bocznej od ul. Jasnej – dz. nr ew. 2170 obręb 3
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
bocznej od ul. Jasnej – dz. nr ew. 2170
obręb 3 w miejscowości Chotomów, wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego;
Projektant: Proseco Kamil Wałęga,
ul. Norwida 1 lok. 5, 24-100 Puławy
Koszt: 56 589,84 zł
Część III
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w ulicy Milenijnej, ulicy bocznej
od ul. Modlińskiej, ul. Dębowej, ul. bocznej
od ul. Piaskowej w miejscowości Jabłonna
oraz w ulicy Baśniowej w miejscowości
Chotomów, wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego;
Projektant: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Stern Stefan
Nawrotkiewicz
Koszt: 71155,50 zł

Część IV
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Modlińskiej w miejscowości Jabłonna, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Projektant: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Stern Stefan
Nawrotkiewicz
Koszt: 35 928,30 zł

Akcja termomodernizacja
Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace, dzięki którym wzrośnie wydajność
energetyczna czterech budynków gminnych.
W najbliższych dniach ruszą prace
w GCKiS w Skierdach, Przedszkolu
Gminnym w Jabłonnie oraz w SP nr 2
w Chotomowie. W GCKiS w Jabłonnie
prace na zewnątrz budynku już trwają.
Inwestycja jest współfinansowana

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania to 3 438 603,97 zł.

Kompleksowe prace przeprowadzone
w czterech budynkach przyczynią się
do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery, zmniejszą
zużycie energii oraz poprawią wygląd od
dawna nieremontowanych budynków.
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Nowe oblicze GCKiS w Skierdach
GCKiS w Skierdach czekają gruntowne
zmiany. Całość prac obejmuje: docieplenie
ścian parteru i 1 piętra (poddasza), docieplenie stropu i stropodachu, wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie
podłóg na parterze budynku (podłogi
na gruncie), docieplenie ścian fundamentowych, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wymianę instalacji odgromowej oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Z dachu budynku GCKiS w Skierdach zniknie w końcu azbestowe pokrycie dachu!
W ramach modernizacji instalacji CO
zostanie wykonana wymiana instalacji
wewnętrznej z nowymi grzejnikami płytowymi, montaż urządzeń i automatyki
sterującej w kotłowni, wymiana źródła
ciepła poprzez zastosowanie sprężarkowej
pompy ciepła powietrze-woda z napędem
elektrycznym 55/450C.

Fot. Filia GCKiS w Skierdach

Budynek Gminnego Centrum Kultury
i Sportu czeka wiele zmian, wśród nich:
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
budynku (w tym ścian cokołowych i fundamentowych), modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania, modernizacja
instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej
sali basenu, modernizacja instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
Cała instalacja CO wraz z grzejnikami oraz
instalacja wentylacji mechanicznej sali
basenowej również zostaną wymienione.
Nowa instalacja wentylacji mechanicznej
pozwoli podnieść sprawność systemu
odzysku ciepła na poziomie 85%.
Jako dodatkowe źródło energii zakłada się
zamontowanie na południowo-wschodniej połaci dachu 200 szt. paneli o łącznej
powierzchni 350 m2, wytwarzającej średniorocznie ok. 45 tys. KWh, co będzie
stanowiło pokrycie ok. 29% całkowitego
zapotrzebowania na energię elektryczną
budynku. Moc planowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 40 KW. Dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej, wszystkie
oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na energooszczędne typu LED.
W ramach termomodernizacji zostanie
wykonana rozbiórka tarasu przy basenie
i prowadzącego do basenu chodnika,
co umożliwi budowę parkingu między
GCKiS a budynkiem Poczty.
Ściany budynku zostaną ocieplone, zmodernizowany zostanie także frontowy
taras wraz ze schodami. Ułatwieniem dla
osób niepełnosprawnych będzie rampa
trzybiegowa, tzn. posiadająca trzy pochylnie (o nachyleniu 6%).
Wykonawca prac – TMP MAAT Sp. z o.o.
z Józefowa. Koszt inwestycji – 1 701 090,00 zł

Rys. Filia GCKiS w Skierdach (projekt elewacji budynku)

Fot. W GCKiS w Jabłonnie prace już trwają

Jakie zmiany czekają GCKiS
w Jabłonnie?

Jako dodatkowe źródło energii, na południowej połaci dachu zostanie zamontowane 36 szt. paneli polikrystalicznych.
Modernizacja instalacji oświetleniowej
polegać będzie na zastąpieniu istniejących
źródeł światła oprawami z energooszczędnymi diodami LED oraz na wprowadzeniu inteligentnego sterowania czasowego
z czujkami ruchu.
Wykonawca prac – PHU ROB-BUD Robert
Laskowski z Warszawy. Koszt inwestycji –
528 900,00 zł

SP nr 2 w nowej odsłonie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego
w Chotomowie przejdzie szereg zmian,
które pozwolą zmniejszyć zużycie energii i poprawią estetykę budynku.
Rys. SP nr 2 – projekt elewacji

Poza korzyściami dla środowiska i budżetu
Gminy, termomodernizacja zdecydowanie
wpłynie na estetykę naszego otoczenia.

Fot. SP nr 2 w Chotomowie
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Na całość zadania termomodernizacji składają się: docieplenie ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie
stropodachu i dachu nad częścią sportową
i łącznikiem oraz nad 1 piętrem w starszej
części budynku, wymiana luksferów na
okno, montaż nawiewników w oknach
części starszej budynku, wymiana drzwi
zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją
kotłowni i wymianą grzejników, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody
w części sportowej budynku, wymiana
instalacji odgromowej na dachu części
sportowej. Na estetykę wyraźnie wpłynie
zmiana elewacji budynku.
Wykonawca prac – PHU ROB-BUD Robert
Laskowski z Warszawy. Koszt inwestycji –
1 205 400,00 zł
Energooszczędnie w Przedszkolu
Gminnym w Jabłonnie
Prace, które już niedługo rozpoczną się
w budynku jabłonowskiego przedszkola
obejmują: docieplenie ścian zewnętrznych
i stropodachu, docieplenie podłóg na parterze budynku (podłogi na gruncie), docieplenie ścian fundamentowych, wymianę
okien wraz z montażem nawiewników,
wymianę świetlików wraz z montażem
nawiewników, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni
oraz wymianę instalacji odgromowej.
Elewacja budynku będzie spójna z elewacją oddanej we wrześniu zeszłego roku
nowej części przedszkola.
Wykonawca prac – Konsorcjum firm
w składzie – MABO Małgorzata Bober –
lider konsorcjum, URBI PROJEKT Tośka
Artur Wojciech z Sierpca. Koszt inwestycji
– 1 999 096,74 zł
Jak będą wyglądały najbliższe
miesiące?
W SP 2 w Chotomowie zakres prac prowadzonych wewnątrz budynku nie powinien
w istotny sposób zakłócać pracy szkoły
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– wymiana grzejników prowadzona
będzie kolejno w poszczególnych salach,
natomiast prace elewacyjne odbywać się
będą z odpowiednim zabezpieczeniem.
W Przedszkolu w Jabłonnie, ze względu
na prace przy elewacjach, głównym wejściem do budynku będzie wejście od
strony placu zabaw (przez furtkę przy
ul. Parkowej – przy SZPZOZ).
W okresie do czerwca prace wewnątrz
budynku będą zorganizowane w taki sposób, by kolejno wyłączana była tylko 1 sala
przedszkolna, dzieci z oddziału realizującego zajęcia w remontowanej sali będą
przenoszone do innych sal.
Dyżur wakacyjny w przedszkolu
w Jabłonnie będzie realizowany w nowej
części przedszkola.

Rodzice uczestników tegorocznej Akcji
Lato również nie mają się o co obawiać.
Akcja Lato będzie realizowana na tych
samych zasadach i w tych samych lokalizacjach co w ubiegłym roku. Zajęcia
w Jabłonnie będą odbywać się z wykorzystaniem bazy Szkoły Podstawowej.
W przypadku Skierd lokalizacja zostanie
ustalona po przyjęciu harmonogramu prac
termomodernizacyjnych.
Za sprawą prac wykonywanych w ramach
programu, planowana jest poprawa
efektywności energetycznej określonej
dla energii końcowej, średnio o 65,26%
w odniesieniu do stanu istniejącego,
redukcja CO2 będzie na poziomie 61,8%.
Osiągniemy również efektywność kosztową na poziomie 4,03 zł/ kWh/rok.
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Pośrednimi celami projektu są:
§§ termomodernizacja budynków,
prowadząca do wzrostu efektywności
energetycznej przy zapewnieniu
standardów wymaganych prawem
polskim i Unii Europejskiej;
§§ ograniczenie ładunku zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery w procesie
wytwarzania energii, dzięki zmniejszeniu zużycia energii oraz racjonalizacji jej wykorzystania;
§§ promowanie energooszczędności
i efektywnego wykorzystania energii;
§§ zmniejszenie obciążenia gminy kosztami zakupu nośników energii. n

Wod-kan – zbliżamy się do półmetka prac!

Pełną parą ruszyły roboty budowlane
związane z realizacją Stacji Uzdatniania
Wody w Chotomowie, zlokalizowanej
przy ulicy Partyzantów. Wykonawca –
firma ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, zgodnie z umową, ma zakończyć inwestycję i przekazać do eksploatacji
wybudowaną stację na początku 2019 roku.
Wykonawca – firma PRIKNAUBER Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legionowie
obecnie kończy prace związane z budową
sieci wodociągowej na Zadaniu 2 (rejon
ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa,
Bagienna we wsi Chotomów) i Zadaniu
10 (rejon ulic: Dolinowa, Kwiatowa,
Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu
w m. Chotomów). Konieczne jest jeszcze
wykonanie prób i dokonanie odbioru
wybudowanej sieci wodociągowej,
a także sporządzenie dokumentacji
powykonawczej i zgłoszenie zakończenia
do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Legionowie, aby mieszkańcy mogli rozpocząć procedurę przyłączania się do wybudowanej sieci wodociągowej. Wykonawca ten rozpoczął także
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Dobrej, Bagiennej i Parkowej (Zadanie 2)
oraz ulicy Kwiatowej (Zadanie 10).
Od połowy kwietnia 2018 roku rozpoczęła
się również realizacja Zadania 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”. Prace rozpoczęto

Fot. Budowa SUW

Wiosenna aura sprzyja inwestycjom realizowanym w ramach projektu pn. „Budowa systemu
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”, współfinansowanego
ze środków unijnych.

budową sieci wodociągowej w ulicy
Spokojnej oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej.
Od maja 2018 roku, wykonawca planuje
rozpocząć roboty budowlane na Zadaniu
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.

Gmina Jabłonna planuje jeszcze w tym
roku wybrać wykonawcę i podpisać
umowy na realizację kolejnych zadań
w ramach projektu:
Zadania 4: „Budowa sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna,
Podleśna, Obrońców Modlina, Mała
w m. Chotomów”,
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Wszystkie te Zadania realizowane będą
w systemie „projektuj i buduj”, czyli
w 2018 roku rozpocznie się faza projektowa, a w 2019 roku rozpoczną się prace
budowlane.
W 2018 roku rozpocznie się również realizacja Zadania 18: „Budowa
sieci kanalizacyjnej dla płn. strony
ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc.
od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz
z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową”.
Dla tego Zadania, Gmina posiada już
dokumentację budowlaną i prawomocną
decyzję pozwolenia na budowę. n

Fot. Kanalizacja ul. Kwiatowa

Zadania 5: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic:
Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa
XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna,
Obrońców Modlina w m. Chotomów”,
Zadania 6: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz
z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie
ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa,
Sosnowa, Klonowa w m. Chotomów
oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w m.
Dąbrowa Chotomowska”, a także:
Zadania 9: „Budowa sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna,
Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej
w m. Chotomów”.

Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt

W drogę!
Przed nami długo oczekiwana budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie. Jest to inwestycja
dla mieszkańców Rajszewa, Skierd oraz przejeżdżającego tamtędy autobusu szkolnego.
W najbliższym czasie rozpocznie się również remont ul. Chabrowej i Polnej w Rajszewie
oraz remont nawierzchni ul. Piaskowej w Jabłonnie. W kwietniu, Wójt Gminy podpisał
umowy na wykonanie prac, które już się rozpoczynają.
II etap budowy ul. Jaśminowej
Od dawna wyczekiwany przez mieszkańców Rajszewa drugi etap budowy
ul. Jaśminowej niebawem zostanie zrealizowany. Zakończenie prac budowlanych polegających na budowie drogi
wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej
z ul. Modlińską zaplanowane jest
na II połowę sierpnia 2018 r.
Wykonawcą prac będzie „Fal-Bruk”
Sp. z o.o. s.k. z Warszawy. Koszt budowy
ul. Jaśminowej razem z przebudową
skrzyżowania z ul. Modlińską wyniesie
1 795 800,00 zł (brutto).
Prace obejmą budowę drugiego etapu
drogi ul. Jaśminowej o długości 833 m.
W ramach inwestycji zostanie wykonane:
uzupełnienie podbudowy, wykonanie
krawężników i nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej,
wykonanie odwodnienia, wprowadzenie
stałej organizacji ruchu.
W ramach inwestycji, na ul. Jaśminowej
zostanie wybudowane oświetlenie w technologii LED. Ulicę długości 800 m oświetli
20 lamp.
Jednym z najistotniejszych elementów inwestycji, poprawiającym bezpieczeństwo uczestników ruchu, jest
budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej
z ul. Modlińską (DW 630). Planowana
inwestycja będzie polegać na przebudowie
jezdni ul. Jaśminowej z korektą istniejącej
geometrii oraz przebudową chodników

i poboczy. W związku z planowaną inwestycją zostaną wprowadzone zmiany
w organizacji ruchu.
Wyremontujemy Piaskową
w Jabłonnie
Remontem nawierzchni ul. Piaskowej
w Jabłonnie zajmie się Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o. z Mińska
Mazowieckiego. Koszt remontu to prawie
300 tys. zł.
W ramach zaprojektowanych prac na ulicy
Piaskowej, wymieniona zostanie górna
warstwa nawierzchni jezdni. Na całej długości i szerokości jezdni zostanie wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni
z mas mineralno-bitumicznych na średnią
głębokość 6 cm. Wszystkie istniejące włazy,
kratki, pokrywy i zawory uzbrojenia podziemnego zostaną wyrównane wysokościowo do projektowanych rzędnych.
Nowa nawierzchnia będzie składała
się z dwóch warstw z asfaltobetonu –

warstwy wyrównawczej (średnia grubość
– 5 cm) oraz warstwy ścieralnej (grubości
5 cm). W wyniku tych prac na całej długości jezdni zostanie skorygowane pochylenie podłużne, tak aby zapewnić właściwy
spływ wody do istniejących wpustów
deszczowych.
Ruszają prace na Chabrowej i Polnej
w Rajszewie
Rozpoczęliśmy remont ul. Chabrowej
i Polnej w Rajszewie. Prace będą prowadzone na 224,5 m odcinku ul. Chabrowej
i 167 m ul. Polnej.
Przedmiotem umowy podpisanej przez
Wójta jest profilowanie nawierzchni
oraz wykonanie nakładki bitumicznej. Realizację inwestycji powierzono
Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
Koszt wykonania prac remontowych
to 128 280,98 zł.

Fot. Skrzyżowanie ulic Polnej i Chabrowej w Rajszewie

8

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Pomysł na Skierdy
Rozpoczynamy przygotowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu Filii
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skierdach
Jednocześnie z budową toru rowerowego
typu pumptrack będzie powstawać koncepcja zagospodarowania całego terenu
Filii GCKiS w Skierdach. Pozwoli ona
na zaplanowanie bezpiecznej i odpowiadającej potrzebom mieszkańców przestrzeni
rekreacyjno-sportowej, na terenie całej
działki z uwzględnieniem powstającego
aktualnie toru i innych elementów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jakie
już istnieją. Dzięki opracowaniu koncepcji
rozwoju całego terenu z udziałem mieszkańców będziemy mogli lepiej spełnić
lokalne potrzeby. Wieloletnia koncepcja
pozwoli nam też pozyskać finansowanie –
w efekcie krok po kroku rozwiniemy teren

ośrodka w sposób gwarantujący wysoką
jakość użytkową i estetyczną. – mówi
Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna.
Koncepcję rozwoju opracowuje zespół
z fundacji Skwer Sportów Miejskich,
pracujący m.in. z Zarządem Zieleni
m.st. Warszawy. Projektanci rozpoczynają prace od przeprowadzenia
otwartej ankiety dla mieszkańców
(www.skwer.eu/ankieta-skierdy) i wywiadów z użytkownikami terenu ośrodka,
personelem GCKiS i innych lokalnych
instytucji. Zależy nam na jak najlepszym
poznaniu potrzeb sąsiadów i innych
użytkowników ośrodka, aby jak najlepiej
służył osobom w każdym wieku – mówi

Grzegorz Gądek, prezes fundacji Skwer
Sportów Miejskich – Dopiero po poznaniu potrzeb zaproponujemy jakiekolwiek
rozwiązania. Chcemy przede wszystkim
słuchać i w oparciu o wiedzę stworzyć
jak najlepszy projekt przestrzeni służącej
wszystkim mieszkańcom – dodaje Gądek.
Projektanci mają czas na przygotowanie
koncepcji do końca września. Jeszcze
przed wakacjami odbędzie się spotkanie
i otwarta dyskusja na temat wyników
ankiety oraz wywiadów, a także kolejnych kroków w projekcie. Zapraszamy
do aktywnego udziału w projekcie i zainteresowania nim rodziny i znajomych.

Konsultacje 2 planów miejscowych zakończone!
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom,
którzy zaangażowali się w konsulacie
społeczne na etapie tworzenia 2 planów
miejscowych w Jabłonnie: miejscowego
planu dla południowo-wschodniego
rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie oraz
planu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej
Renety w Jabłonnie.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji, który znajduje się na
stronie internetowej gminy w zakładce
Konsultacje społeczne oraz z filmikiem,
jaki powstał w trakcie konsultacji,
który znaleźć można na kanale Youtube
Gminy Jabłonna.
Opinie mieszkańców zostaną przekazane projektantom przygotowującym
ostateczne wersje planów.
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Pumptrack w Skierdach coraz bliżej!

Fot. Niebawem, w sąsiedztwie boiska powstanie tor rowerowy

Podpisanie umowy z wykonawcą projektu i budowy toru rowerowego typu Pumptrack
przypieczętowało rozpoczęcie inwestycji. 30 marca 2018 r. Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie podpisał umowę z firmą VELO PROJEKT Sp. z o.o.
z Białegostoku.

Pomysłodawcami budowy toru rowerowego w Skierdach byli mieszkańcy – teraz
ich propozycja staje się rzeczywistością.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sportu podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie toru rowerowego

typu „pumptrack” wraz z wykonaniem
koncepcji zagospodarowania terenów
rekreacyjnych na obszarze Filii Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach.
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma VELO PROJEKT Sp. z o.o.

z Białegostoku. Wartość inwestycji
to 324 720,00 brutto.
Tor rowerowy rozszerzy istniejącą ofertę
rekreacyjno-sportową. Na gminnej działce
przy Filii GCKiS w Skierdach jest już
plac zabaw, siłownia pod chmurką, stół
do tenisa, jak również boisko trawiaste
do piłki nożnej. Pumptrack będzie kolejną
atrakcją dla mieszkańców w każdym
wieku.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany tor rowerowy (ok. 160 mb pasa
jezdnego). Profilowane pasy jezdne,
z muldami i profilowanymi zakrętami
ułożonymi w sekwencje umożliwiające
rozpędzenie się i utrzymywanie prędkości
bez konieczności pedałowania. Serie muld
wraz z bandami stworzą zamkniętą pętlę
bądź pętle. Z toru będą mogli korzystać
rowerzyści, rolkarze, a także amatorzy
jazdy na deskorolkach i hulajnogach.
Po intensywnej jeździe, użytkownicy
będą mogli wypocząć w przeznaczonym
do tego miejscu.
Gmina planuje oświetlenie terenu,
by z toru można było korzystać również
po zmroku.

Wydarzenie sąsiedzkie – co to jest i jak je zorganizować?
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców gminy do organizacji wydarzeń sąsiedzkich np.: dni sąsiada, dni osiedla, ulicy,
pikników sąsiedzkich itd. Tak naprawdę, można użyć wielu nazw, ale cel jest ten sam: integracja mieszkańców, stworzenie przestrzeni gdzie można się spotkać, poznać, porozmawiać, pomóc sobie nawzajem, podjąć decyzje co zmienić w swoim otoczeniu, umówić się wieczorem „na piłkę” lub sadzenie kwiatów przy bloku. Pomysłów na wspólne
działania będzie tyle ilu pomysłodawców, to od Państwa kreatywności i pomysłowości zależy co wspólnie zrobicie.
Żeby zapewnić Państwu wsparcie „na starcie” planujemy cztery spotkania, w trakcie których dowiedzą się Państwo od czego
zacząć organizację wydarzenia sąsiedzkiego, jak je promować i jak zachęcić do uczestnictwa tych mieszkańców, którzy
na co dzień nie angażują się w sprawy sołectwa.
Spotkania planowane są w następujących dniach i lokalizacjach:
10 maja – Urząd Gminy Jabłonna,
11 maja – Filia GCKiS w Chotomowie,
14 maja – Filia GCKiS w Skierdach.
21 maja – Urząd Gminy Jabłonna – spotkanie wspólne, na którym będzie okazja
dopracować i skonsultować pomysły na wydarzenia sąsiedzkie.
Dzień Sąsiada ustanowiony został z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności i od 2000 roku w Europie
jest obchodzony w ostatni wtorek maja. Jak twierdzą organizatorzy, w całej Europie osłabiają się więzi społeczne, a rosnący
indywidualizm prowadzi do coraz częstszego wycofania ludzi z lokalnego życia. Dlatego warto przynajmniej w ten jeden dzień
w roku zdobyć się na przyjacielski gest – zintegrować się z sąsiadami, zwłaszcza z tymi, których widujemy od lat, a nie mieliśmy
okazji poznać bliżej.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Odkryj z nami Wisłę!
Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna
Rozpoczynamy realizację nowego projektu, na który Gmina pozyskała środki
z Lokalnej Grupy Działania Zalewu
Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze. 352 000 zł zostanie
przeznaczone zarówno na inwestycje,
wsparcie przedsiębiorców jak i na odkrywanie uroku oraz bogactwa przyrodniczego i historycznego naszej gminy.
Założenia programu zostały opracowane
na podstawie rozmów z Mieszkańcami,
prowadzonych podczas tworzenia
Programu Rewitalizacji Gminy.
Atrakcyjni turystycznie
W ramach realizowanego projektu zostanie sfinansowany fragment ścieżki rowerowej w Jabłonnie oraz stacja naprawy
rowerów przy filii GCKiS w Skierdach.
Przedsiębiorców zaprosimy na 4 spotkania, w trakcie których rozpoczniemy
budowanie wspólnej oferty turystycznej
naszej gminy, zastanowimy się co może
być naszym produktem turystycznym
oraz jak przedsiębiorcy mogą rozwijać
CSR* w swoich przedsiębiorstwach.

mieszkańców, rolników i przedsiębiorców
do wzbogacenia oferty noclegowej i turystycznej na terenie gminy Jabłonna.
Odkrywanie piękna, bogactwa
przyrodniczego i historycznego
związanego z Wisłą i nie tylko
W ramach projektu zaplanowaliśmy rajdy
rowerowe, wycieczki śladami dziedzictwa
wiślanego oraz dziedzictwa historycznego.
Łącznie, w ciągu roku (do końca lipca 2019 r.),
odbędzie się 10 wycieczek z przewodnikami. Osoby zainteresowane zapraszamy
do śledzenia naszej strony internetowej i FB,
„Wieści z naszej gminy” oraz innych kanałów
komunikacyjnych, poprzez które będziemy
informować Państwa o datach i tematach.

Zbieranie historii lokalnej
Ostatnim z działań zaplanowanych
w ramach projektu, jest przygotowanie
wystawy nt. dziedzictwa związanego
z Wisłą oraz przeprowadzenie 10 wywiadów z mieszkańcami w ramach tworzenia archiwum historii mówionej. Są to
pierwsze kroki zmierzające do stworzenia
naszego lokalnego zbioru muzealnego,
który w przyszłości być może przekształci
się w gminną izbę muzealną lub izbę
pamięci.
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.
*Corporate Social Responsibility
– społeczna odpowiedzialność biznesu

Agroturystyka nad Wisłą
Obecnie, mimo że położenie Gminy
Jabłonna jest niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i komunikacyjnie, nie ma u nas
zbyt wielu miejsc, w których można byłoby
znaleźć niedrogi nocleg. Czas to zmienić!
Jednym z działań będzie szkolenie
i doradztwo z zakładania i prowadzenia
działalności agroturystycznej. Celem
przedsięwzięcia jest zachęcenie naszych

Za nami spotkanie z przedsiębiorcami
Lokalni przedsiębiorcy i ci, którzy planują założenie działalności gospodarczej
wzięli udział w spotkaniu z doradcami
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych (MJWPU).
12 kwietnia 2018 r. uczestnicy spotkania
zorganizowanego w GCKiS w Jabłonnie,
dyskutowali z ekspertami o możliwościach
otrzymania dofinasowania do założenia
działalności gospodarczej oraz jej rozwoju.
Uczestnikom spotkania, planującym założenie własnego przedsiębiorstwa zostały
przedstawione propozycje źródeł finasowania. Przyszli przedsiębiorcy mogą
skorzystać z oferty Powiatowego Urzędu
Pracy (PUP) w Legionowie, gdzie cyklicznie prowadzone są nabory oraz przyjmowane wnioski o dofinansowanie. Warto
podkreślić, że PUP może określić jakiego
rodzaju przedsiębiorstwa chce w danym
momencie dofinansować. Kolejnym źródłem dofinasowania, z którego mogą

Programu Operacyjnego „Rybactwo i
skorzystać osoby planujące własny biz- (do 4 lat od dnia ukończenia studiów).
nes, są pieniądze
z Programu
Pożyczka jest udzielna na preferencyjnych
Morze”
PO
RYBYRozwoju
2014-2020
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 20142020. Fundusze z tego źródła skierowane
są do Lokalnych Grup Działania (LGD).
Na terenie naszego powiatu działa Lokalna
Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego.
Programy prowadzone przez LGD są skierowane zarówno do osób chcących założyć
firmę, jak i do przedsiębiorców planujących rozwój swojej działalności. Programy
prowadzone przez LGD mają charakter
dofinasowania w określonym procencie
oraz nastawione są na wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwach.
Osoby młode, decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą
ubiegać się o dotację w formie pożyczki,
taką ofertę proponuje Bank Gospodarstwa
Krajowego – program „Wsparcie na starcie”. Program skierowany jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów uczelni wyższych

warunkach. Oprocentowanie wynosi 0,44%
a maksymalna kwota pożyczki to 80 000 zł.

Przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją
firmę mogą skorzystać z dofinasowania
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych. Na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu ogłaszane są
nabory do poszczególnych programów.
Dodatkowo, w ramach ogłaszanych
naborów MJWPU prowadzi bezpłatne
szkolenia, na których omawiane są szczegóły oraz priorytety projektu. Wspólnym
cechami programów prowadzonych
przez MJWPU jest innowacyjność, walka
z wykluczeniem społecznym oraz równość płci.
O szczegółach poszczególnych programów można uzyskać informację pod adresem punkt_kontaktowy@mazowia.eu oraz
ze strony www.funduszedlamazowasza.eu
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Chotomowie
uprzejmie zaprasza

na obchody Jubileuszu 100-lecia jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie
W programie:
09.00 - 13.00

Piknik Rodzinny SP Chotomów
i Dzień Dziecka
•
•
•
•
•

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 19.00

DJ Booyo
• pokaz techniczny OSP Jabłonna
• pokaz specjalistycznych samochodów
pożarniczych Państwowej Straży
Pożarnej z Warszawy
• wioska smerfów
• wspinaczka po skrzynkach
• pokaz młodzieżowej drużyny
pożarniczej OSP Kałuszyn

program artystyczny
występy dzieci i młodzieży
gry konkursowe
zabawy
plac zabaw

Msza Święta z okazji 100-lecia
OSP Chotomów (plac przy Szkole
Podstawowej im. Stefana Krasińskiego,
Chotomów, ul. Partyzantów 124)

19.00 - 20.00

Red Queen

20.00 - 21.00

Zajefajni

Oficjalne uroczystości (plac przy szkole)

21.00 - 22.00

Camasutra

Atrakcje towarzyszące: gry, stoiska handlowe, grochówka strażacka, gastronomia

2 czerwca 2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
Partyzantów 27, 05-123 Chotomów
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Ciche bohaterki
Wśród historycznych pomników usytuowanych na terenie Gminy Jabłonna próżno szukać
tych, poświęconych kobietom.
Tymczasem, okupacyjna historia naszej
Gminy to też historia kobiet odważnych
i mądrych, których bohaterstwo budzi szacunek i podziw. Kobiet, które pokazały, że
nie trzeba być mężczyzną by wykazać się
męstwem, ani matką by dać dziecku życie.
Najpiękniejszy przykład tego, dały swoim
życiem i niezłomną postawą siostry
zakonne, które w czasie wojny i okupacji,
z narażeniem życia organizowały pomoc
i dawały schronienie dzieciom skazanym na śmierć. Wśród tych dzielnych

kobiet znalazły się Siostry Służebniczki
Staromiejskie prowadzące chotomowski
Dom Dziecka. To właśnie one, we współpracy z Matyldą Getter – naczelną matką
przełożoną prowincji warszawskiej,
odznaczoną medalem Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata – dały nowe życie
grupie żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta.
W polskim filmie „W Cieniu nienawiści”
to właśnie chotomowski sierociniec jest
miejscem, które ma dać schronienie dzie-

sięcioletniej Ewie. Droga do niego nie jest
łatwa, ale transportująca dziecko kobieta
wie, że jest to miejsce bezpieczne, które nie
odmówi pomocy.
Trzeba pamiętać, że wszelka pomoc
Żydom oznaczała śmierć i habit przed nią
nie chronił. Dlatego każda z sióstr, która
podjęła się tego zadania, zdawała sobie
sprawę z tego, że wierność zasadom może
kosztować ją życie.

Wisła Jabłonna znowu najlepsza!
Młodzi piłkarze reprezentujący gminę Jabłonna wygrali kolejną edycję Piłkarskiej Ligi
Powiatu Legionowskiego.
Zarówno w kategorii rocznik 2008, jak
i rocznik 2009 zajęli szczytne miejsce
I, a zawodnicypendpendrive rocznika
2005/06/07 – miejsce III.

Ponadto zawodnicy otrzymali także
wyróżnienia indywidualne VI edycji
Piłkarskiej Ligi Powiatowej:
§§ rocznik 2009
Król strzelców: Wierzbowski Paweł
Najlepszy bramkarz: Letkiewicz Janek
§§ rocznik 2008
Najlepszy bramkarz: Datsiuk Artur
Król strzelców: Wierzbowski Paweł.

Fot. Rocznik 2008

Fot. Rocznik 2009

Finały VI edycji odbyły się w wieliszewskiej hali sportowej. Nasi piłkarze w barwach Klubu Wisła Jabłonna po raz kolejny
nie mieli sobie równych.

Gratulujemy i życzymy
kolejnych wygranych!

Wymiana pieców. Dlaczego dofinansowanie ze środków gminy?
Jak informowaliśmy na www.jablonna.pl, program „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie
Gminy Jabłonna” zostanie zrealizowany ze środków własnych gminy. Powodem, dla którego program nie będzie dofinasowany
ze środków zewnętrznych jest brak ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW oraz wymagania stawiane przez MJWPU.
Rozpoczynając zbieranie oświadczeń mieszkańców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania wymiany pieca w ramach programu
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni na terenie Gminy
Jabłonna”, informowaliśmy o planach Gminy
dotyczących skorzystania z trzech poniższych programów:
1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych,
3. Środków własnych Gminy Jabłonna.
Chęć udziału w programie wymiany pieców zgłosiło 100 gospodarstw domowych
(w tym do programu z MJWPU zgłoszono
2 gospodarstwa).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił konkursu dla JST
Gmina rozpoczęła zbieranie oświadczeń

już w styczniu, by w momencie ogłoszenia
naboru wniosków przez WFOŚiGW być przygotowaną na szybkie złożenie dokumentów.
Z dużym wyprzedzeniem dysponowaliśmy
kompletem dokumentów i oczekiwaliśmy
na ogłoszenie naboru.
Do połowy kwietnia 2018 r. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nie ogłosił konkursu dla JST, tym
samym, gmina nie ma możliwości złożenia
wniosku o dofinansowanie wymiany pieców.
WFOŚiGW poinformował, że „oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku”,
o czym będziemy przekazywać informacje
mieszkańcom na bieżąco.
Program Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
Chęć uzyskania dofinansowania ze środków
MJWPU zgłosiły dwa gospodarstwa domowe.
Założeniem Programu ogłoszonego przez
Jednostkę było osiągnięcie ściśle określonego

efektu ekologicznego, którego przy zgłoszeniu dwóch domów jednorodzinnych gmina
nie byłaby w stanie osiągnąć (możliwość
pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gmina
Jabłonna zyskałaby np. zgłaszając budynek
wielorodzinny, którego większość mieszkańców chciałaby wymienić źródło ciepła).
Ze względu na powyższe, jak również inne
wytyczne MJWPU, uniemożliwiają złożenie
przez Gminę dokumentów w naborze.
Ze względu na zaistniałe okoliczności, osoby,
które zgłaszały chęć uczestnictwa w programach ze źródeł zewnętrznych, zostaną
uwzględnione w programie gminnym (zachowana zostaje zasada kolejności zgłoszeń).
Dofinansowanie wynosi 75% do wartości
nowego kotła, ale nie więcej niż 5 000 zł.
Obecnie trwają prace nad Regulaminem przyznawania dofinansowania oraz nad projektem
uchwały Rady Gminy. Przedstawienie projektu uchwały planowane jest na maj 2018.
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