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Szanowni Mieszkańcy,

Przez ostatnie miesiące wspólnie pomagamy dotkniętym wojną obywatelom Ukrainy.
Wobec dramatycznych wydarzeń mających miejsce za naszą wschodnią granicą Gmina
Jabłonna pozostaje solidarna ze swoim sąsiadem i od samego początku inwazji niesie
niezbędne wsparcie. W obliczu tej wielkiej tragedii, zjednoczeni i solidarni, działamy na
rzecz ludzi, którym kremlowski reżim próbuje odmówić prawa do wolności i samostanowienia. Pragnę Państwu serdecznie podziękować za wielkie oddanie i zaangażowanie
w te działania. Włączając się w akcję Jesteśmy z Wami” i pomagając obywatelom
“
Ukrainy, mówimy NIE” wojnie i agresji na niepodległe państwo.
“
Dziękuję Mieszkańcom, którzy w ramach przypadającego 22 kwietnia 2022 r.
Międzynarodowego Dnia Ziemi włączyli się w akcję sprzątania gminnych terenów. Jestem
wdzięczny za wspólne dbanie o nasze otoczenie i promowanie postaw zwiększających świadomość wpływu ludzkich działań
na środowisko.
4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji chciałbym wyrazić swój szacunek i wdzięczność dla
wszystkich naszych Strażaków z OSP Chotomów oraz OSP Jabłonna. Ich trud, poświecenie i zaangażowanie wykazywane
podczas pracy na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu są godne podziwu i docenienia. Życzę, aby podejmowane działania
i służba drugiemu człowiekowi były dla Nich zawsze powodem do dumy, źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego
uznania.
Zachęcam Państwa do chwili zatrzymania na kwestiach lokalnych, które prezentujemy w niniejszym numerze naszego
informatora. W bieżącym wydaniu relacjonujemy minione wydarzenia edukacyjne, kulturalne i sportowe. Nie zabrakło w nim
także informacji o realizowanych inwestycjach oraz planowanych przedsięwzięciach.
Zachęcam do lektury.
Wójt Gminy Jabłonna
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Raport z postępu prac inwestycyjnych
Działania mające na celu rozwój naszej gminy prowadzone są
intensywnie od kilku lat i nie zwalniają tempa. Pod koniec tego
roku zakończona zostanie budowa Nowoczesnego Centrum
Przesiadkowego w Chotomowie. Sukcesywnie budowana
i modernizowana jest także infrastruktura drogowa, która zwiększa
komfort kierowców. W planowanych przedsięwzięciach nie brakuje
także zadań związanych z budową nowoczesnego oświetlenia, które
wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

N

owoczesne Centrum Przesiadkoweg powstaje przy stacji PKP w Chotomowie
zlokalizowanego przy ul. Sielskiej , Rajskiej i ul. Kolejowej. Już wkrótce będziemy
mogli korzystać z miejsc postojowych, również takich dostosowanych dla osób
z niepełnosprawnościami, wiaty oraz miejsc postojowych dla rowerów. Na terenie
Centrum Przesiadkowego powstaje także budynek socjalno-techniczny z toaletą dla
podróżnych oraz punkt z ładowarką dla samochodów elektrycznych. Teren zostanie
oświetlony i objęty monitoringiem.
Koszt budowy i nadzoru budowlanego wynosi 4 205 999,92 zł. Zakończenie
robót planowane jest na 30.09.2022 r. Oddanie obiektu do użytku planowane jest
na 30.10.2022 r.

Jak postępuje realizacja innych
wybranych inwestycji?
9 maja 2022 r. wprowadzono w teren wykonawcę robót budowlanych
ul. Muzycznej w Skierdach. Termin realizacji budowy ulicy wyznaczono
na koniec listopada 2022 r. Rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykona
wcy robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonnie,
mających na celu doprowadzenie obiektu do zgodności z obowiązującymi
przepisami p. poż. Planowane jest wykonanie prac etapowo w okresie maj
– sierpień 2022 r.
W czerwcu 2022 r. planowane jest zakończenie prac nad budową
oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej na odcinku od Jabłonny
do Rajszewa „przez las”.
Trwa projektowanie budowy bądź modernizacji dróg dla 11 ulic na terenie
Gminy Jabłonna, w tym m.in.:
• wykonanie projektu nawierzchni na ul. Pańskiej w Jabłonnie wraz z projektem oświetlenia drogowego,
• wykonanie projektu nawierzchni w ul. Orlej oraz ul. Wesołej w Skierdach,
• wykonanie projektu nawierzchni w ul. Ogrodowej w Chotomowie,
• wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Golfowej
w Rajszewie związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej,
• wykonanie projektu nawierzchni ul. Paderewskiego w Jabłonnie.
Przeprowadzane jest także postępowanie na wyłonienie wykonawcy modernizacji dróg ul. Wrzosowej, Dębowej i Bziuka w Jabłonnie.
Prowadzone są także prace nad projektowaniem budowy oświetleń
drogowych dla 10 ulic na terenie Gminy Jabłonna. Jaśniej będzie na ulicach:
Tulipanowej, Willowej, Wileńskiej, Bukowej, Fiołkowej, Wspólnej, Spokojnej, Niecałej w Chotomowie, ul. Wiśniowej w Dąbrowie Chotomowskiej
oraz ul. Prostopadłej w Skierdach.
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brojna napaść Rosji na Ukrainę wywołał falę migracji, która przybrała rozmiary
niespotykane w Europie od czasu II wojny światowej. Porażające okrucieństwo armii
rosyjskiej odciska swe piętno na losach milionów ludzi. Według danych Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowej
Organizacji ds. Migracji (IOM) w ciągu zaledwie kilku tygodni ¼ całej ludności Ukrainy
została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Duża część tych osób postanowiła
szukać schronienia poza granicami swego ogarniętego wojną kraju. Głównym kierunkiem
migracyjnym była i pozostaje Polska.

Nasza gmina jest jedną z pierwszych, które w zorganizowany i systemowy sposób rozpoczęły niesienie pomocy uchodźcom wojennym
z Ukrainy. 25 lutego, kilkanaście godzin od chwili, gdy siły rosyjskie rozpoczęły atak na naszego sąsiada, wójt Jarosław Chodorski podjął
decyzję o utworzeniu „Centrum Pomocy Ukrainie Gmina Jabłonna” (w skrócie CPUGJ) które działa na hali sportowej w Chotomowie.
Powołany został także Korpus Ochotniczy Gminy Jabłonna skupiający mieszkańców zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom
z Ukrainy w ramach działań podejmowanych przez naszą Gminę. W ciągu niespełna doby hala sportowa została przystosowana do
zakwaterowania 150 osób i już w pierwszych godzinach działania do CPUGJ przybyła liczna grupa uciekających przed koszmarem
wojny uchodźców. Widok zapłakanych, często skrajnie zmęczonych kobiet i dzieci na zawsze pozostanie w pamięci wolontariuszy
i pracowników, którzy z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem działają na rzecz pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy.

Nasza Gmina świadczy również pomoc wysyłając transporty z pomocą humanitarną bezpośrednio na Ukrainę. Pomoc z Gminy
Jabłonna dociera do Żytomierza, Łucka oraz do Zaporoża, gdzie przebywają liczni uchodźcy ze zrównanego z ziemią Mariupola.
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Tym bardziej niezapomniany będzie też uśmiech, który - dzięki wspólnym
staraniom i wielkiej otwartości serc naszych mieszkańców – wraca znów na
twarze ukraińskich maluchów. W pierwszej dekadzie maja liczba uchodźców,
którzy skorzystali z gościny w „Centrum Pomocy Ukrainie Gmina Jabłonna”
przekroczyła liczbę 650. Centrum udzieliło do tego czasu blisko 6200 noclegów.
W działania w CPUGJ angażują się również wolontariusze z innych krajów takich
jak Dania czy Stany Zjednoczone. Trwa także proces nadawania numerów PESEL
– do tej pory nasza Gmina nadała ponad 1000 takich numerów dla uchodźców
Niezależnie i równolegle do działań podejmowanych przez Gminę, bardzo
wielu naszych mieszkańców świadczy pomoc uchodźcom na własną rękę
i udziela im schronienia we własnych domach. Osoby te mogą liczyć
na wsparcie finansowe na rzecz zakwaterowania i wyżywienia swoich
gości. Jednocześnie Gmina świadczy też bezpośrednią pomoc rzeczową
dla potrzebujących takiego wsparcia uchodźców - dostarcza paczki
żywnościowe, artykuły higieniczne, wózki i łóżeczka dziecięce, wydaje
odzież i obuwie oraz inne niezbędne rzeczy które pochodzą z darów od
naszych mieszkańców oraz darczyńców spoza obszaru naszej Gminy.
Dary przyjmujemy w
MAGAZYNIE APROWIZACYJNYM nr 2
przy ul. Modlińskiej 105A w Jabłonnie
w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 15.00 – 19.00.

Szacuje się, że od początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3,09 miliony uchodźców z Ukrainy,
głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Rozpoczął się kurs języka polskiego dla tych, którzy zamierzają pozostać na dłużej w naszym kraju. W zajęciach,
które odbywają się dwa razy w tygodniu w szkole nr. 2 w Chotomowie uczestniczy już blisko 40 osób.

Trwa czas próby, a Gmina Jabłonna zdaje ten historyczny egzamin na medal!
W jedności siła! Działamy!
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Zakaz palenia węglem od 2028 roku
S

ejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowelizację
uchwały antysmogowej. Nowe przepisy od 1 października
2023 r. zakazują spalania węgla na terenie Warszawy, a od
1 stycznia 2028 r. na terenie powiatów wokół Warszawy, w tym
na terenie powiatu legionowskiego.
Znowelizowana uchwała antysmogowa wprowadza wyjątki
od zakazu spalania węgla. Właściciele kotłów posiadających
5 klasę zainstalowanych do 11 listopada 2017 r. oraz kotłów
spełniających wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca
2022 r. w istniejących budynkach. W tych przypadkach paliwa
stałe będą mogły być palone do końca żywotności takich kotłów.
Jednocześnie nie uległ zmianie termin zakazu używania tzw.
kopciuchów czyli kotłów nie spełniających wymogów dla klas
3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Takich źródeł ciepła
nie będzie można używać od 1 stycznia 2023 roku. Użytkownicy
instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani
grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł.
Gmina Jabłonna oferuje wsparcie ﬁnansowe w zakresie
wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w formie
dotację (zwrot poniesionych kosztów po wykonaniu
przedsięwzięcia) w wysokości do 80% poniesionych kosztów
kwaliﬁkowanych lecz nie więcej niż 8 000,00 zł.
Doﬁnansowanie skierowane jest do osób ﬁzycznych chcących
wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem
stałym (m.in. węglem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku
mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna. Wnioskodawca musi
być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której
będzie wymieniane źródło ciepłposiadaćzgodypozostałych
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wścieklizna
na Mazowszu
Rośnie liczba przypadków wścieklizny u dzikich
zwierząt wolnożyjących na terenie województwa
mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki wydał
rozporządzenie rozszerzające obszar zagrożony
o m.in. powiat legionowski.

D la

właścicieli zwierząt domowych najważniejsze jest
nakaz trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie
zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Oznacza to, że podczas
np. spacerów psy muszą być prowadzone na smyczy,
a wolno mogą biegać na zamkniętym terenie np. wybiegu.
Właściciele wszystkich kotów na obszarze zagrożonym
muszą je zaszczepić przeciwko wściekliźnie. Mają na to 30
dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia. Potem
szczepienie trzeba powtarzać co rok, tak jak w przypadku
psów. Brak szczepienia psa lub kota jest wykroczeniem,
za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.
Wojewoda nakazuje też pozostawienie zwierząt gospodarskich
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. Wyjątkiem
są owady zaliczane także do takich zwierząt: jedwabnik
morwowy (Bombyx mori) i pszczoła miodna (Apis mellifera).
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą odzwierzęcą, czyli
przenoszoną ze zwierząt na człowieka. Głównym rezerwuarem
wirusa są zwierzęta dzikie (wilki, lisy, wiewiórki, nietoperze,
sarny) i domowe (głównie psy i koty), ale także zwierzęta
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Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. Nie może
być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo
lub budynków w budowie. Wymiana dotychczasowego źródła
ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy
z Gminą Jabłonna.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.jablonna.pl

Wścieklizna!
W województwie mazowieckim odnotowuje się
przypadki wścieklizny u zwierząt
(m.in. lisów, nietoperzy, kotów, saren)
Zachowaj ostrożność!
Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt!
(również tych mniejszych, np. wiewiórek, jeży)
Nie dotykaj padłych, dzikich zwierząt!
W przypadku pogryzienia lub innego kontaktu,
niezwłocznie zgłoś się do lekarza!
Nie puszczaj bez opieki i kontroli zwierząt domowych!
Pamiętaj o zaszczepieniu pupila!
Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt o niezmiernie ostrym i prawie zawsze
śmiertelnym przebiegu, atakującym ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej

#StopRABV

Zachęcamy do obserwowania kanałów informacyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

gov.pl/uw-mazowiecki

@MUW.Warszawa

@MUW_RP

gospodarskie (np. krowy, konie). Wirus wścieklizny
przenosi się poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia
np. poprzez ugryzienie lub podrapanie przez wściekłe zwierzę.
U zwierząt choroba objawia się m.in. nagłą zmianą
usposobienia zwierzęcia - łagodne staje się agresywne,
a agresywne - łagodne. Występuje też m.in. ślinotok, porażenie
mięśni żuchwy, gardła, przełyku, brak koordynacji ruchowej.
U człowieka objawem charakterystycznym jest wodowstręt
i światłowstręt, bóle głowy, nudności, pobudzenie
psychoruchowe przechodzące w okresporażenny, który kończy
się śpiączką i zgonem.

Po co komu wodociągi
(i kanalizacja)?
Doskonałą okazją do kontynuowania powyższej tematyki jest przyjęcie
na Sesji Rady Gminy 25 kwietnia 2022 roku „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
terenie Gminy Jabłonna w latach 2022-2025”

część 3
Po co komu ten plan?
Podstawą prawną sporządzenia i przyjęcia w/w planu
jest Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. „O zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
Z założenia jest on podstawą działalności inwestycyjnej
przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf.
Sporządzając ten dokument założyliśmy, że w wyniku realizacji
zaplanowanych tam inwestycji na koniec 2025 roku sieć
wodociągowa Gminy zapewni dostęp do tej infrastruktury
90-95 % mieszkańcom naszej Gminy. W przypadku
infrastruktury kanalizacji sanitarnej zakładamy umożliwienie
jej korzystania dla 65-70% mieszkańców Gminy Jabłonna.
Omawiany dokument składa się zasadniczo z dwóch
części. W pierwszej w sposób opisowy pokazuje obecny stan
wyposażenia naszej Gminy w infrastrukturę wodociągową
i kanalizacyjną oraz określa zakres świadczonych usług przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o. o..
W drugiej - tabelarycznej przedstawia plany inwestycji w kolejnych
4 latach tj. od 2022 do 2025. Przedstawiony plan prognozuje
nakłady inwestycyjne w tych latach na kwotę ponad 122 mln zł.
Postaram się teraz po krótce omówić jakich inwestycji i gdzie
zlokalizowanych można się spodziewać w kolejnych latach
realizacji planu.
Rok 2022 będzie ostatnim rokiem realizacji największego
przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego przez
NFOŚiGW środkami Unii Europejskiej czyli skanalizowania
i zwodociągowania miejscowości Jabłonna, Chotomów
i Dąbrowa Chotomowska znajdujących się w aglomeracji.
Wartość będących obecnie w realizacji jedenastu zadań to bez
mała 20 mln zł. Dodatkowo sieci wodociągowe, których przebieg
opisywałem w poprzednim artykule oraz prace projektowe
dla kolejnych obszarów to planowany koszt około 14 mln zł.
Ilość i rodzaj zadań zaplanowanych na bieżący rok wskazuje,
że „wodociągowanie” jest wyraźnym priorytetem i takim
pozostanie w kolejnych latach. Potwierdza to zawartość
tabeli zawierającej zadania z zakresu infrastruktury
wodociągowej na rok 2023, gdzie za kwotę ponad 19 mln
złotych planuje się wybudowanie wodociągów w Jabłonnie,
w Chotomowie Północnym i w kolejnych miejscowościach
wsi zachodnich to jest w Skierdach, Suchocinie i Trzcianach.
Dużą pozycję w tych planach stanowi budowa Stacji Uzdatniania
Wody w Suchocinie, której projektowanie już się rozpoczęło.
W roku 2024 infrastruktura wodociągowa będzie nadal
rozbudowywana (zakończenie zwodociągowania Chotomowa
Północnego), ale także kolejnych miejscowości we wsiach
zachodnich tj. Janówek Drugi, Boża Wola, Wólka Górska, za
kwotę 9 mln złotych.

W roku 2024 w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej planujemy
wykonanie dokumentacji technicznej dla obszaru Chotomowa
Północnego, obszaru Jabłonny położonego na północ od ulicy
Paderewskiego.
Zgodnie z logiką tworzenia tego planu zamierzeń inwestycyjnych
w roku 2025 zaplanowaliśmy wybudowanie sieci kanalizacyjnych
dla obszarów zaprojektowanych w roku poprzednim za
kwotę 45 mln złotych. Tak jak w poprzednich latach (20222024) planujemy, że także te ambitne plany skanalizowania
da się sfinansować poprzez synergię trzech źródeł
finansowania tj. środków własnych Gminy Jabłonna,
środków pozyskanych z programów Unii Europejskiej
oraz pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych przez
Gminę bądź gminne przedsiębiorstwo Eko Jabłonna.
Pragnąłbym
zwrócić uwagę, że w każdym roku
obowiązywania planu przewidzieliśmy zarówno
dla infrastruktury wodociągowej jak i kanalizacyjnej
pozycję pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej/
kanalizacyjnej na wniosek mieszkańców Gminy Jabłonna”.
Jest to najlepszy sposób realizacji drobnych rozbudów sieci
na wniosek zainteresowanych, zwłaszcza posiadających
swoje nieruchomości w tzw. drugiej i trzeciej linii zabudowy.

Paweł Turkot
Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Eko Jabłonna.
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Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...
Strażak – zawód, pasja czy powołanie?
Codziennie czuwają nad naszym bezpieczeństwem, zawsze są gotowi do akcji, 4 maja obchodzili swoje
święto. O pracy w Ochotniczej Straży Pożarnej, o emocjach które im towarzyszą, gdy wyje syrena, ile
czasu poświęcają na pracę rozmawiamy z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie
dh Krzysztofem Goślickim. W tym roku, OSP w Jabłonnie obchodzi 110-rocznicę swojej działalności.

Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonnie
dh Krzysztof Goślicki.

P

an Krzysztof to strażak z 45-letnim doświadczeniem
w służbie, który zapisał wiele ważnych kart w historii gminnego
pożarnictwa. Jest reprezentantem pokolenia, które z wyjątkowym
zaangażowaniem, a przy tym ze skromnością i pokorą podchodzi
do swoich obowiązków. To człowiek z pasją połączoną z misją
niesienia pomocy.
Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda ze Strażą Pożarną?
Czy zawsze chciał Pan być strażakiem?
W powszechnym obiegu funkcjonuje przekonanie, że niemalże
każdy mały chłopiec chciałby zostać w przyszłości strażakiem.
No cóż, jest w tym sporo prawdy z tym tylko, że później życie
weryfikuje te dziecięce marzenia i tylko nieliczni przywdziewają
strażacki mundur realizując się w tej wyjątkowej i jakże pięknej
profesji. Moja fascynacja strażą pożarną również zrodziła się
kiedy miałem niespełna 10 lat. Często odwiedzałem moją rodzinę
w pobliskim Wieliszewie, a że mieszali oni w zasadzie na wprost
strażnicy tamtejszej OSP to często podpatrywałem co tam się
dzieje, spoglądałem na ich samochody, byłem wielokrotnie
świadkiem wyjazdów tej jednostki do akcji. „Nakręcony” tymi
przeżyciami zacząłem szukać kontaktu z jednostką OSP w mojej
rodzinnej Jabłonnie. Moment kiedy pierwszy raz przekroczyłem
progi jabłonowskiej strażnicy i mogłem z bliska wszystko zobaczyć
pamiętam dokładnie tak jakby to było wczoraj a od tego momentu
minęło właśnie hmm 45 lat. Dodam tylko, że 38 lat to także służba
zawodowa w szeregach najpierw zawodowej
a następnie Państwowej Straży Pożarnej.
Czy po 45 latach służby, można wpaść w rutynę? Czy każdy
wyjazd na akcję, to te same czy nowe emocje?
Byłoby bardzo niedobrze, gdyby do każdej sytuacji z jaką mamy
do czynienia jako strażacy podchodzić rutynowo. Nie od dziś
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wiadomo, że rutyna może zgubić. To prawda, że przez wiele
lat można w sobie wyrobić jakieś standardy postępowania,
wypracować pewne procedury, jednak każde zdarzenie
z jakim mamy do czynienia musimy traktować indywidualnie
biorąc pod uwagę wiele czynników, które będą miały wpływ
na powodzenie prowadzonej akcji. A czy wyjazd na akcje
rodzi emocje? Oczywiście. Zawsze w takiej chwili pojawia się
w głowie szereg pytań i już na tym etapie kształtuje się wstępny
zarys ewentualnych działań ratowniczych. Ważne jest, żeby nad
tymi emocjami odpowiednio zapanować. Na miejscu akcji nie
ma miejsca na emocje, bo mogą one negatywnie wpływać na
skuteczność działań a niekiedy udzielać się innym ratownikom
a nawet gapiom, którzy niekiedy tłumnie obserwują i komentują
naszą pracę.

Jak wygląda proces zbierania się na zgłoszenie.
Macie ustalone dyżury? Ile czasu zajmuje zebranie
drużyny na akcję?
To dobre pytanie, bo być może wyjaśnię mieszkańcom kilka
aspektów z tym związanych, a odpowiedź trafi do osób, które
co pewien czas podejmują ten temat w przestrzeni medialnej
na różnych forach. Otóż alarmowanie jednostki OSP
odbywa się z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Legionowie. Dyżurny po otrzymaniu
zgłoszenia o zdarzeniu drogą radiową uruchamia system
selektywnego alarmowania w strażnicy. W tym momencie
załącza się syrena alarmowa a jednocześnie na telefony
komórkowe ratowników wysyłane są informacje SMS.
Dzwonią także ich telefony. I tu dotykamy sedna problemu –
czy „wycie” syreny jest konieczne? Są osoby, którym mocno
ono przeszkadza, zakłóca ich spokój itd. Z naszego punktu
widzenia i jak pokazuje doświadczenie jest konieczne.
Nikogo nie musze przekonywać, że miarą skuteczności
działania jest czas w jakim jesteśmy zdolni do podjęcia
akcji. Syrena wyje natychmiast i wszyscy nasi członkowie
wiedzą co ono oznacza, a wiadomości SMS ? No cóż bywa
i tak, że docierają do naszych strażaków po kilkunastu, ba
zdarzało się nawet kilku godzinach. Dzieje się tak chociażby
w chwilach przeciążenia sieci operatorów telefonii. Co warta
jest jakakolwiek pomoc po takim czasie chyba nie będę tu
tłumaczył. Ze swej strony chciałbym państwa zapewnić, że
nigdy nie używamy syreny do celów inne niż alarmowanie
do akcji. Każdy jej dźwięk to potencjalnie informacja o czyimś
nieszczęściu, o tym że ktoś wymaga pilnej pomocy i my tą
pomoc staramy się skutecznie nieść. A co do dalszej części
pytania – nie, nie pełnimy stałych dyżurów w strażnicy.
Jedynie w sytuacjach zwiększonego zagrożenia np. po
ostrzeżeniach o możliwości pojawienia się gwałtownych
zjawiskach atmosferycznych, staramy się być w naszej
remizie tak, aby jak najszybciej móc udać się do akcji.
W normalnej sytuacji czas w jakim jesteśmy gotowi do wyjazdu
to maksymalnie do 5 minut od momentu ogłoszenia alarmu.
Czym zasadniczo różni się Ochotnicza Straż Pożarna
od Państwowej Straży Pożarnej?
No cóż, w dzisiejszych czasach te różnice znacząco się
zacierają. Oczywiście wiadomo, że PSP jest formacją
zawodową, pełniącą służbę w pełnej gotowości przez 24
godziny na dobę. Obrazowo mówiąc są cały czas „pod parą”.
Natomiast działalność w OSP jest dobrowolna. Nie mamy tu
jak już wspomniałem wyznaczonych dyżurów, sztywnego
zakresu obowiązków itd. Każdy z naszych członków
normalnie pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, uczy
się. Dopiero dźwięk alarmu wzywa ich do strażnicy. Inny jest
też sposób finansowania. PSP utrzymywana jest w całości z
budżetu państwa natomiast OSP jest na przysłowiowym
garnuszku samorządu. I tu chyba z grubsza kończą się
różnice. Wszak obie te formacje uczestniczą ramię w ramię
w tych samych akcjach ratowniczych ponosząc to samo
ryzyko i wykazując to samo poświecenie. Podobne jest też
wyposażenie obu formacji. Śmiem twierdzić, że jednostki
OSP są niekiedy lepiej wyposażone niż ich koledzy z PSP.
Wielka w tym zasługa lokalnego samorządu ale również
systemu wsparcia ze strony państwa i innych instytucji
np. WFOŚiGW czy NFOŚiGW.
Ile czasu poświęcacie na pracę w OSP?
Jak wspomniałem działalność w OSP jest całkowicie
dobrowolna. Każdy z nas w sposób przemyślany
i odpowiedzialny podejmował decyzję o wstąpieniu w jej
szeregi. Nie narzucamy naszym druhom żadnych wytycznych,
co do czasu ich aktywności. Każdy z nas natomiast doskonale
wiem, że utrzymanie pewnego poziomu funkcjonowania

jednostki i przygotowania do działań wymaga poświęcania,
w tym także poświęcenia własnego czasu. I nikt nie ma
z tym problemów. Nie ma praktycznie dnia, żeby w naszej
strażnicy coś się nie działo. Zawsze jest coś do zrobienia,
a nawet jak nie ma to jest okazja żeby się spotkać i zwyczajnie
porozmawiać, pożartować wymienić się doświadczeniami.
My tu tworzymy taką naszą małą strażacką rodzinę.
Czy praca strażaka zmieniła się w ciągu ostatnich lat, jak?
Laik powie, ze strażak to strażak – zawsze gasił i gasi
pożary. To tylko część prawdy. Owszem gasimy pożary
jednak ich udział w ogólnej liczbie podejmowanych
interwencji jest bardzo mały. Dziś strażak to taka maszynka
do wszystkiego. Szczerze mówiąc spektrum naszych
działań jest ogromne i niekiedy sami jesteśmy zdziwieni,
z jakimi zdarzeniami przychodzi nam się zetknąć. Przede
wszystkim bardzo dużo akcji związanych jest z udziałem
w likwidacji skutków wypadków i kolizji drogowych. To
taki swego rodzaju efekt rozwoju cywilizacyjnego. Ogrom
akcji dotyczy też usuwania skutków gwałtownych zjawisk
pogodowych, a więc opadów atmosferycznych czy silnych
wiatrów. Często interweniujemy w zdarzeniach związanych
w obecnością substancji chemicznych niewiadomego
pochodzenia rozlewiskami substancji ropopochodnych itp.
Trudno tu w kilku zdaniach wymienić wszystkie rodzaje
naszych działań. A ostatnie dwa lata? Nikt z nas nawet nie
pomyślał, że będziemy pomagali w działaniach związanych
z epidemią koronawirusa, a ostatnio w pomocy obywatelom
Ukrainy, których los tak ciężko wojennie doświadcza.
Czy któraś z akcji, w której brał Pan udział, utkwiła Panu
szczególnie w pamięci?
Przez wszystkie lata mojej służby, zarówno tej ochotniczej jak
i zawodowej, brałem udział w setkach, a może nawet tysiącach
różnych akcji. Wiele z nich pamiętam. Wiele z nich mnie sporo
nauczyło ale były i takie, których nigdy nie zapomnę z innych
względów. Na ogół to te, które niosły ze sobą ogromne
ludzie tragedie, a zwłaszcza te związane ze śmiercią dzieci.
Przyznaję – pewne obrazy mam w głowie do dziś i zapewne
zostaną już ze mną na zawsze. Nie łatwo o tym mówić.
Jakie cechy powinien mieć dobry strażak?
W tym momencie mógłbym wymieniać: odważny,
bohaterski, sprawny fizycznie, gotowy do poświęceń,
koleżeński, uczynny itd. Tak to wszystko prawda. Jednak
w moim głębokim przekonaniu taki człowiek przede
wszystkim powinien mieć w sobie swego rodzaju powołanie.
Winien z pasją wykonywać swoją, co by nie mówić posługę
społeczeństwu. Nie może to być ktoś, dla którego jest to
praca jak każda inna, czy źródło dochodu. To w dłuższej
perspektywie się po prostu nie sprawdzi. Tę służbę
i wszystko co jest z nią związane powinno się po prostu
„czuć”. Owszem wymaga to wielu wyrzeczeń, ogromnego
poświecenia, niekiedy narażenia własnego zdrowia, a nawet
życia ale potem jest to o co w tej służbie chodzi – pomoc
drugiemu człowiekowi, który często znalazł się w sytuacji
bez wyjścia. A potem coś co dla mnie jest bezcenne – krótkie
ale jakże wymowne w danym momencie słowa „Dziękuję za
pomoc”. W takich chwilach wiem, że droga, którą obrałem
w swym życiu jest właściwa i nie zamieniłbym jej na żadną inną.
		
Bardzo dziękuję za rozmowę!
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Jak się zachować w przypadku zagrożenia?
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

A

Tragedia wojny, która dotknęła naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę przypomina
o dramacie konfliktu zbrojnego i inspiruje do przypomnienia, istotnego z punktu
widzenia bezpieczeństwa ludności cywilnej, tematu powszechnego ostrzegania
i alarmowania.

gresja Rosji na Ukrainę pokazała najstraszniejsze oblicze
działań zbrojnych. Szczególnie przerażają losy mieszkańców
zajętych przez najeźdźców miejscowości oraz masowe
zbrodnie popełniane przez agresorów. Pojawiają się obrazy
przypominające drugą wojnę światową, najstraszniejszy konﬂikt
w Europie, który już nigdy nie powinien się powtórzyć. 77 lat
pokoju wzmocniło poczucie bezpieczeństwa w Europie, pomimo
tego, że konﬂikty, wojny i działania militarne trwają na świecie
nieprzerwanie od jej zakończenia. Niesprowokowane i niczym
nie usprawiedliwione działania bojowe rozpoczęte 24 lutego
przeciwko naszemu sąsiadowi pokazują jednak, że wciąż istnieje
zagrożenie bezpieczeństwa ludności cywilnej atakami z lądu,

morza i powietrza, bombardowaniami, atakiem chemicznym,
a nawet uderzeniem bronią masowego rażenia.
Dlatego tak ważna jest świadomość postępowania
i właściwej reakcji w przypadku zagrożenia oraz prawidłowe
reagowanie na sygnały powszechnego ostrzegania.
Pamiętajmy, że sygnały alarmowe i ostrzegawcze
przekazywane są przez syreny alarmowe, które posiadają
możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych,
oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję.

Alarmy
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem
modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń.
Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.
Sygnały alarmowe
Ogłoszenie alarmu:
•sygnał akustyczny: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
•w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............,
•wizualny sygnał alarmowy: znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej ﬁgury geometrycznej.
Odwołanie alarmu:
•sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
•w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

Komunikaty ostrzegawcze
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
•sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ......... około godz. .....
min. ..... może nastąpić skażenie......................... (rodzaj skażenia) w kierunku ......................,
•sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (rodzaj
skażenia) dla
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
•sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
•sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......................
(rodzaj zakażenia) dla ..................
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:
•sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców),
•sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......................
(rodzaj klęski) dla ..................
UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez
wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów
co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:
•jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
•sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
•gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,
•nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.
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Warsztaty „Świadomi = bezpieczni”
W sobotę, 30 kwietnia stowarzyszenie Combat Alert we współpracy z Gminą Jabłonna i sołectwem
Chotomów zorganizowało w Chotomowie szkolenie dla mieszkańców „Świadomi=Bezpieczni”.

W

arsztaty ukierunkowane były na edukację z dziedziny
obrony cywilnej. Ich głównym celem było szerzenie
świadomości zagrożeń oraz właściwych reakcji obywateli.
Obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą spowodowana
nieuzasadnioną i niczym niesprowokowaną agresją
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skłania do refleksji na
temat bezpieczeństwa przygotowania społeczeństwa do
reagowania na zagrożenia. Niezwykle istotne są zagadnienia
ze znajomości sygnałów powszechnego ostrzeganiai
alarmowania, właściwych zachowań, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, przygotowania schronienia a nawet
podstawowych zasad posługiwania się bronią strzelecką.
Członkowie Combat Alert dzielili się swoją wiedzą
z mieszkańcami m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, rozpoznawania sygnałów alarmowych
czy też podstawowych zasad posługiwania się bronią
wykorzystując do celów treningowych karabinki szkoleniowe
AKM/AKMS. W treningu uwzględniono podstawy teoretyczne
oraz trening praktyczny, który pozwolił na zrozumienie
zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz możliwości
skutecznego jej użycia w sytuacjach ekstremalnych.
Niezwykle ważną kwestią w przygotowaniu obronnym
społeczeństwa jest właściwe zrozumienie potencjalnych
zagrożeń i odpowiednie zachowanie w zależności od sytuacji.
Dlatego szczególny nacisk podczas szkolenia położono

na wyjaśnienie obrony przed bronią masowego rażenia
czyli zagrożeniami wybuchu jądrowego, bronią chemiczną
i biologiczną oraz obroną przeciwlotniczą i szeroko pojętą
obroną cywilną. Wyjaśniono jak wykorzystywać schronienia,
jak dostosować ukrycia oraz jak zwykłe przedmioty
powszechnego użytku mogą zostać wykorzystanie do
udzielania pomocy i ochrony przed skutkami ataków.
W pierwszej edycji szkolenia udział wzięło kilkudziesięciu
uczestników, którzy szkolili się w dwóch blokach
tematycznych na czterech punktach nauczania. Taka
organizacja treningu pozwoliła na indywidualne
podejście instruktora do każdego szkolonego, kontrolę
popełnianych błędów podczas treningu praktycznego oraz
pełne wyjaśnienie wszelkich zagadnień teoretycznych.
Po trwającym prawie 4 godziny szkoleniu uczestnicy
mogli pokrzepić się ciepłą grochówką i herbatą.
Z całą pewnością, wojna wywołana przez Rosję
w dniu 24 lutego 2022 roku implikuje konieczność
przypomnienia i poszerzenia wiedzy z zakresu
przysposobienia obronnego i obrony cywilnej każdemu
mieszkańcowi gminy.
Wykorzystując potencjał dobrze
wyszkolonych organizacji pozarządowych, które
posiadają wyposażenie i wiedzę w tym zakresie jesteśmy
w stanie przygotować się na potencjalne zagrożenia.
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Fotograﬁa, pasja na całe życie
Od 7 maja 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie można oglądać
wystawę fotografii autorstwa ks. Mirosława Gawrysia „Bo góry mogą ustąpić...”

A

utor ukazuje piękno otaczającego świata i na przekór rzeczywistości zachęca do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności
poznawczych. Wystarczy wyjść za próg własnego domu, wyjechać poza miasto by ponownie odkryć malowniczość rzek, lasów,
pagórków, gór, błękit nieba czy zwykłych pól. Podziwiać niezwykłe krajobrazy nieznanych zakątków świata.
Tak swoją przygodę z fotograﬁą wspomina ks. Mirosław Gawryś:

Fotograﬁa i ja

Z całą pewnością jakiś udział w moim zamiłowaniu do fotograﬁi miał mój śp. Tata, Stanisław. W latach 50 i 60 ubiegłego wieku robił
zdjęcia, najczęściej rodzinne, aparatem marki Druh. Mało kto wtedy posiadał jakikolwiek aparat. Tata więc się wyróżniał pod tym
względem.
Moja przygoda z fotograﬁą zaczęła się w szkole
podstawowej. Kilku moich kolegów chodziło na
zajęcia kółka fotograﬁcznego. Naszym marzeniem
stało się nie tylko posiadanie aparatu (najpierw
Smiena, potem Zenith) ale i wyposażenia domowej
ciemni umożliwiającej samodzielne wywoływanie
zdjęć. To już był czas szkoły średniej, kiedy i ja
stałem się szczęśliwym posiadaczem takiegoż
wyposażenia, czyli powiększalnika, suszarki,
kuwet. Tata w piwnicy wygospodarował kącik
i mogłem mieć swoje niezależne pomieszczenie
na nowe hobby. Trzeba jeszcze było zbierać i
oszczędzać pieniądze na zakup odczynników do
procesu wywoływania zdjęć i oczywiście klisz do
aparatu.
Najczęstszymi obiektami moich zdjęć byli ludzie (lubiłem szczególnie robić portrety). Moi znajomi, przyjaciele, głównie ze
środowiska Oazy, z którym byłem związany praktycznie od
końca szkoły podstawowej, koledzy i koleżanki z mojej paraﬁalnej wspólnoty i ci, których poznawałem na coraz liczniejszych
wyjazdach na wakacyjnych rekolekcjach. Ileż było radości,
gdy na powakacyjnym Dniu Wspólnoty wspólnie oglądaliśmy
zrobione przeze mnie zdjęcia! Często wiele z nich po prostu
rozdawałem.

Po epoce zdjęć czarno – białych przyszedł czas na kolorowe slajdy. Też oczywiście
na kliszach. Najbardziej dostępne i tanie były marki ORWO, produkowane w
NRD. Wycinanie klatek, oprawianie w ramki i potem wspólne oglądanie efektu,
w czasie wyświetlania z rzutnika – to była frajda, inny wymiar rzeczywistości
po czarno – białym świecie. Fotograﬁa kolorowa wtedy była jeszcze dla mnie
nieosiągalna. Ale wreszcie postęp technologiczny sprawił, że kolorowe odbitki
zaczęły wypierać czarno – białe i stały się cenowo bardzo przystępne. To już był
czas kilku pierwszych lat życia kapłańskiego.
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Aparat fotograﬁczny towarzyszył mi właściwie przez cały czas. Ileż ich było i jakich marek,
dzisiaj już nawet bym sobie nie przypomniał. Należę do ludzi, którzy są zainteresowani nowinkami technicznymi, więc oczywiście szybko z fotograﬁi analogowej przerzuciłem się na
cyfrową, praktycznie kiedy tylko się pojawiły takie możliwości. Przyznam szczerze, że nie
posiadam dużej wiedzy fotograﬁcznej, większość zdjęć powstaje intuicyjnie, choć oczywiście
znam kilka zasad dobrej fotograﬁi.

Od kilkunastu lat najchętniej eksplorowanym
przeze mnie tematem jest fotograﬁa krajobrazowa i górska. Planując różne wyprawy,
trekkingi czynię to pod kątem ciekawych
kadrów dla fotografii. Ponieważ często
wędruję z plecakiem i namiotem docieram do
takich pięknych miejsc, gdzie nie wszyscy
dojdą. Łączę więc ze sobą dwie pasje:
wędrowanie i fotografowanie. Zdarzyło się,
że kilka razy wysyłałem zdjęcia na konkursy
fotograﬁczne.

Ku mojemu zaskoczeniu
w miesięczniku National
Geograﬁc Traveler w numerze 8 z sierpnia 2019
roku, jedno z moich zdjęć
pojawiło się jako zdjęcie
miesiąca!

Dziękuję Panu Bogu
za piękno tego świata, którym
nieustannie mogę się zachwycać.
Nawet tuż za progiem domu.
I dziękuję za Tych wszystkich
pięknych ludzi, których stawia na
mojej drodze. Także fotograﬁcznej.
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XXII Światowe Dni Poezji
W kwietniu Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała

kolejne XXII Światowe Dni Poezji. Tym razem
przedsięwzięcie poświęcone było poezji ukraińskiej
i litewskiej. Dzięki redaktorowi naczelnemu “Poezji
Dzisiaj” Aleksandrowi Nawrockiemu Biblioteka gościła
polską poetkę mieszkającą na Litwie Aliną Lassotą oraz
poetów Grażyną Dorotą Kowalską, Jana Rychnera, Pawła
Krupką pisarza, dyplomatę i autora piosenki.
Podczas spotkania można było wysłuchać wierszy
polskich i litewskich poetów Grety Ambarasie, Sauliusa
Vasiliauskasa, Grety Ambarasie, Sauliusa Vasiliauskasa,
które zaprezentowała Pani Alina Lassota. Pan Paweł
Krupka zaprezentował własne i litewskie utwory
Sarunasa Maciulisa. Wiersze drukowane na łamach
kolejnego wydania Poezji Dzisiaj - Barbary Jurkowskiej
Nawrockiej – współorganizatorki ŚDP (zmarłej
w 2020 r), Marii Bednarek, Anny Czachorowskiej, Ireny
Szymańskiej, Izabeli Zubko przeczytała Grażyna Dorota
Kowalska.
Pan Jacek Boduła zaprezentował pieśni ze swojego
artystycznego repertuaru m in. pieśń dla Ukrainy. Na
koniec wybrzmiał utwór Bułata Okudżawy Modlitwa
w wykonaniu Jana Rychnera i wspólnie z artystami
zaśpiewano ulubioną piosenkę Aleksandra Nawrockiego
Polskie kwiaty. Niestety było to ostatnie spotkanie
z Panem Aleksandrem Nawrockim, który odszedł od
nas 1 maja 2022r. Jego pamięci poświęcimy XV Festiwal
Poezji Słowiańskiej.

Majowa edukacja przedszkolaków
M

aj był bardzo pracowitym miesiącem dla dzieci z Przedszkola Gminnego i Gminnego
Żłobka w Chotomowie. Dzieci wykonywały ﬂagę Polski, poznawały pozostałe symbole
narodowe oraz znaczenie dni 1-go, 2-go i 3-go maja. 4 maja przedszkolaki świętowały Dzień
Strażaka. W tym dniu dzieci obejrzały ﬁlm edukacyjny poświęcony pracy strażaków oraz
zapoznały się ze sprzętem strażackim. Powstały także piękne prace i życzenia przedszkolaków
płynące do strażaków z okazji ich święta. Na koniec odbyło się rozdanie pamiątkowych
medali z okazji Dnia Strażaka.
Z okazji Dnia Bibliotekarza dzieci wybrały się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chotomowie. Wspólne czytanie książek to doskonały sposób na pobudzenie wyobraźni
i wprowadzenie najmłodszych w świat literatury. Przedszkolaki z ogromnym entuzjazmem
i zainteresowaniem oglądały zgromadzony księgozbiór. W trakcie spotkania dzieci
dowiedziały się, jak działa biblioteka oraz jak należy traktować wypożyczone książki.
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107 lat skończył
płk Stanisław Sierawski
12 kwietnia 2022 r. 107 urodziny obchodził bohater wojny obronnej 1939 r.,
żołnierz Armii Krajowej oraz Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna
płk Stanisław Sierawski. Z tej okazji Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski
złożył wizytę Panu Stanisławowi w domu w Chotomowie. - W zmieniającym się
świecie potrzeba nam oparcia i rady osób takich jak Pan. Osób, których życie jest ucieleśnieniem łączących nas
ideałów i wartości - powiedział Wójt składając jubilatowi życzenia od mieszkańców Gminy Jabłonna.
Pan Stanisław cieszy się dobrym zdrowiem i doskonałą pamięcią. Spotkanie było doskonałą okazją, by przy
słodkim poczęstunku, porozmawiać i powspominać najważniejsze wydarzenia z życia dostojnego jubilata.

Z wizytą u Króla Leona
W

podróż na Madagaskar zabrał uczniów klas 3 i 4 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie podróżnik Pan Paweł
Kowalczyk. Jako geolog, pilot wycieczek, ale przede wszystkim podróżnik i fotograf świetnie poznał spory kawałek świata.
Pan Paweł opowiedział o najciekawszych zwierzętach zamieszkujących w tej tropikalnej wyspie. Dzieci poznały wiele
ciekawych informacji dotyczących mieszkańców wyspy i miejsc gdzie można zobaczyć baobaby i spotkać Króla Leona.
Klasy VII I VIII poznały historię “Kobiet na 3 kontynentach”. Życie kobiet różni się w zależności od miejsca ich zamieszkania
i różnych życiowych obowiązków. Młodzież odwiedziła Pakistan i poznała islamską rzeczywistość, saharyjskie miasteczko
w Mauretanii gdzie nadal panuje niewolnictwo oraz Kambodżę i historię rodziny, która zajmuje się łapaniem i sprzedażą
ptaszników z pobliskiej dżungli.
Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie.
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Laureaci konkursu na projekt Gminnej
Kartki Wielkanocnej wyróżnieni
W

ójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski wręczył 15 kwietnia 2022 r. nagrodę licealistce Oliwii Rusin za zajęcie I miejsca (w
kategorii wiekowej 14-16 lat) w konkursie na Gminną Kartkę Wielkanocną. Dwa dni wcześniej nagrody odebrały zwyciężczynie
konkursu w kategorii wiekowej 6-9 lat i 10-13 lat - Lilianna Zadrzyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
oraz Marika Młynarczyk z Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Pozostali laureaci zostali wyróżnieni upominkami
i pamiątkowymi dyplomami.
Do organizatorów wpłynęło prawie 100 projektów plastycznych. Podczas oceniania projektów komisja brała pod uwagę
samodzielność wykonania pracy, estetykę oraz pomysłowość. Wybór najlepszych prac nie był łatwy. Wszystkie projekty były
bardzo oryginalne, związane z narzuconym tematem, a przede wszystkim zostały wykonane z niebywałą starannością i na bardzo
wysokim poziomie artystycznym. Dzieci wykazały się wyjątkową inwencją oraz kreatywnością.
Po długich i trudnych obradach, w wyniku wnikliwej oceny, ostatecznie komisja wyróżniła 18 prac. Prace laureatów, którzy zajęli
1 miejsca w swoich kategoriach wiekowych stały się Gminnymi Kartkami Wielkanocnymi, które wraz ze świątecznymi życzeniami
od Wójta Gminy Jabłonna zostały rozesłane pocztą.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim młodym artystom za zaangażowanie, włożony trud i pomysłowość.
Zwycięskie prace:
W kategorii wiekowej 6-9 lat:
1 miejsce - Lilianna Zadrzyńska, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie
2 miejsce – Lena Nowińska, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie
3 miejsce – Aleksandra Kołakowska, lat 9, Szkoła Podstawowa Sapere Aude w Rajszewie
W kategorii wiekowej 10-13 lat:
1 miejsce – Marika Młynarczyk, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie
2 miejsce – Antonina Leżuch, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie
3 miejsce – Pola Bielecka, lat 13, Szkoła Podstawowa Sapere Aude w Rajszewie
W kategorii wiekowej 14-16 lat:
1 miejsce – Oliwia Rusin, lat 16, CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
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Spotkanie wielkanocne seniorów
11 kwietnia 2022 r.

członkowie działającego przy
Gminnym Centrum Kultury Klubu Seniora oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku spotkali się, aby w przeddzień Świąt
Wielkanocnych podzielić się symbolicznym jajkiem.
W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób. Proboszcz paraﬁi
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie
ks. Mirosław Gawryś odmówił modlitwę i zgodnie z tradycją
poświęcił pokarmy, a Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski

złożył wszystkim uczestnikom życzenia zdrowych, spokojnych
i spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Wielkanocnych.
Przy udekorowanych i zastawionych świątecznymi potrawami
stołach uczestnicy mieli okazję do integracji i wspólnych
rozmów. Spotkanie Wielkanocne upłynęło w świątecznej
i serdecznej atmosferze.

VII edycja konkursu Wielkanocna Pisanka
13 kwietnia 2022 r. w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VII

edycji konkursu plastycznego WIELKANOCNA PISANKA. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem
Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego.
Celem konkursu jest m.in. rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz
promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez dzieci
przestrzennej pracy plastycznej o minimalnej wysokości 50 cm. Projekt mógł być wykonany
w dowolnej technice.
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legionowo@psychoklinika.pl

18

Konkurs dla młodzieży

„Od aktywności do budowania przyszłości”
U

rząd Gminy Jabłonna ogłasza konkurs pod hasłem „Od
aktywności do budowania przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych
uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka do udziału
w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Zgłoszenie powinno
zawierać prezentację kandydata uwzględniającą opis aktywności,
szczególnych osiągnięć lub zainteresowań. Wśród kandydatów,
specjalnie powołana komisja, wyłoni dziecięcych radnych i władze
gminy.
Prezentacja może mieć dowolną formę, np. prezentacji
multimedialnej, nagrania wystąpienia lub też opisu charakterystyki
kandydata. Zgłoszenia można składać osobiście w budynku Urzędu
Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być
także przesłane na adres mailowy: promocja@jablonna.pl.
Wyłonieni w konkursie uczniowie wezmą udział w organizowanej
z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy.
Dziecięca sesja odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum
Kultury w Jabłonnie.
Na zgłoszenia czekamy do 24 maja 2022 r. Wśród nadesłanych
zgłoszeń specjalnie powołana komisja wyłoni ok.15 uczniów, którzy
1 czerwca 2022 r. w Dniu Dziecka wezmą udział w okolicznościowej
Dziecięcej Sesji Rady Gminy.
Niech w Dniu Dziecka to dzieci zabiorą głos!
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.jablonna.pl

Międzynarodowy Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi! Z okazji tego święta już od kilku lat mieszkańcy Gminy Jabłonna

biorą udział w akcjach sprzątania naszej planety. 9 kwietnia 2022 r. swoją miejscowość sprzątali mieszkańcy Chotomowa
Północnego. 23 i 24 kwietnia 2022 r. sprzątanie odbyło się w sołectwie Rajszew, a 30 kwietnia 2022 r. w Trzcianach.
Po wysiłku związanym ze sprzątaniem, uczestnicy akcji mogli odetchnąć, podczas pikników
zorganizowanych przez sołectwa. Wspólna sprzątanie, a po nim zabawa i pieczenie kiełbasek to nie tylko dobra okazja,
by zrobić coś pożytecznego dla naszej okolicy, ale także na integrację i spędzenie czasu w rodzinno-sąsiedzkim gronie.
Pracy niestety nie brakowało. W każdym z sołectw zebrano po kilkadziesiąt worków różnych odpadów,
w tym głównie butelki, puszki, opakowania plastikowe, opony, elementy karoserii samochodowych
oraz pozostałości po budowalnych remontach.
Dziękujemy mieszkańcom za wspólne dbanie o nasze otoczenie poprzez aktywne włączanie się
do akcji sprzątania gminnych terenów.
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LOTTO Poland Bike Marathon
w Jabłonnie
T

o jedna z najbardziej urokliwych lokalizacji LOTTO Poland Bike Marathon. Cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich,
organizowany przez Grzegorza Wajsa, czwarty raz z rzędu odwiedził podwarszawską Jabłonnę. Frekwencja imponująca. Na terenie
zabytkowego Pałacu w Jabłonnie stawiło się aż 500 miłośników dwóch kółek. Potężny peleton!
Jabłonna to miejsce doskonale znane i lubiane przez kolarzy, zwłaszcza amatorów MTB - mówi organizator LOTTO Poland
Bike Marathon Grzegorz Wajs - Piękna lokalizacja kolarskiego miasteczka, bo Pałac w Jabłonnie to jedna z historycznych perełek
Mazowsza. Stąd tylko krok na niezwykle atrakcyjne i techniczne rowerowe szlaki w Lasach Chotomowskich. Tam też wiodły trasy
LOTTO Poland Bike Marathon w Jabłonnie.
Na dystansie MAX (46,5 km) wygrał Artur Mioduszewski (Damovo Bike Team), który na ﬁniszu wyprzedził Łukasza
Góralewskiego (KK Catena Wyszków) i Łukasza Woźnicę (Damovo Bike Team). Wśród kobiet zwyciężyła Urszula Luboińska
(Trezado WolfPack), przed Magdaleną Wiesiołek (Retro Stork Team) i Katarzyną Jedynak (LKK LUKS Sławno).
Trasę MINI (27 km) najszybciej pokonało trzech uciekinierów Patryk Białek (Kamyk Radzymin MTB Team), Artur Sienkiewicz
(Wieliszew Heron Team) i Adrian Kuczyński (KK Catena Wyszków), wspólnie wjeżdżając na metę. W rywalizacji kobiet triumfowała
Malwina Krzyczkowska (RK Exclusive MTB Team), przed Oliwią McFarlane (RTI Racing Team) i Barbarą Marcelewicz (Marceli
Team).
W klasyﬁkacji drużynowej OPEN TEAM najlepszy był Damovo Bike Team, przed KK Catena Wyszków i Retro Stork Team,
natomiast punktację MINI TEAM wygrał KK Catena Wyszków, przed Damovo Bike Team i Kamyk Radzymin MTB Team. W
młodzieżowej klasyﬁkacji zespołowej FAN TEAM triumfował Kamyk Radzymin MTB Team, przed Warszawskim Klubem
Kolarskim i UKK Huragan Wołomin, a w punktacji rodzinnej zwyciężyli Dudkowscy, przed Wróblewskimi i Jedynakami.

Na najdłuższym i najbardziej wymagającym dystansie w wyścigach udział wzięli
przedstawiciele Rady Gminy Jabłonna,
przewodniczący Wojciech Nowosiński oraz radny Artur Szymkowski.

LOTTO Poland Bike Marathon w Jabłonnie został
zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy
Jabłonna, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie,
Pałacem w Jabłonnie, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego i Lasami Państwowymi.
Patronat honorowy sprawowali Wójt Gminy Jabłonny
i Marszałek Województwa Mazowieckiego,
a partnerami imprezy były Gmina Jabłonna i Samorząd
Województwa Mazowieckiego.
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Uczniowie i uczennice szkół podstawowych ścigali się na dystansie
FAN (9 km). Wygrał Fabian Mucharski, przed Tymoteuszem
Dudkowskim (obaj z Kamyk Radzymin MTB Team) i Dawidem
Kaszewskim (UKK Huragan Wołomin), a wśród dziewcząt zwyciężyła
Zuzanna Gancarz (Kamyk Radzymin MTB Team), przed Sandrą Nygą
(Serock) i Adą Kuﬂikowską (Bike Fun Legionowo). Swoje wyścigi Mini
Cross miały też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
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Wspólnie rozkręciliśmy

A

wiosnę!

ktywnie spędzony czas i świetna zabawa! Tak było 23 kwietnia 2022 r. podczas Rodzinnego Pikniku Rowerowego
organizowanego przez Gminę Jabłonna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie, Gminną
Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie, Pałac w Jabłonnie oraz Poland Bike Marathon.
Na licznie przybyłych uczestników czekało moc ciekawych atrakcji i niespodzianek. Po 8-km rodzinnym rajdzie rowerowym,
w którym udział wzięło prawie 100 rowerzystów, uczestnicy imprezy bawili się na specjalnie przygotowanych stoiskach.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie zorganizował m.in. gry, zabawy, łamigłówki i animacje sportowe. Dodatkowo, wszyscy
chętni zarówno dzieci, jak i dorośli mogli pod czujnym okiem instruktora Michała Kuperta, potańczyć ZUMBĘ oraz wspólnie
z grupą Dysko Polot spróbować swoich sił we frisbee.
Na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie na najmłodszych czekała kreatywna zabawa, podczas której dzieci
mogły pokolorować farbami wybrane przez siebie ﬁgurki. Natomiast przygotowany kiermasz z książkami używanymi zachęcał
do zatrzymania się na dłużej przy namiocie biblioteki i do rozmów o czytaniu.
Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie zaprosiło do odwiedzenia galerii plenerowej, na której zaprezentowane zostały prace dzieci
- uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych przez Panią Nanuli Burduli oraz na gry, konkursy i zabawy przygotowane
przez grupę Jo Art. Show.
Atrakcją, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych uczestników pikniku, była możliwość
spotkania oraz zrobienia wspólnego zdjęcia z gminną maskotką - przesympatycznym łosiem Jabłonkiem.

22

ZUMBA

BEZPŁATNE

OTWARTE
TRENINGI
BIEGOWE
ZAJĘCIA PLENEROWE
gdzie?
OSiR w Jabłonnie
zbiórka przy bramie wjazdowej
od ul. Sportowej

srebrny medalista

92. PZLA Mistrzostw Polski Mężczyzn w maratonie

