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4 listopada 2018 r.
II tura wyborów samorządowych

Gmina w liczbach
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kwota dofinansowania z RPO WM 2014-2020
na II etap budowy ścieżek rowerowych

oczyszczaczy powietrza zakupionych przez Gminę
trafiło do wszystkich sal w przedszkolach gminnych

Fot. 20 września z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego
w Jabłonnie odbył się Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”.
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Tańsze bilety!
31 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłonna podpisał z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie porozumienie w sprawie Biletu Metropolitalnego. Od 1 września, Mieszkańcy
płacą mniej za bilety długookresowe.
Gmina Jabłonna, jako jedna z pierwszych
podwarszawskich gmin w 2014 r. przystąpiła do programu Zarządu Transportu
Miejskiego „Warszawa+”, dzięki któremu
zyskała możliwość dopłat do biletów
długookresowych kupowanych przez
mieszkańców gminy Jabłonna. Właśnie w
2014 r. wprowadziliśmy Kartę Mieszkańca
Gminy Jabłonna – spersonalizowaną kartę
miejską, na której kodowane są tańsze
bilety. Mieszkańcy płacili mniej, a różnicę
w cenie biletu (w stosunku do ceny regularnej) pokrywała Gmina.
W tym roku, pojawiła się nowa oferta
ZTMu – tzw. Bilet Metropolitalny, z której skorzystała nasza gmina. Samorządy
podwarszawskie zyskały możliwość
udzielenia wyższych dopłat do biletów
długookresowych. Spośród trzech progów
dofinansowania, Gmina Jabłonna wybrała
ten najbardziej korzystny dla swoich
mieszkańców.
Na mocy porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Jabłonna
z zarządem transportu miejskiego,
od 1 września 2018 r., Mieszkańcy
gminy Jabłonna mogą korzystać
z jeszcze tańszych biletów.
„Po podpisaniu porozumienia, posiadacz Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna,
czyli Biletu Metropolitalnego oszczędzi
w skali roku nawet ponad 300 zł. Bilety

obowiązują również w naszych »L«.
Mam nadzieję, że oferta, którą proponujemy naszym Mieszkańcom nakłoni
większą liczbę osób do korzystania z autobusów komunikacji miejskiej i lokalnej. To
się opłaca!” – Jarosław Chodorski, Wójt
Gminy Jabłonna.

dokumentów, otrzymacie Państwo kartę
uprawniającą do zakupu tańszych biletów długookresowych obowiązujących
w pojazdach warszawskiej komunikacji
miejskiej w 1 i 2 strefie oraz wyłącznie
w 2 strefie.

Zapraszamy do Punktu Obsługi Karty
mieszkańca gminy Jabłonna, który
znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej 1
w Jabłonnie (GOPS). Po wypełnieniu wniosku i okazaniu wymaganych

Więcej o ofercie
na www.jablonna.pl:

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU
(opłaty za media i czynsz)

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 1 października 2018 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego
Urzędu Gminy Jabłonna, na który wpływały rozliczenia z Gminą Jabłonna za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie,
gaz, energię elektryczną oraz czynsz. Od tego też dnia obowiązuje nowe konto bankowe na powyższe rozliczenia:

Bank Spółdzielczy: 32 8013 1016 2002 0009 7014 0072
Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta od dnia 01.10.2018 r.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
UWAGA!!! Zmiana numeru konta dotyczy płatności WYŁĄCZNIE za faktury wystawione przez Gminę
Jabłonna (opłaty za: za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną oraz czynsz).
Wydział Gospodarki Komunalnej
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Termomodernizacja zakończona sukcesem
Zakończyliśmy prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej!
GCKiS w Skierdach, Przedszkole Gminnym w Jabłonnie, SP nr 2 w Chotomowie oraz GCKiS
w Jabłonnie są teraz bardziej nowoczesne, bardziej oszczędne i bardziej estetyczne.
Kompleksowe prace przeprowadzone
w czterech budynkach przyczynią się do
ograniczenia ładunku zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zmniejszą zużycie
energii, efektem widocznym na pierwszy
rzut oka jest poprawa wyglądu budynków.
Poza korzyściami dla środowiska i budżetu
Gminy, termomodernizacja zdecydowanie
wpłynęła na estetykę naszego otoczenia.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie

Inwestycja
w s p ó ł fi n a n s o w a n a
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.
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Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie

Gminne Centrum Kultury i Sportu
Filia w Skierdach

Przedszkole Gminne
w Jabłonnie
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Megaprojekt na półmetku!
Gmina Jabłonna wykonała już blisko 50% prac w ramach „Budowy systemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.

Według założonego harmonogramu
do końca 2018 roku zostanie wybudowane
i przekazane do eksploatacji 10,6 km sieci
wodociągowej oraz 11,4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do końca sierpnia do nowej
sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się
267 gospodarstw domowych!
Kolejne umowy w ramach projektu
pn. „Budowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy
Jabłonna – etap I” podpisane!
Wykonawca kontynuuje prace związane
z budową systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy. Projekt
realizowany jest od 22.07.2015 roku,
a koniec inwestycji przewidziany jest na
31.03.2022 r.
Do zakończonych realizacji możemy zaliczyć Zadanie 17 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej
w m. Jabłonna (na odc. od posesji nr 236
w kierunku ul. Zegrzyńskiej)”. W ramach
tej inwestycji wybudowano i oddano do
eksploatacji sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o długości 791,50 mb. Prace przy
tym Zadaniu trwały od 02.05.2016 r. do
19.10.2016 r., a wartość umowna realizacji
to 384 195,99 zł.
Obecnie, wykonawca robót, firma
PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
w Legionowie, prowadzi zawansowane
prace przy realizacji drugiej części Zadania
1 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz
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”. W ramach tego Zadania
wykonano w 2015 roku część dokumentacji projektowej oraz w latach 2016-2018
wybudowano i przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości
7 631,28 mb i kanalizacji tłocznej o długości 872,14 mb. Zakończenie drugiej części
Zadania Wykonawca planuje w grudniu
bieżącego roku. Wartość umowna Zadania
to 6 342 418,75 zł.
Równie zaawansowane prace prowadzone są na Zadaniu 2 pn. „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. Zadanie to jest
w realizacji od sierpnia 2017 r., a zakończenie robót planowane jest w grudniu
2018 r., jego wartość została oszacowana
na 2 311 170,00 zł. Na podobnym etapie
jest realizacja Zadania 3 pn. „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”. W obrębie tej inwestycji prace
trwają od 25.08.2017 r., a ich zakończenie
przewidywane jest w grudniu bieżącego
roku. Wartość umowna realizacji wynosi:
4 429 230,00 zł.
W grudniu tego roku zakończy się również realizacja Zadania 10 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”.
Prace przy budowie tego odcinka rozpoczęły się w sierpniu 2017 r.
Wartość umowna tego Zadania to:
1 701 090,00 zł.
Kolejnym zadaniem, które według założonego harmonogramu zostanie zakończone w tym roku, jest Zadanie 11 pn.
„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”. Roboty przy realizacji
tego odcinka rozpoczęły się 25.08.2017 r.,
a zakończenie prac przewidziane jest
w grudniu.
W tym roku rozpoczęły się prace przy
Zadaniu 18. Zadanie podzielone zostało
na dwie części.
Zadanie 18 część 1 obejmuje budowę
sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej,
Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna.
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Ta część Zadania jest realizowana
od sierpnia 2018 r., a na zakończenie robót
poczekamy do sierpnia 2019 r. Natomiast
część 2 tej inwestycji pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul.
Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul.
Chotomowskiej do Dębowej)” jest w realizacji od sierpnia 2018 r., a wykonawca planuje zakończyć prace do czerwca 2019 r.
Wartość realizacji Zadania wynosi
5 854 800,00 zł
Z dnia na dzień zmienia się również
wygląd Stacji Uzdatniania Wody
w Chotomowie. Realizacja tej inwestycji
objęta jest Zadaniem 19. Wykonawcą tego
Zadania jest poznańska firma Envirotech
Sp. z o.o., która podpisała umowę na
wybudowanie kompletnej infrastruktury
pompowania, uzdatniania i gospodarki
ściekami służącej do produkcji wody pitnej, której odbiorcami będą mieszkańcy
Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej
i zachodniej części Jabłonny. Na terenie
stacji trwają budowlane prace wykończeniowe oraz montaż rurociągów technologicznych. Wartość projektu realizowanego
od stycznia 2018 r. wynosi 4 735 254,00 zł.
W ramach dalszej realizacji projektu
ogłoszono postępowania na Zadanie 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”, na Zadanie 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”. Termin
złożenia ofert upływa dnia 11.10.2018 r.
Kolejne postępowanie dotyczy 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” i 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” w ramach, których Wykonawcy mogą składać oferty do
dnia 25.10.2018 r.
Podsumowując, do końca sierpnia
2018 r. zawarto kontrakty na łączną
kwotę 29,9 mln co stanowi ponad 44%
wartości całego projektu i przekazano
do eksploatacji 9,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Według założonego
harmonogramu do końca 2018 roku
zostanie wybudowane i przekazane
do eksploatacji 10,6 km sieci wodociągowej oraz 11,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Ilość mieszkańców podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej na dzień
31.08.2018 r. wynosi 267 !

Podłączyć się czy nie ?
Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy cieszy się
zainteresowaniem mieszkańców ale
budzi także wiele obaw i wątpliwości.
Wiele osób uważa, że przyłączając się do
nowo wybudowanej sieci wodociągowej
musi rezygnować z przydomowej studni.

Nic bardziej mylnego. Wodę z własnego
ujęcia można wykorzystywać na przykład
do podlewania ogródka i nie ma konieczności likwidacji tego źródła. Mieszkańcy
pytają także czy istniejące na ich posesji
szamba mogą jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że przydomowe szamba
po odkażeniu mogą służyć jako zbiorniki
na deszczówkę lub po opróżnieniu można
w nich umieścić studzienkę kanalizacyjną.
Wszystkich mieszkańców zachęcamy
aby jeśli mają taką możliwość, podłączali
się do nowo wybudowanych sieci. Tylko
drożna i szczelna kanalizacja zapewnia, że
ścieki z budynków w sposób bezpieczny
przedostaną się do oczyszczalni ścieków,
nie zagrażając środowisku naturalnemu.
Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę,
że nieszczelne szamba jak również nielegalne wylewanie nieczystości na pola
i łąki szkodzi nie tylko środowisku ale
i nam samym. Tego typu zanieczyszczenia
zawierają setki groźnych dla życia bakterii oraz wirusów, które z łatwością się
rozmnażają w naszym otoczeniu i powodują wiele chorób. Stąd właśnie zakażenia
bakteriami E. Coli, Salmonelli czy też
enterokokami kałowymi. Podłączenie
się do wybudowanej sieci uchroni nas
przed wieloma chorobami i poprawi
stan naszych gleb. Dzięki nowoczesnej
gospodarce wodno-ściekowej mieszkańcy
naszej gminy zyskają gwarancję, że żadne
szkodliwe substancje nie przedostaną
się do otoczenia, a wszystkie ścieki będą
zawsze prawidłowo oczyszczone. Oprócz
tego każdy użytkownik sieci wodociągowej będzie miał stały dostęp do czystej
i pysznej wody. Woda uzdatniana w Stacji
Uzdatniania Wody w Chotomowie, będzie
regularnie badana i cały czas monitorowana, a przede wszystkim zdatna do picia.
Aby podłączyć się do sieci należy wypełnić wniosek, znajdujący się na stronie
urzędu Gminy Jabłonna, lub można
go pobrać w urzędzie, w pokoju nr 2.
Do wniosku należy dołączyć dokument
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz klauzulę
i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i złożyć w kancelarii urzędu.
Decyzję o warunkach odbierają Państwo
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
przy ulicy Zegrzyńskiej 1. Należy pamiętać, że dokumenty składamy dopiero po
oddaniu do eksploatacji danego odcinka
inwestycji. Jednostka Realizująca Projekt
będzie informować na bieżąco mieszkańców, które odcinki sieci zostały oddane do
eksploatacji i kiedy można składać wnioski o warunki przyłączenia.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Pierwsza stacja
naprawy rowerów
W sąsiedztwie toru rowerowego w Skierdach zamontowaliśmy
pierwszą w naszej gminie stację naprawy rowerów. Zakup i montaż jest elementem projektu „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”,
na realizację którego pozyskaliśmy środki z Lokalnej Grupy
Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze.
To pierwsza tego typu stacja na naszym terenie, kolejna zostanie
zamontowana w Jabłonnie.

Gmina
Jabłonna
Gmina
Jabłonna

Rzut za 3 punkty!
Zapraszamy wszystkich miłośników koszykówki do Suchocina!
Mini boisko jest już gotowe!

PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależy od Twoich wyborów.

Nie karm sm gu,
wybieraj opał dobrej jakości!
Od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu

NIE WOLNO SPALAĆ
w kotłach, piecach i kominkach:

Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł na
budowę miniboiska do koszykówki. „Lista Beneficjentów MIAS
MAZOWSZE 2018” obejmowała 492 zadania zgłoszone przez 251
gmin. Nasza Gmina, w ramach tego samego programu otrzymała
również 10 000 zł na zakup zestawu namiotów w celu realizacji
działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Budowa mini boiska została sfinansowana ze środków pochodzących z dofinansowania Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018, Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Suchocin i środków Gminy Jabłonna.
W sąsiedztwie mini boiska zostaną zamontowane piłkochwyty,
dzięki którym piłka nie będzie wypadała na ulicę.
Zapraszamy do Suchocina!

mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich
wykorzystaniem

węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla

węgla kamiennego
w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm

paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna).
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Mamy to!
Gmina Jabłonna pozyskała kolejne miliony ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
Państwa na rozwój naszej gminy.
Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę
o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa
warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie
gminy Jabłonna – etap II”. Łączna kwota
dofinasowania wynosi aż 15,6 mln zł
na budowę ponad 15 km ścieżek rowerowych głównie na terenie Chotomowa oraz
Jabłonny.
II etap budowy będzie kontynuacją

trwających prac nad tworzeniem systemu
ścieżek rowerowych. Rekordowe dofinansowanie pozwoli wybudować 15 km bezpiecznych i funkcjonalnych ścieżek rowerowych, dzięki którym ekologiczne podróżowanie po gminie stanie się możliwe.
„Pozyskaliśmy środki zewnętrzne
w ogromnej kwocie – 15,6 mln zł to suma,
która pozwoli wybudować kolejne 15 km
ścieżek rowerowych. Warto zaznaczyć,
że dzięki sprawnemu planowaniu oraz

stworzeniu Programu Rewitalizacji
Gminy Jabłonna na lata 2017 – 2023 wkład
własny gminy wyniesie jedynie 11%,
gdzie zazwyczaj jest na poziomie 20%.
Konsekwentnie realizujemy założenia,
które przyjęliśmy kilka lat temu – efektami
są właśnie takie projekty i tak wysokie
dofinansowania jak to. Szukamy możliwości i skutecznie wykorzystujemy szanse,
dzięki czemu Gmina Jabłonna zmienia się
z dnia na dzień. Budowa ścieżek rowerowych to jeden z megaprojektów, których
się podjęliśmy, realizowany jednocześnie
z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czy termomodernizacją budynków
użyteczności publicznej. Wprowadzenie
w życie tych wszystkich założeń stało się
możliwe dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nowe ścieżki
rowerowe poprawią bezpieczeństwo
i komfort rowerzystów, uspokoją ruch
samochodów i wpłyną korzystnie na środowisko – same plusy!” – mówił po podpisaniu umowy Jarosław Chodorski, Wójt
Gminy Jabłonna.
Realizacja całego projektu opiewa na
kwotę 17,6 mln, zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie wynosi 14 mln zł, z budżetu
Państwa 1,6 mln zł, a wkład własny gminy
to 1,9 mln zł. Ponadto na uznanie zasługuje
fakt iż wkład gminy to jedynie 11% wartości całego projektu. Jest to spowodowane,
tym, że w tym projekcie 9% udział finansowy budżetu Państwa jest dzięki zawarciu go w Programie Rewitalizacji Gminy
Jabłonna na lata 2017 – 2023. Najczęściej
przy projektach inwestycyjnych wkład
własny beneficjenta wynosi 20%.
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Nowa Rada Gminy Jabłonna
21 października odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybrali nowych radnych Rady Gminy Jabłonna VIII kadencji oraz
głosowali w wyborach Wójta Gminy Jabłonna. Znamy już skład nowej Rady Gminy, której kadencja będzie trwała 5 lat. Poniżej prezentujemy nazwiska wybranych przez Państwa Radnych.
OKRĘG WYBORCZY NR 1

OKRĘG WYBORCZY NR 6

OKRĘG WYBORCZY NR 11

KOBUS Dorota

WODZYŃSKI Tomasz

MODZELEWSKI
Witold Wojciech

KWW MARIUSZA GRZYBKA

KWW CHODORSKI JAROSŁAW

KWW WITOLD MODZELEWSKI

OKRĘG WYBORCZY NR 2

URBAŃSKI
Mirosław Stanisław

KWW ADAMA KRZYŻANOWSKIEGO
"CHCEMY ZMIAN"

OKRĘG WYBORCZY NR 7

OKRĘG WYBORCZY NR 12

NOWOSIŃSKI
Wojciech Maksymilian

RYBAŁKO Tomasz Jacek

KWW JR

KWW MARIUSZA GRZYBKA

OKRĘG WYBORCZY NR 3

OKRĘG WYBORCZY NR 8

OKRĘG WYBORCZY NR 13

PIĄTKOWSKI Adam Michał

CZAUDERNA Radomir Jerzy

MAJEWSKA Bogumiła

KWW CHODORSKI JAROSŁAW

KWW CHODORSKI JAROSŁAW

KWW CHODORSKI JAROSŁAW

OKRĘG WYBORCZY NR 4

OKRĘG WYBORCZY NR 9

OKRĘG WYBORCZY NR 14

LULIS-RZESZUT Katarzyna
Gulia

URBAŃSKI Witold Andrzej

GRZELAK Hanna

KWW MARIUSZA GRZYBKA

KWW WITOLDA URBAŃSKIEGO

KWW CHODORSKI JAROSŁAW

OKRĘG WYBORCZY NR 5

OKRĘG WYBORCZY NR 10

OKRĘG WYBORCZY NR 15

SZYMKOWSKI Artur Adam

MROZEK Aneta Katarzyna

DOKTOR Joanna

KW STOWARZYSZENIE JABŁONNA

KWW MARIUSZA GRZYBKA

KWW JR

Czyste Powietrze
Gmina Jabłonna jako jedna z pierwszych na Mazowszu gościła ekspertów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którzy przedstawili
założenia rządowego programu pn.: „Czyste Powietrze”.
Głównym celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych
pieców i kotłów na paliwo stałe (węgiel
kamienny, pellet, ekogroszek) oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych,
by efektywnie zarządzać energią.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu został określony na poziomie 7 tyś
zł z maksymalny 53 tyś zł. Wysokość
dofinansowania będzie uzależniona

od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym. Program
przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie
przegród budynku, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację
odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

wyłącznie w formie pożyczki, montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program również przewiduje również
dofinasowanie dla ekologicznych pieców
również do nowobudowanych budynków.
Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie oraz koordynowanie programu
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Więcej informacji na temat
programu znajdziecie Państwo pod adresem www.wfosigw.pl oraz pod numerem
tel. (22) 504-41-00.
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Międzynarodowe Spotkania Literackie
– Banja Luka 2018
O udziale w III Międzynarodowych Spotkaniach Literackich w Banja Luce (Republika
Serbska) opowiada Pani Anna Czachorowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
W dniach 13 – 17 września 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Pisarzy Serbskich,
uczestniczyłam w III Międzynarodowych
Spotkaniach Literackich w Banja Luce
(Republika Serbska).
Uroczyste otwarcie tego Literackiego
Festiwalu odbyło się 13 września
w Banskim Dvorze w Banja Luce. Miałam
ten wielki zaszczyt rozpocząć uroczystość
swoim wierszem „Czas Boży”. W tym
międzynarodowym wydarzeniu brało

udział 30 poetów i pisarzy z 15 krajów.
Zaproszeni autorzy prezentowali swoje
utwory także na odbywających się w tym
czasie 23. Międzynarodowych Targach
Książki Banja Luka 2018 oraz na spotkaniach w serbskich szkołach. Zakończenie
Festiwalu odbyło się nad rzeką Vrbas,
gdzie po wieczornym spotkaniu poetycko-muzycznym, autorzy swoje wiersze
włożyli do butelki, którą zakorkowano
i wrzucono do rzeki Vrbas. Uczestnikom

tego literackiego wydarzenia urozmaicono
czas wycieczkami, m.in. do Muzeum Lalek
i do pięknego miejsca – Krupy. Pokłosiem
Międzynarodowych Spotkań Literackich
– Banla Luka 2018 jest wydana Antologia
„Poetike 3”, gdzie znalazły się również
moje wiersze i biogram.
Anna Czachorowska
Dyrektor GBP w Jabłonnie

Kompostowniki dla Mieszkańców!
Mamy dla Państwa 200 kompostowników o pojemności 720 l. Kontynuujemy akcję
udostępniania kompostowników do kompostowania odpadów zielonych z przydomowych
ogrodów oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.
Kompostowanie to naturalna metoda
unieszkodliwiania i zagospodarowania
odpadów, która polega na rozkładzie
substancji organicznej przez mikroorganizmy. Dzięki kompostowaniu odpadków
organicznych możemy otrzymać wartościowy nawóz – kompost. Jednocześnie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania. Dzięki
kompostowaniu „u źródła” ograniczamy
ilość bioodpadów kierowanych do
składowania.
Warunki użyczenia kompostownika:
§§ z wnioskiem występuje właściciel/
współwłaściciel nieruchomości na

terenie Gminy Jabłonna
§§ nieruchomość na której będzie
ustawiony kompostownik, musi być
nieruchomością zamieszkałą, na którą
złożona jest deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Gminy
Jabłonna
§§ wnioskodawca na dzień złożenia
wniosku nie może zalegać z opłatami
na rzecz Urzędu Gminy Jabłonna
Osoby zainteresowane kompostowaniem
powinny złożyć wniosek o użyczenie kompostownika do Urzędu Gminy Jabłonna.
Wniosek o użyczenie kompostownika
dostępny jest na stronie:
www.jablonna.pl/aktualnosci/155
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W skrócie
1. Ogłosiliśmy przetarg na budowę
sali sportowej w Chotomowie przy
SP nr 1!

2. Skrzyżowanie Bagiennej
z Partyzantów w Chotomowie
będzie bezpieczne!

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej
oraz stołówki, biblioteki i pomieszczeń
technicznych.

W pierwszej połowie października
Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna

Ad.1

Ad.2

podpisał umowę
skrzyżowania.

na

przebudowę

O utrudnieniach w ruchu związanych
z pracami drogowymi będziemy informować na bieżąco.
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Przedszkola bez smogu
17 oczyszczaczy powietrza ufundowanych przez Gminę Jabłonna trafiło dzisiaj do Gminnych
Przedszkoli. Od dzisiaj, każda grupa przedszkolaków ma w swojej sali najnowocześniejszy
oczyszczacz ze wskaźnikiem pyłu PM 2.5.
Rozpoczynający się sezon grzewczy zapowiada powrót smogu pochodzącego z tak
zwanej „niskiej emisji” (z pieców, kominków itp.). Jakość powietrza w naszej okolicy pozostawia wiele do życzenia, stąd też
Gmina oraz aktywni mieszkańcy starają
się zapobiegać smogowi i minimalizować
jego skutki.
3 października – to dzień, w którym nowa
jakość – nowa jakość powietrza, zawitała do
gminnych przedszkoli. Dzisiaj, Wójt Gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski przekazał
przedszkolom najnowocześniejsze oczyszczacze powietrza. „Najmłodsi, ci, którzy są
dla nas najważniejsi, o których powinniśmy
dbać najbardziej są tym samym najbardziej
narażeni na szkodliwe działanie smogu.
Stąd decyzja o zakupie oczyszczaczy, które
trafią do wszystkich 17 grup przedszkolnych
– w Jabłonnie i w Chotomowie. Przy wyborze sprzętu kierowaliśmy się jego jakością,
wydajnością i okresem gwarancji – 2 lata.
Nie bez znaczenia jest również to, że urządzenia działają bardzo cicho i nie będą przeszkadzały przedszkolakom. Nasi najmłodsi
mieszkańcy, będą w przedszkolu wolni od
smogu”.

Oczyszczacze to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Przedszkoli – ważna jest
również edukacja. W najbliższy czwartek
nauczyciele z przedszkoli będą uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez
Fundację Heal Polska. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dla dzieci i rodziców, natomiast dyrektorzy gminnych
placówek oświatowych otrzymają raport
NIK dotyczący smogu.
Partnerem akcji jest Konwent Aktywistów
Gminnych – Gmina Jabłonna, który konsekwentnie wspierał, doradzał i motywował.
To kolejne projekty gminy realizowane
na rzecz poprawy jakości powietrza na
naszym terenie, działamy już na następujących polach:
§§ programy wymiany starych, nie ekologicznych pieców – w tym roku zostanie
wymienionych ok. 50 pieców (program
jest w trakcie realizacji),
§§ w ramach współpracy Gminy Jabłonna
z organizacjami pozarządowymi
(Legionowski Alarm Smogowy) przeprowadzono cykl zajęć na temat jakości
powietrza dla klas „0” w szkołach

podstawowych. W ramach projektu
przeprowadzono również konkurs
plastyczny na pocztówkę antysmogową
„Nie rób dymu! Porada dla sąsiada.”
§§ monitoring jakości powietrza – montaż
czujników powietrza w Jabłonnie,
Chotomowie i Skierdach,
§§ usprawnienie systemu komunikacji
lokalnej, w celu ograniczenia ruchu
samochodowego,
§§ określanie norm emisji zanieczyszczeń
w komunikacji zbiorowej – komunikacja lokalna i dowozy do szkoły – już
na etapie przygotowania przetargu,
§§ program „Słoneczna Jabłonna” – montaż solarów w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej,
§§ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
§§ budowa systemu ścieżek rowerowych
– rower jako alternatywny środek
transportu,
§§ promocja rządowego programu
„Czyste powietrze”.
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Nowy sprzęt dla OSP
Z końcem sierpnia Wójt Gminy Jabłonna zawarł umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości
na dofinansowanie zakupu sprzętu dla gminny jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej –
OSP Jabłonna oraz OSP Chotomów.
Do OSP Chotomów trafiły:
§ Torba ratownicza,
§ Przenośny zestaw oświetleniowy,
§ Szyny typu Kramera.
Osp Jabłonna otrzyma:
§ Osprzęt do zasilania z butli sprężonego
powietrza wysokociśnieniowych
poduszek pneumatycznych,
§ Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności
od 50 kN do 300 kN,
§ Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych poj. min. 6 l.

W ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości zostanie
zakupiony specjalistyczny sprzęt niezbędny do niesienia pomocy poszkodowanym między innymi w wypadkach
komunikacyjnych.

Sprzęt za 20 293,92 zł trafi do obu jednostek przed 2 listopada 2018 r. Co ważne,
zarówno OSP Jabłonna jaki OSP
Chotomów, z listy przygotowanej przez
Ministerstwo, wybrały sprzęt, który jest
im potrzebny do ratowania zdrowia
i życia naszych mieszkańców.

To kolejne działania Gminy Jabłonna na
rzecz poprawy bezpieczeństwa. To właśnie Ochotnicza Straż Pożarna jest nierzadko pierwsza na miejscu zdarzenia
dlatego tak ważne jest aby strażacy z OSP
byli dobrze przygotowani i wyposażeni
do niesienia pomocy.
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Budujemy oświetlenie? – Jasne!
W 9 lokalizacjach zakończyła się budowa oświetleń ulicznych. Wójt Jarosław Chodorski
podpisał umowy, na wykonanie projektów oświetlenia, które rozjaśnią kolejne 9 lokalizacji na
terenie gminy.
Budowa nowoczesnego oświetlenia zakończyła się na ul. Małej w Chotomowie,
ul. Malborskiej i ul. Dębowej w Jabłonnie, ul. Wiosennej i Rajskiej w Rajszewie,
ul. Rybackiej w Suchocinie, ul. Żwirowej
w Trzcianach i Janówku Drugim oraz
ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej.
Oświetlenie ul. Małej w Chotomowie buduje
ELVOT z Warszawy. Wykonawcą robót
oświetleniowych na ul. Malborskiej i Dębowej w Jabłonnie, ul. Wiosennej i Rajskiej
w Rajszewie, ul. Rybackiej w Suchocinie,
ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim, ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej oraz terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
jest ELES-BUD z Kobyłki.
Ile ledowych lamp oświetli ulice?
§§ ul. Mała w Chotomowie – odcinek 550
m, 19 lamp,

§§ ul. Malborska w Jabłonnie – odcinek
150 m, 5 lamp,
§§ ul. Wiosenna w Rajszewie – 485 m,
15 lamp,
§§ ul. Rajska w Rajszewie – 140 m, 5 lamp,
§§ ul. Rybacka w Suchocinie – 458 m,
17 lamp,
§§ ul. Żwirowa w Trzcianach i Janówku
Drugim – 1027 m, 27 lamp,
§§ ul. Magnolii w Dąbrowie
Chotomowskiej – 303 m, 10 lamp,
§§ ul. Dębowa w Jabłonnie – 225 m,
7 lamp,
§§ GPSZOK w Jabłonnie – 4 lampy.
Wszystkie lampy zostały wykonane
w energooszczędnej technologii (LED).
Łączny koszt budowy oświetlenia ośmiu
ulic i terenu PSZOK to blisko pół miliona
złotych. Planowany termin zakończenia
prac budowlanych to 25 października.
Z początkiem października rozpoczęły

się prace nad wykonaniem projektów
ledowych oświetleni w następujących
lokalizacjach:
§§ ulica od Ronda Harcerzy Szarych
Szeregów w Chotomowie w kierunku
lasu (ok. 120 m),
§§ ul. Bagiennej (boczna odnoga od
numeru 9 do 11) w Chotomowie
(ok. 512 m),
§§ ul. Skowronkowej w Skierdach (ok. 500 m),
§§ ul. Wilgi w Skierdach (ok. 2015 m),
§§ ul. Wiślanej i ul. Słonecznej w Wólce
Górskiej (ok. 410 m),
§§ ul. Rekreacyjnej w Jabłonnie (ok. 90 m),
§§ ul. Niecałej w Chotomowie (ok. 113 m),
§§ Sielskiej w Chotomowie (ok. 305 m),
§§ terenu Filii GCKiS w Skierdach przy
ul. Nadwiślańskiej 1 (opracowanie na
podstawie „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Filii
GCKiS w Skierdach).

Ul. Kolejowa doczekała się remontu
Mieszkańcy czekali na tę chwilę od wielu lat, 14 września 2018 r. firma Falbruk została
wprowadzona na teren budowy. Prace postępują sprawnie, dokładnie i w szybkim tempie.

Inwestycja polega na budowie nakładki
asfaltowej na istniejącą podbudowę
z Trylinki, budowie chodnika wraz ze
zjazdami indywidualnymi na przyległe
posesje.
Łączny odcinek przebudowywanej drogi
wynosi 903 m.
Podbudowę drogi stanowi istniejąca
trylinka, na której po nałożeniu warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego
(4-8 cm), zostanie położona siatka przeciwspękaniowa szklano – węglowa.
Następnie zostaną położone dwie warstwy z betonu asfaltowego: 4 cm warstwy
wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej.
W ramach inwestycji zostaną wykonane
zjazdy z czerwonej kostki betonowej.
Na całej długości 900 m odcinka drogi
objętego inwestycją zostanie wybudo-

wany chodnik z szarej kostki betonowej.
Szerokość budowanego chodnika to 2 m.
Należyte odwodnienie zapewnione będzie
poprzez system powierzchniowego
odprowadzenia wody za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych
– powierzchniowo
na pobocze jezdni asfaltowej, chodnika.
W projekcie budowlanym przewidziano
wykonanie korytek przepływowych pod
konstrukcją chodnika które będą transportować wodę opadową z nawierzchni
jezdni w dalszą cześć pobocza.
Umowny termin zakończenia robót to 30
listopada 2018 r.
To nie koniec prac na ul. Kolejowej.
Planowane prace nie zakończą się na
granicy z Dąbrową Chotomowską.

Pod koniec września Gmina Jabłonna podpisała umowę z firmą Droga Development
Sp. z o.o. wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie
Chotomowskiej oraz w Rajszewie
od ul. Przyrodniczej do ul. Lipowej.
Koncepcja przebudowy drogi będzie
gotowa jeszcze w tym roku.
Szanowni Mieszkańcy i użytkownicy parkingu przy ul. Kolejowej,
w związku z pracami drogowymi prowadzonymi na ul. Kolejowej informujemy, że od 8 października parking przy
ul. Kolejowej w Chotomowie będzie
zamknięty na czas prowadzenia robót
budowlanych. Termin realizacji zadania
przewidziany jest do 30 listopada 2018 r.
Przepraszamy za utrudnienia oraz
niedogodności.
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Dumni z Trzcian!
Moc drzemiąca w jabłonowskich wsiach
Zabawa na Festiwalu Aktywności
Kulturalnej i Społecznej Sołectw trwa ok. 5
godzin, ile trwa przygotowanie do niego?
Trudno powiedzieć.
Niemal co roku, wybór sołectwa, które
będzie reprezentować naszą gminę jest
okupiony pewnym wysiłkiem. Wcale
nie dlatego, że chętnych jest tak dużo, że
trudno wybrać – wręcz przeciwnie! Jest to
w pewnym stopniu zrozumiałe – uczestnictwo w festiwalu wymaga sporego
wysiłku i poświęcenia czasu wolnego.
Jednak naszym zdaniem, jest to wydarzenie, w którym na prawdę warto wziąć
udział.
Wszystkie ręce na pokład!
Zanim sołtys Ryszard Doktor zdecydował
się podjąć wyzwanie, zapytał o zadnie
swoich mieszkańców. Jednak wyrażenie
zgody nie oznaczało, że wszystko od razu
poszło jak z płatka.
Pierwsze spotkania w Trzcianach rozpoczęły się mniej więcej w maju i trzeba

to szczerze powiedzieć, nie wyglądały
kolorowo. Zdarzało się, że poza panem
Sołtysem, panią Sołtysową i urzędnikami
nie było nikogo. Jednak z czasem ludzi
zaczęło przybywać, a wraz z nimi pomysłów na potrawy, dekoracje i scenariusz
występu. Choć głównym celem spotkań
była praca przy przygotowaniu festiwalu,
nie da się ukryć, że była to też wspaniała
zabawa. Nieocenioną pomocą było wsparcie Doroty Ciskowskiej, utalentowanej
Trzcianianki, która zadbała o to, by nowopowstały chórek śpiewał czysto i żwawo.
Im bliżej festiwalu, tym atmosfera robiła
się coraz bardziej gorąca. Rozpoczęły się
gorączkowe przygotowania i dopracowywanie ostatnich szczegółów. Dzięki
pomocy jednego z urzędników, powstały
ścianki z oknem, pani Sołtysowa uszyła
fartuszki, a na podwórku u Sołtysa
rosła ilość rzeczy „do przewiezienia”.
Kumulacja pracy i emocji nastąpiła w piątek poprzedzający festiwal. W domku u
Sołtysa od rana trwało wspólne gotowanie
– jedni obierali dynie, inni ją tarli, a jeszcze

inni lepili pierogi. Wspólna praca, w której
uczestniczyły też dzieci, zakończyła się
późną nocą.
Co za piękna katastrofa
Sobotni poranek w parku przed pałacem
wróżył klęskę. Praca szła opornie, kolejne
transporty wyposażenia stoiska nie docierały, a jak w końcu dotarły okazało się, że
wśród licznych rzeczy nie ma obrusów!
A jak nie ma obrusów, to nie ma na czym
kłaść potraw. Na piętnaście minut przed
wizytą komisji – udało się – dotarły!
Strojenie stołów i rozkładanie jedzenia
przebiegały w tempie ekspresowym.
Nie był to jednak koniec „katastrof” tego
dnia. W rozgardiaszu zaginęły miseczki
do zupy i szklanki, a patelnie nie mogły
się właściwie rozgrzać! Były to jednak
problemy, o których wiedziały tylko
osoby pracujące przy stoisku. Zgrana
ekipa z Trzcian niczym nie dała po sobie
poznać, że cokolwiek jest nie tak. I słusznie, bo wszystkie brakujące przedmioty,
w końcu się odnalazły.
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Odwiedzający namiot goście, chwalili
gospodarzy za stworzenie mikro świata,
który bardziej przypominał skansen niż
stoisko. Co najciekawsze, można w nim
było odnaleźć pełną różnorodność Trzcian
– obrazy namalowane przez lokalnych
artystów, szewca, koronkarkę, prawdziwe
gospodynie i zaradnych gospodarzy.
Na scenę nikt nie szedł zestresowany czy
stremowany – wszyscy wiedzieli, że najważniejszy cel to się dobrze bawić.
„Kiedy ludzie ze sobą dobrze żyją,
naczynia same się zmywają”
Festiwal Aktywności Kulturalnej
i Społecznej Sołectw to ogrom pracy, ale
przy odpowiednim podejściu – czysty
zysk. Nie ma tu mowy oczywiście o zysku
finansowym bo sumując poniesione koszty
widać wyraźnie, że nie o ten aspekt tu
chodzi. Festiwal jest wydarzeniem, które
przynosi zysk odwiedzającym poprzez
przedstawianie kultury mazowieckiej
wsi, ale jeszcze większy zysk przynosi
społecznościom lokalnym, które w nim
biorą udział. Taka forma współdziałania,
które nie jest jednorazowym wydarzeniem
jak np. wspólna zabawa na pikniku czy
festynie, a polega na kilkutygodniowej
pracy zespołowej jest wspaniałą przygodą, ale też umocnieniem sąsiedzkich

więzi. Wspólna zabawa nastawiona
na osiągnięcie celu, wysiłek włożony
w przedsięwzięcie niezwiązane z pracą
zawodową to sytuacje, których dorośli
ludzie rzadko doświadczają. Wyjątkiem są
coraz popularniejsze podczas służbowych
wyjazdów integracyjnych zajęcia z team
building czyli budowania zespołu. Są to
jednak zwykle wydarzenia okazjonalne,
trwające góra dwa dni. Przygotowania do
festiwalu trwają kilka tygodni. W trakcie
nich odkrywane są twórcze potencjały
sąsiadów (kto wcześniej wiedział, że pani
Anita ma talent plastyczny, pan Marcin
potrafi ważyć piwo i robić kiełbasę, a pani
Monika ma imponującą kolekcję pamiątek
z PRL’u), konieczne jest wspólne znajdywanie rozwiązań pojawiających się problemów i różnic zdań. Na końcu pojawia
się poczucie przynależności do grupy
i prawdziwa umiejętność współdziałania,
a ją widać gołym okiem. Kiedy grunt palił
się pod nogami, od rozpoczęcia konkursu
dzieliły już tylko minuty nikt nie wydawał
poleceń, a mimo to, wszyscy wiedzieli
co mają robić. Praca rozdzielała się sama,
nie było kłótni ani niepotrzebnych spięć
– można śmiało powiedzieć, że w trzcianskiej rodzinie, naczynia zmywały się same.
Jeszcze wcale nie tak dawno integrowanie
wsi jako cel do realizacji byłoby pomysłem
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absurdalnym. Wieś integrowała się sama
– wszyscy wszystkich znali, razem pracowali, razem się też bawili. Dziś zwykle
pracujemy z dala od domu, a w domu
spędzamy czas z najbliższymi i przyjaciółmi. Sąsiedztwo schodzi na nieco dalszy plan. Festiwal Aktywności Kulturalnej
i Społecznej Sołectw przywraca w pewnym stopniu wspólnotowość wsi dlatego
jest inicjatywą, którą nie tylko warto
wspierać, ale warto w niej brać czynny
udział. Podczas kolejnych edycji, rola
Urzędu Gminy Jabłonna coraz bardziej
się zmieniała. Już nie tylko jako obserwatorzy, ale i uczestnicy mamy okazję wziąć
udział w czymś naprawdę wyjątkowym.
Każde z sołectw, któremu towarzyszymy
w tej przygodnie, staje się dla nas wyjątkowym. Z prawdziwą przyjemnością
wspieramy ich działania i cieszymy się
ich sukcesami jak swoimi własnymi. Choć
korzystając ze świeżych wspomnień opisałyśmy przygotowania Trzcian, chętnie
wracamy pamięcią do wspaniałych ludzi,
którzy w porównywalny sposób walczyli
o zwycięstwo swoich sołectw w poprzednich latach. Dlatego przesyłamy serdeczne
pozdrowienia dla Skierd i Bożej Woli oraz
czekamy na sołectwo, które w najbliższym
roku zaprezentuje naszą gminę!
Dominika Lemke i Urszula Herbich
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Ja w Internecie
Już wkrótce Gmina Jabłonna rozpocznie realizację projektu Ja w internecie. W jego ramach
264 dorosłych mieszkańców i mieszkanek naszej gminy będzie mogło podnieść swoje
kompetencje cyfrowe w pięciu tematach.
Największy nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. Ponad
200 rodziców będzie miało możliwość
wzięcia udziału w szkoleniach pt.: Rodzic
w Sieci. Dodatkowo zaplanowaliśmy szkolenia dla seniorów pt. Moje finanse i transakcje w sieci. Przedsiębiorcy będą mogli
podnieść swoje kompetencje nt. tego jak
prowadzić swój biznes w sieci. Planowane
są również szkolenia z tematów: Działam

w sieciach społecznościowych oraz
Kultura w sieci.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.jablonna.pl i kontaktu

poprzez e-mail: rewitalizacja@jablonna.pl,
tel. 22 767 73 31. Program realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem
Ja w internecie jest Fundacja Legalna
Kultura.

Wspieramy najzdolniejszych!
Kolejni młodzi, zdolni mieszkańcy gminy Jabłonna otrzymali od Wójta stypendia sportowe
i artystyczne. Dwoje muzyków i dwóch sportowców zostało wyróżnionych za wybitne
osiągnięcia.
14 września Młodzi artyści i sportowcy
odebrali z rąk Wójta Gminy Jabłonna stypendia oraz gratulacje za dotychczasowe
osiągnięcia.

§§ Jan Adamiak (sportowiec, tenis
stołowy),
§§ Patryk Stokowski (sportowiec, tenis
ziemny)

Wśród wyróżnionych, znaleźli się:

Serdecznie gratulujemy naszym młodym,
zdolnym Mieszkańcom i ich rodzicom.
Życzymy dalszych sukcesów!

§§ Ludmiła Marut (skrzypaczka),
§§ Leon Marut (skrzypek),

Inżynier Tadeusz Wenda upamiętniony
Pod koniec kwietnia w Dąbrowie Chotomowskiej odsłonięty został obelisk upamiętniający
słynnego polskiego inżyniera.
Michałowski (sekretarz), Hanna Wenda –
Uszyńska, Magdalena Zagrodzka, Paweł
Derlacz i Piotr Derlacz. Celem komitetu
było podjęcie działań upamiętniających
związki Tadeusza Wendy (1863 – 1948)
z Dąbrową Chotomowską. W tym roku
przypada 70. rocznica śmierci polskiego
inżyniera.

Na początku roku w naszej gminie
zawiązał się Komitet Organizacyjny
Upamiętnienia Związku inż. Tadeusza
Wendy z Dąbrową Chotomowską. W skład
komitetu weszli między innymi Antonina
Smolińska (przewodnicząca), Tomasz

Inżynier Wenda był polskim inżynierem
komunikacji, głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia. Wraz
ze swoją rodziną przebywał w posiadłości
przy ul. Lipowej. Pobyty jego i rodziny
zachowały się zarówno we wspomnieniach rodzinnych jak i dawnych mieszkańców. Inżynier Tadeusz Apolinary Wenda
w maju 1920 r. oddelegowany został do
Gdańska, gdzie na polecenie admirała
Kazimierza Porębskiego miał za zadanie
przeprowadzenie szczegółowych studiów linii brzegowej Morza Bałtyckiego.
Przeprowadzone badania potwierdziły, że
koncepcja budowy portu w Gdyni, której
autorem był Tadeusz Wenda, była najkorzystniejsza. W latach 1921 – 1937 jego
praca zawodowa nierozerwalnie związana

była z powstającym gdyńskim portem.
Od 1921 do 1930 r. pełnił funkcję kierownika Zarządu Budowy Portu, a następnie
był kierownikiem Wydziału Techniczno
– Budowlanego Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu,
determinacji i pracy społecznej członków
Komitetu Organizacyjnego a także najbliższej rodziny inż. Tadeusza Wendy, właścicieli posesji przy ul. Lipowej w Dąbrowie
Chotomowskiej i Urzędu Gminy Jabłonna,
25 kwietnia odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku wraz z pamiątkową tablicą.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego wydarzenia.
Uroczystość została wpisana w gminny
program obchodów 100. lecia odzyskania
Niepodległości.
W tym roku nie tylko nasza gmina wspomina kierownika budowy portu Gdynia.
W 2017 rozstrzygnięto konkurs na projekt
pomnika, który ma stanąć na końcu pirsu
Dalmoru w Gdyni w 2018, w siedemdziesiątą rocznicę śmierci inż. Wendy.
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Za nami Święto Gminy
Jabłonna!
Tegoroczne Święto Gminy Jabłonna oraz odbywający
się w trakcie Święta IX Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw, zgromadziły wyjątkowo dużo
uczestników.
Liczne stoiska, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkowa, przyjazna atmosfera sprawiły, że był to bardzo udany
dzień. Sobotnie świętowanie rozpoczęliśmy Parkrunem, w którym wzięło udział
68 uczestników! W godzinach 10:00-14:00
trwała akcja krwiodawstwa zorganizowana wspólnie z HDK Legion – dziękujemy krwiodawcom, że tak licznie wzięli
udział w akcji.
W tym roku – już po raz drugi – byliśmy
gospodarzami Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowanego przez Lokalną Grupę Działania
Zalew Zegrzyński, której jesteśmy
członkiem.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska Gminy Jabłonna, na których wraz
z LKS LOTOS Jabłonna malowaliśmy
dziecięce buźki, zaplataliśmy warkoczyki, skręcaliśmy balony, puszczaliśmy
ogromne bańki, malowaliśmy koszulki,
budowaliśmy miasto z kartonów oraz

rozmawialiśmy o działaniach i planach
Gminy.
Dzieci i młodzież, a nawet dorośli, chętnie
korzystali z dmuchanych zabawek, ścianki
wspinaczkowej czy euro bungee sfinansowanych przez Gminę Jabłonna i GCKiS.
Na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego odczytywano
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego
w ramach akcji „Narodowe Czytanie”.
W MIASTECZKU PRZEDSIĘBIORCÓW
swoją działalność zaprezentowali:
CARBONBIKE, STUDIO LIONFITNESS,
B&P Sp. Jawna, PLUS Biuro Rachunkowe,
Studio Format, OLEJ-ISTNY, DACHMUR,
KAT-ART, STANKIR S.C.
Pogoda pokrzyżowała nasze wieczorne
plany, niemniej jednak z zespołem Enej na
pewno się spotkamy. O planowanym terminie koncertu poinformujemy Państwa
gdy tylko zostanie ustalony.

Dziękujemy sponsorom: Gaz System,
Starostwo Powiatowe w Legionowie, Leroy
Merlin, Volkswagen, Opel, Suzuki oraz
partnerom: LGD Zalew Zegrzyński, Dom
Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie,
HDK Legion, LKS LOTOS Jabłonna, OSP
Jabłonna, 32. Wieliszewski Dywizjon
Rakietowy Obrony Powietrznej oraz
wszystkim przedsiębiorcom i wystawcom,
którzy wzięli udział w Święcie Gminy
Jabłonna zorganizowanym przez Urząd
Gminy Jabłonna oraz Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie.

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w IX Chotomowskim
Pożegnaniu Lata (30. września)

Lecę bo chcę! 15 września w Trzcianach odbyła się wyjątkowa
impreza nawiązująca do balonowej historii Gminy Jabłonna
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (8 października)

15 września Mieszkańcy Dąbrowy Chotomowskiej
zorganizowali plenerową imprezę pn. Granie na polanie

10 września wsponinaliśmy męczeńską śmierć Żołnierzy
21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy

