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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
sezon wakacyjno – urlopowy dobiega
końca. Tymczasem przed nami wrzesień
i dwa wydarzenia, na które chciałbym
zwrócić Państwa uwagę. 9 września
w Jabłonnie odbędzie się Święto Gminy
Jabłonna i VIII Festiwal Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Nasza
gmina jest gospodarzem Festiwalu dzięki
zeszłorocznemu zwycięstwu Skierd!
9 września reprezentować nas będzie
sołectwo Boża Wola, które intensywnie
przygotowuje się do udziału i prezentacji
w kategoriach: stoisko, smaki i kuchnia
regionalna oraz występ sceniczny. Warto
tego dnia wybrać się na teren zespołu

parkowo – pałacowego i wesprzeć w festiwalowych zmaganiach naszego reprezentanta! Zwieńczeniem gminnego świętowania będzie koncert Sylwii Grzeszczak, na
który serdecznie zapraszam!
W drugiej połowie września w tym
samym miejscu w Jabłonnie odbędzie się
Festiwal Nauki. 23 i 24 września warto
obejrzeć ekspozycje i stoiska, wziąć udział
w wykładach i pokazach przygotowanych
przez wiele renomowanych uczelni, kół
naukowych, fundacji i instytucji współpracujących z Polską Akademią Nauk.
W najnowszym numerze informatora
gminnego zachęcam do przeczytania
tekstu o planowanych inwestycjach

związanych z budową kanalizacji i wodociągu. Realizowany przez gminę projekt
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna
– etap I” dofinansowany z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020, podzielony jest na
19 zadań. Obszar i zakładane lata realizacji
tej kluczowej dla gminy inwestycji przedstawiamy na kolejnych stronach gazety.
Zapraszam do lektury „Wieści z Naszej
Gminy”.

Michał Smoliński
Redaktor Naczelny

Gmina w liczbach
4 012 260

zł będzie kosztować budowa kanalizacji
i wodociągu w Chotomowie w ramach
podpisanych w sierpniu umów

2796

15

osób wsparło zbiórkę na operację
dwuletniej Olgi z Jabłonny, prowadzoną
przez portal www.siepomaga.pl

września zakończy się ogłoszony
przez gminę konkurs fotograficzny
„Wisła w obiektywie”

1912

9

internautów polubiło profil
gminy Jabłonna na Facebooku

3700

1774

punktów w eliminacjach zdobył
Jakub Rochnowski z Chotomowa,
dwunastoletni Mistrz Polski wyścigów
motorowodnych w kategorii GT 15

1

rocznicę cotygodniowych biegów
Parkrun w Jabłonnie obchodziliśmy
w sobotę 26 sierpnia

Fot. Uroczystości Powstańcze w Jabłonnie

to rok, w którym Jabłonna
została odkupiona od Kapituły
płockiej przez Biskupa
Michała Jerzego Poniatowskiego

września na Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw
w Jabłonnie naszą gminę będzie
reprezentować Boża Wola
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Stypendia dla najlepszych
Na początku sierpnia Wójt Jarosław Chodorski wręczył stypendia sportowe i artystyczne
młodym i uzdolnionym mieszkańcom naszej gminy. Wyróżnienie otrzymali: Patryk
Stokowski, Leon Marut i Ludmiła Marut.

Patryk Stokowski jest mieszkańcem
Jabłonny i zawodnikiem Polskiego
Związku Tenisowego sklasyfikowanym
na pozycji nr 8 z listy 05/2017 w swoich
roczniku. W swojej dotychczasowej karierze osiągnął ponad 18 pierwszych miejsc
na turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich. Jego największe sukcesy w ostatnich
dwóch latach to:
W 2016 roku:
I miejsce OTK młodzików
w grze podwójnej
I miejsce OTK młodzików
w grze podwójnej
III miejsce na mistrzostwach młodzików
w grze podwójnej

W 2017 roku:
II miejsce OTK młodzików w grze
pojedynczej chłopców – Stalowa Wola
I miejsce OTK młodzików w grze
podwójnej chłopców – Stalowa Wola
I miejsce OTK młodzików w grze
pojedynczej
III miejsce w Mistrzostwach Polski
w grze podwójnej POZ BRUK Sobota koło
Poznania
Leon Marut jest bardzo utalentowanym
11-letnim skrzypkiem i jak na młody wiek,
ma już sporą listę sukcesów na swoim
koncie. Brał udział w sześciu konkursach
skrzypcowych o randze międzynarodowej
i w każdym z nich został laureatem. Zajął
między innymi:
II miejsce Międzynarodowy Konkurs
im. J. Garści w Stalowej Woli (2016)
III miejsce Międzynarodowy Konkurs
„Talents for Europę” Dolny Kubin/
Słowacja (2016)
IV miejsce Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy Janko Muzykant (2017)
Jest też laureatem wielu konkursów ogólnopolskich w których zajmował:
I miejsce Ogólnopolski Konkurs Miniatury
Skrzypcowej w Warszawie (2016)
II i III miejsce Makroregionalny
Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino”
w Warszawie

w operze „Czarodziejski flet” na deskach
Opery Narodowej w sezonie 2016/2017.
Wziął również udział w nagraniu z chórem chłopięcym do filmu dokumentalnego "Kociewie" oraz jako solista do filmu
dokumentalnego o łódzkim getcie. Jako
skrzypek występował też w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze na otwarciu oranżerii w obecności marszałka
Adama Struzika i ks. biskupa Romana
Marcinkowskiego czy na koncercie jubileuszowym Romulda Twardowskiego na
Zamku Królewskim.
Ludmiła Marut jest utalentowaną 8-letnią
skrzypaczką. Brała udział w konkursach:
Międzynarodowym konkursie skrzypcowym„ Janko Muzykant”, Ogólnopolskim
konkursie skrzypcowym Oskara Riedinga
w Warszawie gdzie zdobyła 3. miejsce,
przeglądzie uczniów klas muzycznych
I stopnia w Mławie, gdzie zajęła 2. miejsce.
Ludmiła uczy się dopiero rok, dlatego jej
osiągnięcia są dużym sukcesem. Ludmiła
śpiewa również w chórze dziecięcym działającym przy Teatrze Wielkim i Operze
Narodowej w Warszawie oraz tańczy balet.
Fot. Wójt Jarosław Chodorski, Ludmiła i Leon Marut z tatą

Fot. Wót Jarosław Chodorski i Patryk Stokowski

Tym razem w ramach w ramach gminnego
programu wspierania dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki
w nauce stypendia otrzymali młodzi artyści i tenisista.

Leon śpiewa również w chórze dziecięcym działającym przy Teatrze Wielkim
i Operze Narodowej w Warszawie, z którym aktywnie koncertuje. Największy
sukces który odnotował jako młody
śpiewak, to wykonanie partii solowej

Nowa sekretarz gminy
Pod koniec lipca wójt Jarosław Chodorski powołał Agnieszkę Sobczak na stanowisko
sekretarza gminy Jabłonna.

Nowa sekretarz od ponad dwudziestu lat
pracuje w samorządzie lokalnym w którym przeszła wszystkie szczeble kariery.
Wcześniej przez kilka lat związana była
z sektorem prywatnym. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła

pracę w Urzędzie Gminy Izabelin jako
inspektor ds. geodezji. W kolejnych latach
awansowała na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Architektury i Geodezji,
a w latach 2010 – 2015 pełniła funkcję
Zastępcy Wójta Gminy. W drugiej połowie
2015 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie
Gminy Jabłonna jako naczelnik Wydziału
Inwestycji i pełniła tę funkcję do momentu
powołania na stanowisko sekretarza.
Po wyborze na sekretarza powiedziała –
Przede wszystkim dziękuje Panu Wójtowi
za zaufanie i nominację. Mam świadomość
jak wiele wyzwań stoi zarówno przede
mną jak i przed gminą Jabłonna, którą
dobrze poznałam w ciągu ponad dwóch
lat pracy w Urzędzie Gminy. Wierzę,

że moje dotychczasowe doświadczenie
zawodowe i wykształcenie pomogą mi
w wypełnieniu nowej funkcji.
Agnieszka Sobczak jest osobą wszechstronnie wykształconą i doskonale zorientowaną w funkcjonowaniu samorządu.
Ukończyła między innymi Zawodowe
Studium Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie
Warszawskim, a także Podyplomowe
Studium Administracji na tej samej uczelni
i Podyplomowe Studia Menedżerów
Samorządu Terytorialnego na SGH.
W latach 2014 – 2015 wzięła udział i ukończyła VI edycję Liderów Samorządu.
Jej prace dyplomowe dwukrotnie zostały
wyróżnione.
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Budujemy kanalizacje i wodociągi
W związku z pojawiającymi się pytaniami o prowadzone w tej kadencji samorządu
inwestycje z zakresu budowy kanalizacji i wodociągów przedstawiamy dotychczasowe
efekty prac.
Kanalizacja w Jabłonnie
Od początku grudnia 2014 r. do 19 maja
2015 r. prowadzone były prace przy
budowie kanalizacji w ul. Przylesie. W ich
wyniku wybudowano kanalizację grawitacyjną o długości 470,5 mb wraz z przyłączami. Na tym odcinku znajduje się
15 zabudowanych posesji. Do sieci podłączono 31 mieszkańców oraz znajdujące się
w tym rejonie przedszkole „Przy Lesie”.
Od maja do października 2016 r. trwała
budowa sieci kanalizacji sanitarnej po północnej stronie ul. Modlińskiej w Jabłonnie
wraz z odgałęzieniami. W wyniku prowadzonych prac wybudowano 807 mb sieci
i przepompownię ścieków. Po oddaniu
inwestycji do eksploatacji w październiku
2016 r. właściciele posesji na tym odcinku
ul. Modlińskiej mogą podłączać się do sieci
po uzyskaniu warunków technicznych
przyłączenia. Znajduje się tu 37 posesji
zamieszkałych przez 79 osób.
Kanalizacja w Chotomowie
Od lipca 2016 r. do końca października
2017 r. realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego
– Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie oraz budowa
kanalizacji w ulicy Tęczowej. Inwestycja
obejmuje wykonanie sieci kanalizacji
grawitacyjnej o długości 5 396 mb wraz
z kanalizacją tłoczną o długości 880 mb
i odgałęzieniami do granic posesji o łącznej długości 1140 mb. W ramach inwestycji
wybudowana zostanie sieciowa przepompownia ścieków przy ul. Jasnej. Warunki
techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej będzie można uzyskać po oddaniu inwestycji do eksploatacji (po 31 października 2017 r.). Na terenie inwestycji
znajduje się 177 posesji, zamieszkiwanych
przez 530 osób.
Budowa wodociągu
Od końca listopada do połowy grudnia
2015 r. wykonany został odcinek sieci
wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku Urzędu Gminy
Jabłonna. Do wodociągu podłączone będą
również dwa budynki mieszkalne położone przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonnie. Jeszcze w tym roku
wykonany będzie projekt przyłączenia
obydwu budynków.
Inwestycje w Chotomowie
Od lipca 2016 r. do końca lipca 2017 r.
trwała budowa sieci wodociągowej
w ulicach Polna, Okólna, M. Konopnickiej,

Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa Xi
i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami
do granic nieruchomości. Zakres inwestycji objął wykonanie sieci o długości
2323 mb wraz z odgałęzieniami o długości 536 mb i komorą wodomierzową
w ul. T. Kościuszki. Po otrzymaniu
warunków technicznych przyłączenia
do sieci będzie można się do niej przyłączyć. Na wybudowanym odcinku znajduje się 107 posesji zamieszkanych przez
313 mieszkańców.
Od końca lipca 2016 r. do końca sierpnia
2017 r. powstanie sieć wodociągowa w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej,
Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie
sieci wodociągowej o długości 3920 mb
wraz z odgałęzieniami od przewodu
głównego do granicy przyległych nieruchomości o łącznej długości 1029,50 mb.
Na tym terenie znajdują się 93 posesje
zamieszkałe przez 292 osoby oraz Szkoła
Podstawowa (byłe Gimnazjum im. Orła
Białego w Chotomowie).
Od końca czerwca do drugiej połowy
października będzie trwała budowa
wodociągu w ulicy Dobrej w Chotomowie.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie
sieci wodociągowej o długości 513 mb
wraz z odgałęzieniami do granicy przyległych nieruchomości o łącznej długości
139 mb. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu warunków technicznych, 16 posesji
(zamieszkałych przez 47 osób) uzyska
możliwość przyłączenia się do sieci.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dwa z wyżej wymienionych projektów
prowadzone były w ramach projektu
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020. Te projekty to:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie
wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości”
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna
wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości
Chotomów, Gmina Jabłonna oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Tęczowej
w Chotomowie”
Program operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
Przypomnijmy, że nasza gmina realizuje
program – budowa systemu gospodarki
wodno – ściekowej na terenie gminy
Jabłonna – etap I
Celem projektu jest zwiększenie liczby
mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone
usuwanie biogenów. Inwestycja będzie
realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt
realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł,
z czego dofinansowanie ze środków
zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.
Realizacja tego projektu w najbliższych
latach będzie zadaniem priorytetowym
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dla gminy pod względem organizacyjnym
i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy
wyodrębniony został zespół pracowników
kompleksowo zajmujący się realizacją
projektu.
W ramach projektu zostanie wybudowane blisko 52 kilometry kanalizacji
i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej
w miejscowościach Jabłonna, Chotomów
i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego
zostanie wybudowana stacja uzdatniania
wody w Chotomowie, a także zakupiony
specjalistyczny samochód do oczyszczania
kanałów sanitarnych i pompowni.
W sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około
5400 mieszkańców, a do wodociągu około
3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań, które będą realizowane
w latach 2017 – 2021 o czym informowaliśmy w 50. numerze „Wieści z Naszej
Gminy”.
Nr

Zadanie

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic:
Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła
w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa

2

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów

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

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

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, Jaśminowa

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

7

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w m. Chotomów

8

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna w m. Chotomów

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

10

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów

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

12

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P16” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym wrejonie ulic: Kolejowa, Wypoczynkowa, Złota, Dębowa, Wspólna, Rajska, Cisowa, Dębowa w m. Chotomów

13

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-1” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w m. Dąbrowa Chotomowska

14

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni
„PD-2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Magnolii, bocznych w m. Dąbrowa Chotomowska

15

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-3” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, Wspólna w m. Dąbrowa Chotomowska

16

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-5” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Wspólna, Wawrzynowa w m. Dąbrowa Chotomowska

17

kanalizacja dla płn. Strony w rejonie ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. Od posesji nr 236 w kier. Ul. Zegrzyńskiej)

18
19

kanalizacja dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej
wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową)
Stacja Uzdatniania Wody w m. Chotomów

Rodzaj inwestycji

Długości Zakładane
sieci [mb] lata realizacji

wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
wodociąg
kanalizacja grawitacyjna
kanalizacja tłoczna
kanalizacja grawitacyjno-tłoczna
nadzór inwestorki

2924
6504,65
880,1
1280
2015
185
3190
3040
250
2440
2390
70
4545
5195
330
5500
5500
280
1250
1900
100
1780
2430
90
1100
1950
360
1000
1300
170
2230
2920
390
2600
2250
170
2900
2050
400
1240
1240
250
2100
2050
60
650
600
130
699

kanalizacja grawitacyjno-tłoczna

3820

SUW

2016-2018

2017

2017-2018

2018

2019-2020

2019-2020

2019

2019

2018

2017

2018

2020

2021

2020-2021

2021

2021
2016
2017-2018
2017-2018
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Podpisana umowa na budowę
wodociągu i kanalizacji
W poniedziałek 7 sierpnia Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowy na wykonanie dwóch
zadań dotyczących budowy wodociągu i kanalizacji w Chotomowie w ramach projektu
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.
Firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą w Legionowie, która będzie
realizowała inwestycję w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” wykona dwa
zadania będące częścią projektu na który
nasza gmina uzyskała dofinansowanie
z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
W ramach podpisanych umów firma
PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K. wykona
sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni
„P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11”
(Zadanie 10) w Chotomowie” obejmujące:
Część I: Zadanie 2 – Budowa sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz
z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie
ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa,
Bagienna w Chotomowie obejmująca
zaprojektowanie i wybudowanie:

§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
według koncepcji około 2015 mb,
§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
według koncepcji około 185 mb,
§§ pompowni ścieków P1 o wydajności
16 dm3/s,
§§ sieci wodociągowej według koncepcji około 1280 mb.
Wartość umowy wyniesie 2 311 170 zł,
a termin realizacji zaplanowany jest do
29 czerwca 2018 r.
W ramach drugiej umowy wykonane
zostanie:
Cześć II: Zadanie 10 – Budowa sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w zlewni pompowni „P11”
wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa,
Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu
w Chotomowie obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
§§ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
według koncepcji około 1300 mb,

§§ ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
według koncepcji około 170 mb,
§§ pompowni ścieków P11
o wydajności 3dm3/s,
§§ sieci wodociągowej według koncepcji
około 1000 mb
Wartość umowy wyniesie 1 701 090 zł,
a termin realizacji zaplanowany jest do
29 czerwca 2018 r.
Oba zadania są częścią projektu pn.:
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna
– etap I” finansowanego przy udziale
Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
Więcej informacji dotyczących projektu
„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna
– etap I” można znaleźć na stronie:
www.jablonna.pl/

Informacja o możliwości podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej
W związku z zakończeniem i przekazaniem do eksploatacji inwestycji pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T.
Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna”,
mieszkańcy mogą rozpocząć procedurę przyłączania się do wybudowanej sieci.
Wybudowana sieć wodociągowa
obejmuje następujące posesje:

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z GMINNEJ
SIECI WODOCIĄGOWEJ?

1) ul. Kościuszki – nr porządkowy 163
(na terenie gminy Legionowo)

1. Wypełnić i złożyć WNIOSEK „o wydanie
warunków technicznych przyłączenia
nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej”. Do wniosku należy dołączyć dokument
poświadczający prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
(np. wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

2) ul. Piusa XI – nr porządkowy 1, 2A, 2B, 2D, 4
3) ul. Niecała – nr porządkowy 1
4) ul. Żwirki i Wigury – na odcinku
od ul. Niecałej do ul. Okólnej
5) ul. Okólna – na odcinku od granicy gminy
do ul. Polnej
6) ul. Marii Konopnickiej – od ulicy Okólnej
do nr porządkowego 8
7) ul. Polna (cała)

2. W oparciu o uzyskane warunki techniczne
zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie przyłącza
wodociągowego.
3. Przedłożyć w Wydziale Gospodarki
Komunalnej „ZAWIADOMIENIE” o terminie
rozpoczęcia robót związanych z budową
przyłącza wodociągowego.

4. Zgłosić wykonane przyłącze do odbioru
technicznego wypełniając ZGŁOSZENIE
„wykonanego przyłącza wodociągowego
do odbioru technicznego” i ZGŁOSZENIE
„włączenia przyłącza do gminnej sieci
wodociągowej”.
5. Na podstawie protokołów: odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, zaplombowania przez gminę liczników wody oraz po
dostarczeniu przez inwestora inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, gmina Jabłonna
podpisze UMOWĘ z inwestorem o rozpoczęcie świadczenia usług na dostawę wody.

Niezbędne druki znajdują się na stronie internetowej www.jablonna.pl w zakładce Gospodarka Komunalna.
Kontakt do Wydziału Gospodarki Komunalnej: 22 767 33 86 lub końcówka 84, 83, 82
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My nie odmówimy pomocy
Rozmowa z Arlettą Wiewiórą i Arkadiuszem Karwańskim z Sekcji PoszukiwawczoRatowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie.
Jabłonowska Sekcja PoszukiwawczoRatownicza rozpoczęła swoją działalność
we wrześniu 2015 r. Jak sami mówią, ich
decyzja pokierowana był potrzebą serca,
ale stała za nią też smutna rzeczywistość – poza Państwową Strażą Pożarną
w Warszawie, ani na Mazowszu, ani
w całej północnej ćwiartce Polski nie
ma podobnej grupy. W całym kraju 108
psów posiada certyfikat uprawniający do
udziału w akcjach – jedna z nich pracuje
dla OSP Jabłonna. Przez 2 lata działalności, sekcja rozrosła się do 14 ratowników i 8 psów. Do akcji byli wzywani 28
razy. Jak wspomina Arletta Wiewióra,
początki nie były łatwe, ale dzięki przychylności Krzysztofa Goślickiego prezesa
OSP Jabłonna, w końcu się udało.
Jaka była wasza najtrudniejsza akcja?
A.W. Każda jest trudna. Moi koledzy
widzą różnicę między szukaniem dziecka,
a szukaniem osoby starszej – ja nie. Mogę
powiedzieć, że ze względu na teren, bardzo trudna technicznie była akcja w rezerwacie przyrody nad Wisłą w Jabłonnie. 20
hektarów to powierzchnia, którą razem
z psem pokonuję w maksymalnie 2,5
godz. Tam przejście 18 hektarów zajęło mi
prawie 4, mimo, że to był styczeń i roślinność nie była bujna, część trasy musiałam
przejść na kolanach.
Czy chociaż akcja zakończyła się
sukcesem?
A.W. Niestety, po około 2 tygodniach
odnaleziono ciało w Wiśle. Mężczyzna

popełnił samobójstwo, był pod taflą lodu
więc ani my, ani śmigłowiec, który go szukał nie mieliśmy szans na odnalezienie.
Więcej jest akcji z pozytywnym czy
z negatywnym finałem?
A.W. Dokładnie pół na pół. Problemem
jest czas w jakim jesteśmy zadysponowani.
Pamiętam taką akcję: starsza pani wychodzi rano na spacer z psem, rodzina idzie
do pracy, gdy wracają jej nadal nie ma.
Dzwonią po rodzinie, znajomych, o dwudziestej zaczynają szukać na własną rękę,
o 21 robi się ciemno więc dopiero dzwonią
na policję. Niestety tyle czasu wystarczy,
żeby starsza osoba umarła. Ludzie mają
w głowie, że zgłasza się zaginięcie na policji dopiero po 24 godzinach. Tymczasem
powinniśmy to zrobić jak najszybciej.
Zwłaszcza gdy dotyczy to osoby starszej,
chorej albo dziecka. Wtedy cała procedura
szybciej rusza i mamy większe szanse na
znalezienie żywej osoby.
Udział w takich akcjach musi być dla Was
ogromnym obciążeniem psychicznym – czy
w jakiś sposób udało się Wam do tego
przywyknąć?
A.W. Na razie na szczęście nie. Może za
20 lat przyjdzie wypalenie zawodowe…
A.K. W jednostkach, w których ludzie są
narażeni na takie traumatyczne przeżycia
jest przyjęte, że się rozpowiada o akcji.
To znaczy staramy się krok po kroku
wszystko opowiedzieć, prześledzić, przy
okazji wyrzucić negatywne emocje – to
bardzo pomaga. Zajmuję się tymi sprawami od około trzydziestu lat i jakoś daję
radę. Emocje są zawsze. Jeżeli ratownik
nie ma emocji, powinien zmienić pracę.
Emocje są nam potrzebne do lepszego
działania.
A.W. Stres był, jest i będzie – trzeba umieć
sobie z nim radzić. Ale pamiętajmy, że
jest on też motywujący – mamy dzięki
niemu większego powera. W trakcie akcji
możemy zrobić więcej, pokonać większy
dystans niż na treningu właśnie dlatego,
że działamy pod wpływem stresu –
dajemy z siebie więcej niż 100% bo ktoś
czeka na naszą pomoc.
Wasze akcje polegają głównie na poszukiwaniu osób zaginionych czy szukacie też
na gruzowiskach?
A.W. Specjalizujemy się w poszukiwaniu
osób zaginionych w terenach niezurbanizowanych. Dopiero zaczynamy poznawać
gruzowiska, pies w tym roku zdał odpowiedni egzamin. Chcemy mieć, możliwość
udzielenia pomocy, gdyby doszło do

katastrofy na naszym terenie. Ale nadal
będziemy kłaść nacisk na poszukiwania
w terenie – jesteśmy blisko Warszawy,
w której ratownicy specjalizują się
w gruzowiskach i w dodatku mają świetne
zaplecze sprzętowe. To bardzo kosztowny sprzęt więc nie mamy szans z nimi
konkurować.
Tu dochodzimy do ważnego tematu finansów – poza szkoleniami i sprzętem, niezwykle kosztowne jest utrzymanie psów.
A.W. Dokładnie tak. Nie mamy żadnego
dofinansowania do utrzymania psów,
a te muszą jeść dobrą karmę i być pod
specjalną opieką weterynarza. Dodatkowo
dochodzą szelki, oświetlenie psa, szkolenia, wyjazdy na egzaminy, które są daleko
od Warszawy i trwają kilka dni. Jednostka
nas w tym roku wsparła, ale i tak dopłacamy z własnych pieniędzy.
Jak można Wam pomóc?
A.W. Założyliśmy stowarzyszenie Pies
i Ratownik, które w statucie ma zapisane
wsparcie sekcji poszukiwawczo-ratowniczej OSP Jabłonna. Za tym pośrednictwem chcemy zbierać środki na wydatki,
na które nie mamy dofinansowania.
Na początku waszej działalności nie
wszystkim podobało się to, że prowadzicie
akcje poza gminą.
A.W. Tak, dotyczyło to akcji poszukiwawczej pod Białymstokiem. Pojechaliśmy na
nią własnym samochodem, zgłosiliśmy to
jako wyjazd gospodarczy więc nie dostaliśmy za niego nawet złotówki. Byliśmy
bardzo zdziwieni, po co ta dyskusja skoro
pojechaliśmy za swoje. Bardzo często jeździmy za swoje i proszę pamiętać, my nie
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odmówimy pomocy. Jeżeli znowu dostanę
wezwanie do Białegostoku i będę musiała
pojechać własnym samochodem to i tak
tam pojadę. Pomagamy jak możemy i gdzie
możemy. Ostatnio podczas wyjazdu integracyjnego, finansowanego z własnych
środków, szkoliliśmy grupę z Mazur i przy
okazji promowaliśmy gminę Jabłonna.
Akcja w Białymstoku dobrze się
zakończyła?
A.W. Niestety, tym razem też znaleziono
ciało. W dodatku, 30km od domu, kilka
kilometrów poza granicami terenu wyznaczonego do przeszukania.
Jak ustalacie takie granice?
A.W. Bierzemy między innymi pod
uwagę wiek zaginionego, jego kondycję, stan zdrowia, ukształtowanie terenu
czy powód lub okoliczności zaginięcia.
Przykład – statystycznie osoba, która
najczęściej chce popełnić samobójstwo,
mężczyzna – bo u kobiet jest troszkę inaczej – zrobi to 700-900 metrów od domu.
Grzybiarz możne znajdować się nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej. Najczęściej,
statystycznie, wielkość takiego terenu
leśnego do przeszukania to 300 – 400
hektarów.
Którą akcję dobrze wspominacie?
A.W. Jak dotąd, nasza najlepsza akcja była
w zeszłym roku w Nieporęcie. Pierwszy
raz mieliśmy okazję w całości ją zorganizować. Oczywiście, akcją kierowała policja,
ale całkowicie nam zaufali i wraz z OSP
okazali pełne wsparcie. W bardzo krótkim
czasie udało się odnaleźć zaginionego.
Jak wygląda organizacja takiej akcji?
A.W. Planista typuje teren na którym
może znajdować się zaginiony. Następnie
dzielimy ten teren na sektory, które wgrywamy w narzędzia GPS i dzielimy zespół
na grupy.
Dzieci też szukaliście?
A.W. Tak – za każdym razem to były
ucieczki z domu.
A.K. To też bywają trudne sytuacje – na
przykład chłopiec, który zostawił list
pożegnalny i obawialiśmy się o jego
życie. Z reguły to są dzieci, w życiu których wydarzyło się coś trudnego: śmierć
rodzica, przeprowadzka, zawód miłosny.
A.W. Całe szczęście takich zaginięć dzieci
jest najmniej. Najczęściej są to osoby starsze i samobójcy.
A.K. W zeszłym roku w województwie
mazowieckim zaginęło 2700 osób.
A.W. Najczęściej dzieje się to w terenach
miejskich, dlatego nie jesteśmy wzywani
bo specjalizujemy się w terenach trudnych.
A.K. Przyszły rok będzie dla nas przełomowy – będzie więcej wyszkolonych
psów.

BEZPŁATNE
CHIPOWANIE
PSÓW

PROGRAM SKIEROWANY
DO MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁONNA
POSIADAJĄCYCH PSY

Chcesz mieć pewność, że Twój pies jest bezpieczny?
Przyjdź do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

po skierowanie na chipowanie!

Twój pupil zostanie oznakowany poprzez wszczepienie mikrochipa,
a Twoje dane kontaktowe zostaną wprowadzone
do Międzynarodowej Bazy Danych.
W przypadku zaginięcia zwierzęcia
i odczytania numeru chipa za pomocą specjalnego czytnika,
który posiadają schroniska dla zwierząt i prawie każdy weterynarz
- szanse na jego odnalezienie znacznie wzrosną!

TERAZ W CZTERECH LOKALIZACJACH:

www.jablonna.pl

Gmina Jabłonna
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Kiedy ruszą nowe linie autobusowe?
W najbliższych tygodniach w gminie Jabłonna uruchomione zostaną dwie nowe linie lokalne
będące odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują
cztery linie autobusowe obsługiwane
przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie. Linie 723, 731, 741 i N63,
które przejeżdżają przez gminę nie są
wystarczające w zakresie odpowiedniego skomunikowania gminy. W trakcie
przeprowadzanych badań ankietowych
i spotkań z mieszkańcami wielokrotnie pojawiały się postulaty dotyczące
poprawy komunikacji w gminie.
W zeszłym roku zarządzeniem Wójta
Jarosława Chodorskiego powołany został
zespół do spraw rozwoju komunikacji,
który wypracował koncepcje koniecznych zmian. W skład zespołu weszli
przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu,
którzy w trakcie spotkań roboczych
wypracowali rozwiązania mające na celu
poprawę sytuacji i uruchomienie nowych
linii autobusowych. Zgłaszane postulaty
dotyczyły przede wszystkim zachodniej
części gminy przez którą przejeżdżają
jedynie linie prywatne oraz Chotomowa
i Dąbrowy Chotomowskiej
Od dłuższego czasu zabiegałem w sprawie
uruchomienia nowych linii lokalnych w naszej
gminie. Wielokrotnie spotykałem się z postula-

tami mieszkańców w tej sprawie i dzisiaj jesteśmy już bardzo blisko uruchomienia dwóch
lokalnych linii autobusowych. Przede wszystkim zależało mi na uruchomieniu linii L łączącej miejscowości położone na zachodzie gminy
z Jabłonną, w której będzie można przesiąść się
do autobusów 723, 731 i 741. Sądzę, że nowe
linie autobusowe będą cieszyły się dużą popularnością wśród pasażerów. Jednak z uwagi
na to, że są to nowe połączenia będziemy stale
monitorować ile osób nimi jeździ i w zależności
od potrzeb odpowiednio reagować. – powiedział Wójt Jarosław Chodorski.
Mieszkańcy z miejscowości położonych
na zachodzie gminy korzystali dotychczas
jedynie z linii prywatnych. Stąd też na
trasie Nowy Dwór Mazowiecki – droga
wojewódzka nr 631 – Jabłonna (docelowo
do osiedla Bukowy Dworek) planowane
jest uruchomienie linii L41. Natomiast
na trasie Olszewnica Stara – Dąbrowa
Chotomowska – Chotomów – Legionowo
– planowane jest uruchomienie autobusu L34 Zgodnie z planem autobusy
będą jeździły od poniedziałku do piątku
najprawdopodobniej czternaście razy
dziennie, a w weekendy i dni robocze
dziewięć razy.

W autobusach honorowane będą bilety
ZTM obowiązujące w II strefie biletowej.
Jednocześnie u przewoźnika będzie można
kupić bilety jednorazowe w cenie 3 zł bilet
normalny i 1,50 zł bilet ulgowy oraz bilety
miesięczne tylko na linie „L” odpowiednio
w cenach 70 zł bilet normalny/35 zł bilet
ulgowy.
Na sesji Rady Gminy Jabłonna, która
odbyła się 30 sierpnia (już po zamknięciu 54. numeru Wieści z Naszej Gminy)
w porządku obrad znalazł się projekt
uchwały z nową treścią porozumienia
międzygminnego dotyczącego wykonywania zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego łączącego obszar
gminy z Warszawą oraz uruchomienia
linii lokalnych. Po przyjęciu uchwały
przez Radę, Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie ogłosi przetarg i wybierze
przewoźnika, który będzie obsługiwał
nowe linie lokalne. Roczne koszty komunikacji w gminie Jabłonna po uruchomieniu
nowych linii autobusowych przekroczą
1,8 mln złotych, a szacunkowe koszty linii
L34 i L41 przekroczą 650 tysięcy zł.
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UCZCIJMY PAMIĘĆ POLEGŁYCH
Zgodnie z wieloletnią tradycją w gminie Jabłonna, 10 września wspominamy męczeńską śmierć żołnierzy 21 Pułku
Piechoty Dzieci Warszawy, którzy polegli w walce zbrojnej z Niemcami we wrześniu 1939 r. W niedzielę 10 września
o godzinie 14.00 na Cmentarzu Parafialnym w Jabłonnie, przy ul. Chotomowskiej, w 78. rocznicę tragicznych wydarzeń
spotkamy się by uczcić pamięć poległych. Zapraszam Państwa do udziału w uroczystościach.
Kpt. Edmund Kuklewski
Prezes Środowiska AK w Jabłonnie

Wójt Gminy Jabłonna
zaprasza do udziału
w konkursie fotogracznym
jsce
To mie a
n
czeka
zdjęcie
Twoje

WI ŁA

w obiektywie
MIESZKAŃCÓW
NASZ CEL:

POMOC DLA
DOMU DZIECKA W CHOTOMOWIE
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE:

DYSTANS- ok. 5 km
WPISOWE- 15 zł lub więcej
MEDALE
DLA
WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW
ORGANIZATORZY:

fascynuje Cię Wisła
kochasz przyrodę
dobrze czujesz się za obiektywem
a fotograa to Twoja pasja

DZIECI mogą
towarzyszyć rodzicom
NA ROWERACH

GWARANTUJEMY
WSPANIAŁĄ ZABAWĘ
PATRONI MEDIALNI:

PATRONAT
HONOROWY:

WÓJT
GMINY
JABŁONNA

Prześlij nam swoje
prace
- stań się autorem
gminnej pocztówki!
Szczegóły i regulamin konkursu na www.jablonna.pl
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Zaplanuj sobie Jabłonnę
Konsultacje społeczne poprzedzające opracowanie planów miejscowych.
Zapraszamy mieszkańców Gminy
Jabłonna do udziału w konsultacjach społecznych poprzedzających opracowanie
2 planów miejscowych:
§§ planu dla południowo-wschodniego
rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie tj.
rejonu wjazdu do Jabłonny od strony
Warszawy,
§§ oraz planu w rejonie ulic Molińskiej
i złotej Renety w Jabłonnie tj. terenu od
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
przy ul. Modlińskiej do parkingu przy
Urzędzie Gminy Jabłonna.
W szczególności zależy nam na udziale
w konsultacjach mieszkańców terenu,
na którym tworzony jest plan. Jednakże
z uwagi na fakt, że plany dotyczą wjazdu
z Warszawy do Jabłonny oraz centrum
Jabłonny, ważne jest także, aby do udziału
w konsultacjach włączyli się wszyscy
mieszkańcy gminy, którzy na co dzień
korzystają z tej przestrzeni.
Aktualnie przygotowywany jest plan konsultacji. Od września do grudnia będziemy
zapraszać Państwa na spotkania, debaty,
spacery badawcze, warsztaty i gry terenowe. Wspólnie będziemy nanosić na
mapy swoje projekty i planować zagospodarowanie, wygląd i funkcje przestrzeni
gminnej. Zależy nam na tym, aby zaprosić
na spotkania konsultacyjne mieszkańców
w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wszystkie te działania
będą realizowane po to, aby od samego
początku włączyć mieszkańców i osoby
zainteresowane w prace nad tworzeniem
dokumentów planistycznych. Mamy
nadzieję, że takie działanie umożliwią lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej
społeczności, przyspieszą procedurę planistyczną i znacznie obniżą ryzyko późniejszych konfliktów.
Pierwszym punktem realizacji projektu
będzie stoisko w trakcie Święta Gminy

Jabłonna, 9 września tego roku. Będziemy
tam czekać na Państwa pytania i zapraszać do rozmowy o tym jak wyglądać
może ulica Modlińska w Jabłonnie. Będzie
się można również dowiedzieć czym jest
plan miejscowy i dlaczego gmina taki plan
przygotowuje.
Konsultacje społeczne są realizowane
w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego Gmina Jabłonna
przystąpiła w lipcu br. Projekt realizuje
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją

Napraw Sobie Miasto, Pracownią
Zrównoważonego Rozwoju oraz
Związkiem Miast Polskich. Nasza Gmina
jest jednym z 180 samorządów uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Więcej
informacji o doświadczeniach innych
gmin w temacie konsultacji planów miejscowych można znaleźć na stronie:
www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/
W ramach udziału w projekcie, pracownicy urzędu gminy otrzymają merytoryczne wsparcie od ekspertów zewnętrznych w temacie planowania przestrzennego i organizacji konsultacji społecznych.
KONSULTACJE SPOŁECZNE
poprzedzające opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety
w Jabłonnie

Poprzedzające opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie

POMOC DLA GMINY SOŚNO
Jedną z gmin dotkniętych skutkami nawałnicy, która przeszła nad częścią kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia, jest pięciotysięczna gmina Sośno położona w powiecie sępoleńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Sytuacja mieszkańców
tej gminy jest tragiczna. Nie możemy być obojętni, dlatego postanowiliśmy włączyć się w akcje pomocy, do czego zachęcamy również Państwa.
Prosimy Państwa o pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Sośno. Do 8 września w Urzędzie Gminy Jabłonna
będzie trwała zbiórka środków czystości i materiałów budowlanych, które zostaną zawiezione do Sośna.
Prosimy także o włączenie się w pomoc finansową. Pieniądze na rzecz osób fizycznych można przelewać bezpośrednio
na rachunek bankowy Gminy Sośno: 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku z dopiskiem:
„LIKWIDACJA SKUTKÓW KLĘSKI – JABŁONNA POMAGA”.
Prosimy o wsparcie mieszkańców Gminy Sośno!
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INFORMACJA GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w świadczeniach wychowawczych (Rodzina 500+), rodzinnych
i funduszu alimentacyjnym. Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Osobom, które złożą wymienione wnioski w okresie:
§§ od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. świadczenia za październik 2017 r. zostaną wypłacone do 31 października 2017 r.
§§ od 1 września do 30 września 2017 r. świadczenia za październik i listopad 2017 r. zostaną wypłacone do 30 listopada
2017 r.
§§ od 1 października do 31 października 2017 r. świadczenia za październik, listopad i grudzień 2017 r. zostaną wypłacone do 31 grudnia 2017 r.
Od 1 sierpnia 2017 r. można również składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego
zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
Osobom, które złożą wniosek w okresie:
§§ od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. świadczenia rodzinne za listopad 2017r. zostaną wypłacone do 30 listopada 2017 r.
§§ od 1 września do 31 października 2017r. świadczenia rodzinne za listopad i grudzień 2017r. zostaną wypłacone do
31 grudnia 2017r.
Wnioski przyjmujemy w siedzibie GOPS (Jabłonna ul. Zegrzyńska 1):
Poniedziałek 8-18 Wtorek-czwartek 8-16 Piątek 8-14
W trosce o Państwa wygodę zachęcamy do składania wniosków do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(Rodzina 500+) drogą elektroniczną (szczególnie dotyczy to świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko).

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

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

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

Kontakt: tel. 22 767 73 31, email: rewitalizacja@jablonna.pl
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GMINNE CENTRUM
KULTURY i SPORTU

Zapraszamy na zajęcia
do Gminnego Centrum Kultury i Sportu

W październiku 2017 r. placówki kultury w naszej gminie rozpoczną kolejny rok działalności.
Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 4 września, a początek zajęć już od 2 października.
W tym roku zajęcia będą się odbywały w Jabłonnie, w Chotomowie i w filii GCKiS w Skierdach przy ul. Nadwiślańskiej 1. Oferta
programowa naszych ośrodków kultury skierowana jest do wszystkich grup mieszkańców – zarówno do dzieci i młodzieży jak i do
osób pracujących i seniorów.
Dla tych z Państwa, którzy nie mieli dotychczas okazji uczestniczyć w zajęciach przedstawiamy ich profil i ofertę programową.
GCKiS Jabłonna
Muzyka (studio piosenki, śpiew solowy, nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarach, perkusji, zespoły muzyczne, zespół
muzyczno-kabaretowy) • Plastyka (malarstwo sztalugowe, rysunek, grafika, tkactwo, ceramika, witraż, decoupage) • Akademia
malucha – Artystyczna Kraina Czarów (zajęcia interdyscyplinarne z opieką) • Teatr • Warsztaty dziennikarskie • Język
Angielski • Taniec (balet, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, latino solo) • Zajęcia komputerowe i internet w ramach Lokalnego
Centrum Kompetencji (kursy) • Fotografia (warsztaty) • Robotyka • Szachy • Brydż • ZUMBA • Zajęcia rekreacyjnosportowe (aerobik, fit-ball, siłownia oraz aqua-aerobik na basenie i pływanie rekreacyjne) • Uniwersytet Trzeciego Wieku – 50+
(wykłady w 2,3 i 4 poniedziałek miesiąca o godz. 15:00 oraz zajęcia fakultatywne w grupach) • SPORT – akademia piłki orlika, sekcja piłkarska wisła • orkiestra dęta • Bajeczne Soboty – spotkania interdyscyplinarne dla dzieci i rodziców • nowe zajęcia
w tym sezonie: nauka gry na saxofonie lub klarnecie • nowe zajęcia w Jabłonnie z tkactwa artystycznego
Uzupełnieniem działalności ośrodka kultury w Jabłonnie są:
szkoła rodzenia, ośrodek nauki jazdy, szkoły językowe, gabinet masażu relaksacyjnego, gminny punkt konsultacyjny ds. uzależnień.
GCKIS Chotomów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chotomowie: angielski, nordic walking, scrabble, decoupage, ceramika-garncarstwo, mobilny senior
Zajęcia sekcyjne dla dzieci i młodzieży: Muzyczne: Nauka gry na instrumentach klawiszowych • Nauka gry na gitarze • Nauka
gry na instrumentach perkusyjnych • Studio Piosenki • Nauka gry na instrumentach dętych • Orkiestra Dęta Artystyczne: Zajęcia plastyczne • Sekcja garncarska • Klub Modelarski(latawce, szybowce, balony) • Decoupage Taneczne:
Sekcja tańca nowoczesnego • Latino Solo Inne: Nauka języka angielskiego • Akademia Malucha • Zajęcia dziennikarskie NOWOŚĆ: Teatr tańca ulicznego – "Fabryka Sztuki Ulicznej" • Akademia sztuki cyrkowej • Nauka gry na saksofonie • Nauka gry na klarnecie • Nauka gry na flecie • Młodzieżowy klub dyskusyjny
Zajęcia sekcyjne dla dorosłych: Muzyczne: Nauka gry na instrumentach klawiszowych • Nauka gry na gitarze • Nauka gry
na instrumentach perkusyjnych • Studio Piosenki • Nauka gry na instrumentach dętych • Orkiestra Dęta Artystyczne:
Zajęcia plastyczne • Sekcja garncarska Taneczne: Latino solo Sportowe: Ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup • Ćwiczenia
Dna Miednicy • Nordink Wolking NOWOŚĆ: Nauka gry na saksofonie • Nauka gry na klarnecie • Nauka gry na flecie • Aerobic • Fitnes Senior • Taniec w kręgu
GCKIS Skierdy
Najtrudniejszy pierwszy krok (Uniwersytet III Wieku w Skierdach) NOWOŚĆ
Zajęcia dla dzieci i młodzieży: Mania Muzykowania (nauka gry na gitarze) • Klub Poplamionych (zajęcia plastyczne, techniczne) • Stacja impostacja (zajęcia wokalno-taneczne) • Zajęcia artystyczno-edukacyjne ( podróż do krainy malarstwa,
rzeźby, muzyki, teatru i filmu, wędrówki do przeszłości i w przyszłość, poznawanie kultur i narodów, inscenizacje). • Spotkania z
gęsim piórem (obcowanie z tekstem literackim i językiem ojczystym) • W Polskę jedziemy (sobotnie wycieczki – jedna sobota w
miesiącu) – NOWOŚĆ
Zajęcia dla grup zorganizowanych NOWOŚĆ (starsze grupy przedszkola – 6-latki, szkoła podstawowa): W zaczarowanym świecie
teatru (z wykorzystaniem oryginalnych kostiumów teatralnych, elementów scenografii, rekwizytów)
Piątkowe spotkania NOWOŚĆ: Spotkania Dyskusyjne (w ramach: Klubu Zapomnianej Książki, Klubu Filmu Wartego Obejrzenia)
Popołudnie z wolontariuszem NOWOŚĆ: Bezpłatna nauka języka angielskiego i hiszpańskiego.
Tylko dla wtajemniczonych NOWOŚĆ: Zajęcia bezpłatne – dla młodzieży – gry planszowe
Imprezy, spotkania związane z tradycją, życiem społecznym, rozrywką (tanecznym krokiem – dyskoteki – raz w miesiącu – NOWOŚĆ).
Ośrodki Kultury w naszej gminie oferują konkurencyjne ceny zajęć, 50% zniżkę na kartę Dużej Rodziny oraz zniżkę
dla drugiego dziecka w rodzinie. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.gckis.pl,
lub w sekretariatach naszych placówek osobiście i telefonicznie.
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Festiwal Nauki
Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza 23 i 24 września
na XXI Festiwal Nauki.
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Festiwal odbędzie się na terenie
zespołu parkowo – pałacowego w Jabłonnie. Przez dwa dni od godziny 10.00 do
16.00 będzie czekało mnóstwo ekspozycji,
wykładów i pokazów przygotowanych
przez naukowców i studentów między
innymi z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina, Akade-

mii Wychowania Fizycznego, Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutów
Polskiej Akademii Nauk i wielu innych
uczelni, organizacji i fundacji naukowych.
Imprezie towarzyszyć będą ogólnopolskie zawody robotów LEGROBOT 2017.
Szczegółowy program Festiwalu Nauki
w Jabłonnie dostępny jest na stronie www.
jablonna.pl Zapraszamy do udziału w tym
wydarzeniu.

Udane wakacje w Gminie Jabłonna
Lipiec dla wszystkich uczestników Akcji Lato był miesiącem wyjątkowo aktywnym.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów i opiekunów na najmłodszych czekał szereg
atrakcji.
Chwili wytchnienia nie było w czasie zajęć
plastycznych, muzycznych i sportowych
oraz żywiołowych zabaw z wychowawcami, a także podczas wycieczek min.
do Muzeum w Otrębusach, Hula-Kula,
Muzeum Neonów, warszawskiego ZOO
czy Magicznych Ogrodów.
Podsumowaniem czterotygodniowych
zabaw było uroczyste zakończenie Akcji
Lato w GCKiS w Chotomowie. Wszystkie
placówki uczestniczące w akcji przygotowały program artystyczny, który co tu
dużo kryć był na najwyższym poziomie.
Nie zabrakło śpiewów, tańców, a nawet

radosnego pochodu w brazylijskich
rytmach.
W sierpniu dzieci, które przebywały
w gminie miały możliwość uczestniczenia w akcji „Wakacje z Lotosem”.
Organizatorzy – LKS Lotos Jabłonna przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji wśród
których nie zabrakło wyjazdów na plażę,
do kina, podchodów, gier i zabaw terenowych oraz wielu innych.
Projekt dofinansowała gmina w ramach
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

ŚWIĘTO GMINY

Jabłonna
SOBOTA, 9 WRZEŚNIA

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY PAN- JABŁONNA,UL. MODLIŃSKA 105
ZESPÓŁ
PAŁACOWO-PARKOWY PAN JABŁONNA, UL. MODLIŃSKA 105

09:00- Parkrun Jabłonna

09:00

Zespół Pałacowo-Parkowy PAN

09:30-13:30 AKCJA KRWIODAWSTWA
parking przy UG Jabłonna

09:30 –13:30

Zespół Pałacowo-Parkowy PAN

Akcja krwiodawstwa

Parking przy UG Jabłonna

13:00 – 18:30 VIII Festiwal
Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw

13.00-18:30
13:30- KtO

koncert

13:30

KtO – koncert

20:00

koncert GWIAZDY

20:00- koncert GWIAZDY
ATRAKCJE:
GWIAZDA
STOISKA PROMOCYJNE
STREFA GASTRONOMICZNA
WIECZORU:
STOISKA STOWARZYSZEŃ
BEZPŁATNE DMUCHAŃCE
POKAZY SPRZĘTU STRAŻACKIEGO
OSP JABŁONNA I OSP CHOTOMÓW
CIĘŻKI SPRZĘT 32. WIELISZEWSKIEGO
DYWIZJONU RAKIETOWEGO
OBRONY POWIETRZNEJ
godz. 20:00
ZAPLANUJ SOBIE JABŁONNĘ
konsultacje społeczne
JABŁONNA- GMINA Z HISTORIĄ

Sylwia
Grzeszczak

ORGANIZATORZY:

Parkrun Jabłonna

ATRAKCJE:
•
•
•
•
•

Stoiska promocyjne
Strefa gastronomiczna
Stoiska stowarzyszeń
Bezpłatne dmuchańce
Pokazy sprzętu strażackiego
OSP Jabłonna i OSP Chotomów
• Ciężki sprzęt 32. Wieliszewskiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej
• Zaplanuj sobie Jabłonnę
– konsultacje społeczne
• Jabłonna – Gmina z Historią

PARTNERZY I SPONSORZY:

GMINA
JABŁONNA
PATRONAT MEDIALNY:

