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Konkurs na Koncepcję Architektoniczną
Zespołu Szkolnego w Jabłonnie
ROZSTRZYGNIĘTY!
Paweł Seweryniak
Przedstawione koncepcje oraz szczególna zwycięska praca dają pewność, że zespół szkolny w Jabłonnie
połączy użyteczność, rozwiązania energooszczędne i nowoczesność.

P

omysł ogłoszenia konkursu na opracowanie Koncepcji architektonicznej
zespołu szkolnego przy ul. Akademijnej w
Jabłonnie był wynikiem rozmów Wójta Jarosława Chodorskiego
i Starosty
Legionowskiego Sylwestra
Sokolnickiego. Rozmowy
zbiegły się w czasie z nabyciem przez Gminę Jabłonna
działki przy ul. Akademijnej,
na której planowana jest budowa szkoły podstawowej.

Zdarza się, że koncepcje pokazują Gminie i
Powiatowi nowe interesujące rozwiązania
ale również ograniczenia, które mogą po-

jest dla studentów wartością dodaną, młodym projektantom pozwala wejść
w zawód. Jednocześnie Gmina Jabłonna

Intensywny przyrost mieszkańców w gminie Jabłonna
Miejsce I:
niesie za sobą konieczność
powzięcia prac związanych
zespół Politechniki Warszawskiej w składzie: Mateusz Mościcki, Marianna Rybarczyk , Michał Skurzewski
z tworzeniem właściwego
zaplecza edukacyjnego. Dlatego rozważa się również utworzenie na jawić się na dalobszarze Gminy Jabłonna szkoły średniej.
szym etapie. W
tym przypadku
Nasza gmina od kilku lat współpracuje podstawowym
z Wydziałami Architektury Politechniki pytaniem było,
Warszawskiej i Wyższej Szkoły Ekologii czy dwie szkoły
i Zarządzania w Warszawie. Współpraca zmieszczą się na
polega na tym, że Gmina Jabłonna wpro- jednej działce?
wadza ważne dla siebie tematy z zakresu Czy jest potrzeburbanistyki i architektury na zajęcia stu- ne dokupienie
denckie z projektowania. Zajęcia odbywa- d o d a t k o w e j
ją się przez semestr i prowadzone są pod działki? Studenkierunkiem doświadczonych wykładow- ci natomiast w
ców. Należy zwrócić uwagę, że wykła- trakcie całego Miejsce II:
dowcy są profesjonalnymi architektami, semestru ćwiczą Wojciech Smólski (student WSEiZ)
również działającymi zawodowo i auto- realny temat
rami licznych zrealizowanych projektów – p r o j e k t o w y ,
w tym przypadku oświatowych. Konkurs osadzony w konkretnej rzeczywistości. i Powiat Legionowski
jest finałowym etapem, zwieńczeniem Doskonalą się zawodowo pod okiem do- wraz z Uczelniami
semestralnej pracy, wprowadza element świadczonych projektantów, otrzymują re- realizują wspólne cele
współzawodnictwa nie tylko między gularną ocenę z przedmiotu uczelnianego, edukacyjne, oświatowe
studentami ale samymi uczelniami. a jednocześnie najlepsze prace dodatkowo i promocyjne: uzyW efekcie konkursu – korzystnego dla biorą udział w konkursie, w którym moż- skany materiał – poza
wszystkich stron porozumienia – Gmina na się wykazać twórczo i zyskać pierwsze celami wewnętrznymi
Jabłonna i Powiat Legionowski uzyskują laury, jako projektant. Należy podkreślić, urzędów służy do zorkilkadziesiąt wariantowych, a jednocze- że wszystkie projekty są opracowywane ganizowania dyskusji z
śnie dopracowanych i realnych koncepcji na tle obowiązującego planu miejscowego, mieszkańcami, różnoprojektowych. Koncepcji, które stają się co dodatkowo zwiększa ich realność oraz rodność prac pozwala
później materiałem wyjściowym do prac pozwala studentom zetknąć się z tym wypracować właściwy
w Urzędach. Na podstawie tych prac wymogiem projektowym. Świadomość, że kierunek dla dalszych
Miejsce III:
formułowane są dalsze wytyczne do prze- prace mogą być wykorzystywane
planów i realizacji.
Łukasz Bala (student WSEiZ
targów na docelowe projekty budowlane.
w realnych działaniach samorządowych Konkurs poprzedziły

kurzewski

ent WSEiZ)
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obejrzano i przedyskutowano wspólnie
walory i ograniczenia działki gminnej,
przedstawiono potrzeby obu samorządów i omówiono wytyczne konkursowe.
Gotowe prace zaczęły spływać do Urzędu
Gminy Jabłonna w lipcu i sierpniu. Komisja konkursowa – złożona po równo z
przedstawicieli Gminy Jabłonna i Powiatu
Legionowskiego oraz profesorów architektów obu Wydziałów Architektury w dniu
14 października rozstrzygnęła Konkurs:
Koncepcja Architektoniczna Szkoły Podstawowej i Liceum na działce gminnej w
Jabłonnie. Wójt Gminy Jabłonna– Jarosław
Chodorski przywitał gości i oficjalnie
zainaugurował obrady Kapituły. Spośród
23 przedłożonych projektów wyłoniono laureatów. Przyznano trzy nagrody
główne oraz cztery wyróżnienia. Prace
przedstawiają wysoki poziom warsztatowy, co ostatecznie doceniła Komisja Kon-

kursowa, przyznając dodatkowo, aż cztery
wyróżnienia!
Projekty są niezwykle ciekawe, obrazują
przeróżne, interesujące rozwiązania architektoniczne. Oddają miejsko-wiejski charakter okolicy oraz sąsiedztwo Centrum
Badawczego PAN (KEZO). Przedstawione
koncepcje oraz szczególna zwycięska praca dają pewność, że zespół szkolny w Jabłonnie połączy użyteczność, rozwiązania
energooszczędne i nowoczesność.
Główną ideą zwycięskiego projektu jest
powstanie szkoły stanowiącej konstrukcję
z trzech modułów nauczania – klas 1-3,
klas 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum,
a także z dwóch części wspólnych, które tworzą reprezentacyjne serca całego
obiektu. Dodatkowo, funkcje sportowe,
biblioteczne i żywieniowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły odrębną
część od modułów nauczania.
Pozwala to funkcjom uzupełniającym działać niezależnie
od modułów nauczania. Dzięki
takiemu rozwiązaniu uniknięto
sytuacji, w której lokalna społeczność narusza prywatność i funkcjonowanie młodzieży szkolnej
oraz ich nauczycieli, natomiast
zachowana jest możliwość korzystania lokalnej społeczności
z dodatkowych funkcji obiektu.
W częściach ogólnodostępnych
zaprojektowane zostały: zespół
sportowy, biblioteka i stołówka
obsługujące cały obiekt. Miejsca
te są przyjazne dla wszystkich

użytkowników szkoły, zaczynając od
pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz
kończąc na prawie dorosłych licealistach.
Takie rozwiązanie pozwala podzielić
projekt na dwa zasadnicze etapy budowy:
dwóch modułów szkoły podstawowej
wraz z funkcjami uzupełniającym i modułu licealnego wraz z towarzyszącą strefą
reprezentacyjną oraz komunikacyjną.
Moduł licealny jest oddalony w celu
stworzenia bariery kontaktów dorosłych
licealistów z młodszymi dziećmi. Istotną
ideą architektoniczną było także umieszczenie między modułami wewnętrznych
mini-dziedzińców, które służą zarówno
rekreacji w czasie przerw, jak i stanowią
przykład ciekawych stref wejściowych do
szkół. Dzięki takiemu pomysłowi każda
ze szkół ma własny teren zielony.
Koncepcja estetyczna kompleksu uległy
wpływom lokalnej architektury przed i międzywojennej Jabłonny. Inspiracją
były modernistyczne domy jednorodzinne, znajdującymi się na terenie w Jabłonnie-Bukowcu autorstwa L. Tarasiewicza.
Których cechą główną była modułowa
konstrukcja drewniana i struktura.
W tej koncepcji istotnym elementem jest
wykorzystanie dużej ilości drewna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Innym
istotnym elementem było wprowadzenie
dużej ilości przeszkleń w postać doświetlenia górnego stref reprezentacyjnych, jak
również atriów w modułach nauczania.
Stanowi to swojego rodzaju nawiązanie do
szklarni, licznie występujących na terenie
Jabłonny. Duża ilość zieleni, zintegrowana
z architekturą jest również cechą prezentowanej koncepcji. Wewnętrzne dziedzińce,
pozwalają wprowadzić elementy naturalnej roślinności między drewniane elewacje. Szczególna uwaga została poświęcona
elewacjom budynku. Stosując odpowiednie podziały okienne zagwarantowano
odpowiednie i równomierne doświetlenie
izb lekcyjnych przy jednoczesnym zatarciu
tradycyjnie kojarzonych ze szkołą, rytmicznych podziałów okiennych.
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Multimedia
dla Szkoły
Podstawowej w Jabłonnie
Do Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie trafiło: 13 drukarek laserowych,
urządzenie wielofunkcyjne, 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów.

W

ramach przyznanej pomocy do placówki dotrze monitor
interaktywny, projektor multimedialny oraz oprogramowanie Corinth 3D. Aplikacja Corinth 3D to zbiór interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D uzupełnionych o zdjęcia, ﬁlmy i komentarze. Aplikacja składa się z ośmiu modułów
tj. biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii,
ﬁzyki i astronomii, geograﬁi, matematyki, paleontologii i kultury.
Projekt jest ogromnym wsparciem zarówno dla nauczycieli jak
i uczniów placówki.
Gmina Jabłonna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania
w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego
poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadze-

nie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli
i uczniów do nauki zdalnej.

Wartość całego projektu, którego liderem
jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
to 34 999 800,00 zł,
z czego dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wynosi 27 999 840,00 zł.

Ponad 1 000 000
dla maluszków

P

onad 1 000 000 zł dla
najmłodszych mieszkańców NASZEJ Gminy
Jabłonna!
MALUCH+ tj. wniosek
złożony przez nas w ramach
programu na budowę i wyposażenie gminnego żłobka w
Chotomowie został oceniony
pozytywnie i skierowany do
doﬁnansowania.
Wartość przyznanej dotacji w
kwocie 1 056 000 zł plasuje nas
na drugiej pozycji pod względem wysokości doﬁnansowania w woj. mazowieckim.

Pozyskane z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej
środki przeznaczymy na budowę żłobka, jego wyposażenie oraz funkcjonowanie.
Przypomnijmy, że gminny
żłobek wraz z przedszkolem
gminnym powstają w Chotomowie, przy ulicy Żeligowskiego 27. W żłobku opiekę
znajdzie 32 w gminnym
przedszkolu 250 najmłodszych Mieszkańców naszej
gminy .
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Szanowni Mieszkańcy,

dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach społecznych
dotyczących przebiegu rozbudowy linii kolejowej na odcinku
Warszawa Wschodnia – Nasielsk.
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Rowerowe inwestycje
Ś

cieżki rowerowe to bezpieczeństwo
w ruchu drogowym dla wszystkich
użytkowników. Dlatego ich ciągła rozbudowa jest jednym z priorytetów naszej
gminy. Zaletą infrastruktury rowerowej
jest jej wielofunkcyjność. Dzięki niej możemy bezpiecznie dojechać do pracy, ale
i wybrać się nawycieczkę do lasu.

nach. Wykonawcą jest ROKOM Sp. z o.o.
Firma rozpoczęła już pierwsze prace. Planujemy, że piesi i rowerzyści będą mogli
korzystać z chodnika i trasy w II kwartale
2021 roku.
Jest dla nas bardzo ważne, aby wszystkie
ścieżki były bezpieczne. Stąd wielką wagę
przykładamy do ich oznakowania. Zależy

ne z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Takie inwestycje drogowe wiążą się
z utrudnieniami w ruchu. Dokładamy
starań, aby były one jak najmniej dotkliwe.
Zielona Gmina Jabłonna w ostatnich latach
mocno zagęściła się o nowe ścieżki rowerowe. Już w krótce mieszkańcy naszej gminy

Pierwsi rowerzyści pojadą Akademijną w Jabłonnie
już w I kwartale 2021 roku, a Żwirową w Trzcianach
i Sołecką w Skierdach w II kwartale 2021 roku.
Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ulicy Akademijnej w Jabłonnie. W najbliższych dniach zostanie wyłożona cenioną
przez rowerzystów masą bitumiczną,
a następnie oświetlona nowoczesnymi
lampami LED. Pierwsi rowerzyści pojadą
nią już w I kwartale 2021 roku.
2 grudnia Wójt Gminy Jabłonna podpisał umowę na budowę ścieżek rowerowych oraz chodnika przy ulicy Sołeckiej
w Skierdach i ulicy Żwirowej w Trzcia-

nam, aby przejazd przez skrzyżowania był
odpowiednio wyznaczony. Wszystko po
to, by rowerzyści mogli bezpiecznie dojechać do pracy, szkoły czy stacji kolejowej.
Budowa ścieżek rowerowych w naszej
gminie odbywa się w ramach projektu
„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu
poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – etap
II”. Przedsięwzięcie jest współﬁnansowa-

będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych bezpiecznych,
ekologicznych, promujących zdrowy tryb
życia szlaków komunikacyjnych .
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Na naszej ścieżce zagracie w kółko i krzyżyk, zmierzycie długość skoku, spróbujecie swoich
sił na ściance wspinaczkowej, a także dowiecie się wielu ciekawych rzeczy.

II miejsce dla ścieżki edukacyjnej
w Chotomowie Północnym!
Z

adanie zrealizowane w Chotomowie Północnym pt.: „Urządzenie ścieżki edukacyjnej w lesie
położonym na terenie sołectwa Chotomów Północny” w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw 2020 znalazło się w gronie
Laureatów konkursu pt. „Najlepsza inicjatywa
zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Warto podkreślić, iż to właśnie Projekt w Chotomowie Północnym zyskał takie uznanie z ponad
1180 beneﬁcjentów całego programu. Na uwagę
zasługuję fakt iż zadanie zostało zrealizowane
przy ścisłej i bardzo dobrej współpracy Sołectwa,
Nadleśnictwa Jabłonna oraz Gminy Jabłonna.
W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna
wraz z elementami infrastruktury sportowej .
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G

mina Jabłonna od czterech lat
aktywnie wspiera mieszkańców
w procesie wymiany nieekologicznych
źródeł energii. W latach 2016 -2017 korzystaliśmy z doﬁnansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
wymieniliśmy wtedy 60 pieców, w tym
20 zasilanych na paliwo stałe. W 2018 r.
Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę
o doﬁnansowaniu z budżetu gminnego
programu wymiany przydomowych kotłowni, w ramach którego wymieniono,
w latach 2018-2019, 94 piece z czego, aż 87
na paliwo stałe!
Obecnie Gmina Jabłonna prowadzi
inwentaryzację przydomowych kotłowni.
Ankieterzy zbierają od mieszkańców dane,
które pozwolą na oszacowanie ilości pieców wymagających wymiany.
Od 2016 r do końca 2019 r. mieszkańcy Gminy Jabłonna otrzymali łącznie
760 876,68 zł doﬁnansowania na wymianę
pieców. W 2020 r. podpisaliśmy 74 umowy
na wymianę pieców, 19 kolejnych wniosków czeka na rozpatrzenie.

Nowy piec
znaczy
ZDROWIEJ

Instalacja wodnokanalizacyjna - CZYSTY ZYSK
Te inwestycje ulepszają gospodarkę wodno – ściekową naszej gminy.

S

ieć kanalizacji sanitarnej jest ważnym punktem w zakresie ochrony
środowiska, zdrowia, życia społecznego
i gospodarczego. Na obszarach, gdzie funkcjonują sieci kanalizacji sanitarnej zmniejsza
się ryzyko wystąpienia szkód w środowisku, zanieczyszczenia gleby oraz wód
podziemnych. Projekt „Budowy systemu
gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy Jabłonna” ma za zadanie uporządkowanie struktury ściekowej naszej gminy.
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Gmina realizuje
tak duże przedsięwzięcie dzięki wsparciu
z funduszy zewnętrznych. W ramach całego
projektu zostaną wybudowane blisko 52 km
kanalizacji i 36,7 km sieci wodociągowej.
Od 2020 roku mieszkańcy w Jabłonnie,
Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej
mogą korzystać z sieci wodociągowej
o łącznej długości 6 746,4 mb oraz sieci
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości

10 728,5 mb. Wybudowano również cztery
pompownie ścieków w Chotomowie –
dwie o wydajności 20 l/s, tj. P4 „Bagienna”
i P10 „Okólna” oraz P11.1 „Kisielewskiego” o wydajności 7 l/s i P12 „Polna”
o wydajności 4,8 l/s.
W tym roku także w Jabłonnie, Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej
zakończono budowę sieci wodociągowej
o łącznej długości 11 386,35 mb oraz sieci
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
6 963,45 mb. W Jabłonnie wybudowano
6 077 mb sieci wodociągowej i 1 284,5 mb
kanalizacji, natomiast w Chotomowi i Dąbrowie Chotomowskiej 5 309,35 mb sieci
wodociągowej oraz 5 678,95 mb kanalizacji.

To tylko liczby, ale obrazują skalę realizacji
projektu budowy ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków komunalnych.
Wszystkie te działania prowadzą do osiągnięcia efektu ekologicznego, czyli podłączenia jak największej liczby mieszkańców
do wybudowanej sieci wodno – kanalizacyjnej.

Czy wiesz, że....
- woda płynąca w naszym
owodciągu jest średniej twardości
- można ją pić prosto z kranu

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI
i wspólnie dbajmy o środowisko.
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Coraz mniej azbestu
w Gminie Jabłonna
Z

końcem września zakończyliśmy
tegoroczną edycję programu
pt.: „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Jabłonna – etap X”.
W 2020 r. usunęliśmy ponad 32 tony (Mg)
azbestu. Zadanie zostało doﬁnansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ilość odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych
wynosi: 106,20 m2 (1,593 Mg), ilość odpadów zabezpieczonych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wynosi:
2047,18 m2 (30,708 Mg).

eko Jabłonna – spółka
do SUPER ZADAŃ
Z

godnie z Uchwałą Rady Gminy
Jabłonna z grudnia 2019 roku, Wójt
Gminy Jabłonna we wrześniu 2020 roku
podpisał akt powołania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko JABŁONNA Sp. z o.o.

Niebawem majątek wodno-kanalizacyjny
Gminy w wyniku realizacji projektu
współﬁnansowanego przez Fundusz
Spójność Unii Europejskiej zwiększy się
o kolejne 36.7 km sieci wodociągowej
i blisko 53.2 km sieci kanalizacyjnej.

Podstawowym zadaniem nowo powstałego przedsiębiorstwa będzie świadczenie
usług dostawy wody i odbioru ścieków
mieszkańcom Gminy Jabłonna. Przedsiębiorstwo przejmie opiekę nad dotychczas
istniejącą infrastrukturą wodno- kanalizacyjną będącą własnością Gminy Jabłonna.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej zajmujący się wspomnianą tematyką staną się pierwszymi pracownikami
przedsiębiorstwa, co oznacza, że zmiana
struktury organizacyjnej nie wpłynie na
naszych mieszkańców- klientów.
Planujemy, że w I kwartale 2021 roku

pracownicy spółki EKO Jabłonna dotrą
do Państwa w celu podpisania nowych
umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
Siedziba naszego przedsiębiorstwa znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej 1
w Jabłonnie, numery telefonów pozostają
bez zmian.
nr. tel. 22 767 33 80,
e-mail: info@ekojablonna.pl.
Z poważaniem,
Paweł Turkot
Prezes Zarządu

9

10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Co lata nad Jabłonną?
Sylwia Piwowar

Sterowce na jabłonowskim niebie pojawiły się po raz pierwszy podczas I wojny światowej, wówczas
wykorzystywane do celów wojskowych. Jakie zastosowanie mogą mieć sterowce, które 100 lat później
pojawiają się ponownie na jabłonowskiej przestrzeni powietrznej? Odpowiadają naukowcy z Polskiej
Akademii Nauk – ośrodka KEZO w Jabłonnie.

C

oś, co unosi się nad Jabłonną to MONIKITE – sterowiec. Można o nim powiedzieć
stratobus albo nawet – fajna zabawka! Ta
zabawka ma 10,5 metrów długości, 2.6 m.
średnicy i 39 m3 pojemności. Zachowuje
swoje pionowe ustawienie nawet przy wysokich wiatrach, a to dzięki patentom na
uzyskanie pozycji pionowej. MONIKITE
w trakcie badań wznosi się na wysokość
od 200 m. do 1 000 m. , zamocowany na
przystosowanej do wysokich obciążeń
linie kevlarowej i wypełniony helem…na
razie, bo w najbliższym czasie naukowcy
przystąpią do prac nad rozwiązaniami
umożliwiającymi napełnienie sterowca
wodorem!
MONIKITE został zaprojektowany przez
zespół naukowców zaangażowanych
przez ADAPTRONICA – współpracujący

z Polską Akademią Nauk – ściślej z instytutem Konwersji Energii i Źródeł Odnawialnych (KEZO) w Jabłonnie. Naukowcy
pod kierownictwem profesora Jana Holnickiego-Szulca prowadzą prace badawcze nad zastosowaniem sterowców. Lecz
uwaga…sterowców, które można wynieść,
aż do stratosfery i które wcale nie muszą
być wypełnione helem, ale będą mogły być
wypełnione wodorem! Wodór jest 10 razy
tańszy i znacznie lżejszy od helu. Hel waży
10 kg, 3 kg wodór, co w praktyce oznacza,
że do stratobusu wypełnionego wodorem
można znaleźć więcej zastosowań, więcej
do niego podwiesić, bardziej go obciążyć.
Wodór pozwoli zaproponować konkurencyjne zastosowania dla sterowców, bo
różnica w kosztach przy napełnieniu stratobusu będzie ogromna! Za wodorem ciągnie się niechlubna opinia, ale naukowcy

zapewniają, że wodór nie jest taki straszny,
jakim go malują. Wcale nie jest taki niebezpieczny, szybko się wypala. Samo palenie
- wybuch jest groźny, przede wszystkim
chodzi o to, aby wypalające się resztki
bezpiecznie opadły na ziemię. Okazuje się,
że łatwiej magazynować wodór niż prąd.
Pierwsze i podstawowe zastosowanie,
jakie naukowcy widzą dla MONIKITE to
możliwości obserwacyjne. Sterowiec może
„wisieć” tygodniami, a nawet miesiącami,
co kilka tygodni trzeba jedynie uzupełnić
go helem, bo niestety gaz przenika przez
powłokę. Można na nim zainstalować
kamery termowizyjne, czujniki do różnego rodzaju pomiarów np. do czystości
powietrza oraz całą gamę najróżniejszych
sensorów. Naukowcy zajmując się pracami
nad stratobusami tworzą kolejne patenty,
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MONIKITE w trakcie badań wznosi się na wysokość
od 200 m. do 1 000 m. , zamocowany na przystosowanej
do wysokich obciążeń linie kevlarowej i wypełniony
helem…na razie, bo w najbliższym czasie naukowcy
przystąpią do prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi
napełnienie sterowca wodorem!

fot. Adaptronica

a wypracowane już metody umożliwiają
sterowanie z poziomu powietrza. MONIKITE można dowolnie ustawiać do
wysokości 5 km., obniżać , przesuwać,
dociążać, słowem projektować do indywidualnych potrzeb zleceniodawców.
Zaznaczmy, że prócz systemu obserwacyjnego Galileo (26 satelitów umieszczonych na orbicie Ziemi) nie ma żadnego
urządzenia monitorującego ziemię
z poziomu stratosfery. Za pomocą MONIKITE i hybrydowych kamer stanie się
to możliwe, a obraz bardzo precyzyjny.
Kolejnym etapem prac naukowców będą
badania nad wypełnieniem sterowca
zielonym wodorem – pozyskiwanym z
odnawialnych źródeł energii z elektrolizy wody. Można powiedzieć, że jesteśmy
teraz w erze wodoru szarego, przed nami
era przejściowa tzw. niebieskiego wodoru, a w ostatniej fazie wejdziemy w erę
wodoru zielonego, gwarantującego osiągnięcie celów polityki klimatycznej i neutralności klimatycznej UE po roku 2050
r. Ogromne zainteresowanie zielonym
wodorem to tendencja ogólnoświatowa,
bo to tania i ekologiczna energia. Spośród
czystych (lub neutralnych) ekologicznie
samochodów największą popularność
zyskują samochody hybrydowe i elektryczne. Stacja Ładowania pojazdów
elektrycznych znajduje się również

w KEZO w Jabłonnie, przy ul. Akademijnej. Ze względu na badawczy charakter
jednostki, warunki użytkowania ładowarek określone zostały w dokumencie „Zasady korzystania ze stacji szybkiego
ładowania pojazdów elektrycznych”
(dokument dostępny https://kezo.pl/
ladowanie-pojazdow/. Krótko mówiąc,
aby nie zaburzać prac badawczych KEZO
chęć skorzystania ze stacji należy wcześniej zgłosić.
Przypomnijmy, że Instytut Konwersji Energii Odnawialnej (KEZO) to
najnowocześniejszy w Polsce i jeden
z najnowocześniejszych w Europie zespół
laboratoriów badawczych zajmujących
się wykorzystaniem energii ze źródeł
odnawialnych. Stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN
oraz projektów realizowanych wspólnie
z innymi placówkami naukowymi PAN,
wyższymi uczelniami, jak również jednostkami badawczo-rozwojowymi blisko
związanymi tematycznie i posiadającymi
bogate doświadczenie w zakresie konwersji energii ze źródeł odnawialnych.
Do głównych zadań Centrum należy
prowadzenie m.in. prac badawczych
dotyczących: strategii rozwoju nowych
źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw,

ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii*.
Z uwagi na fakt, że jako gmina przyjazna
naturze i rozwiązaniom mającym na celu
ochronę powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej, postanowiliśmy
nawiązać współpracę z Fundacją KEZO,
która wspiera i reprezentuje Instytut
Maszyn Przepływowych im. Roberta
Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
oraz KEZO przy Centrum Badawczym
Polskiej Akademii Nauk. Fundacja KEZO
wspiera zarówno instytucje naukowe, jak
i administrację publiczną we współpracy
i rozwoju wspólnych projektów. Współpraca z ww. instytucją obejmować będzie
wsparcie merytoryczne odnośnie strategii
energetycznej gminy, opracowania
i planowania rozwiązań energetycznych,
nowych technologii magazynowania
energii w zastosowaniach energetyki
obywatelskiej.

*Źródło - Kezo
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Ptasia stołówka
zimą
Rysunki – Tosia Piwowar, lat 13

P

ierwszy mróz i śnieg to sygnał, że czas wywiesić
karmniki. Warto jednak wiedzieć jak mądrze dokarmiać, aby nie zaszkodzić ptakom.
Dokarmianie ptaków to duża odpowiedzialność. Jeśli jest
źle zorganizowane może ptakom bardziej zaszkodzić niż
chłód czy głód. Przypominamy o czym należy pamiętać
decydując się na dostarczanie ptakom dodatkowego pożywienia zimą.
Dokarmianie najlepiej rozpocząć nie wcześniej niż po
pierwszych opadach śniegu, bo dopiero wtedy zdobywanie pożywienia staje się utrudnione. Ptaki szybko
przyzwyczajają się do miejsca dokarmiania, ważne jest też
konsekwentne i regularne wykładanie karmy.
Trzeba pamiętać także o systematycznym czyszczeniu
karmnika i usuwaniu z niego niezjedzonych resztek i odchodów ptaków. Aby nie dopuścić do przenoszenia chorób
między gatunkami oraz zadbać o własne bezpieczeństwo,
należy sprzątać karmnik zawsze w rękawiczkach.
Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli
i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak
samo zaszkodzić jak ludziom.
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CZYM KARMIĆ
POSZCZEGÓLNE
GATUNKI?
DROBNE PTAKI WRÓBLOWATE, CZYLI
WRÓBLE, SIKORY, KOWALIKI, DZWOŃCE CZY
TRZNADLE NAJLEPIEJ KARMIĆ MIESZANKĄ
NASION: SŁONECZNIKA, KONOPI,
PROSA, PSZENICY, OWSA ALBO PŁATKÓW
OWSIANYCH - CZĘŚĆ Z NICH MOŻNA
WYŁUSKAĆ, INNE POZOSTAWIĆ W ŁUPINACH;
WIĘKSZE GATUNKI PTAKÓW, TAKIE
JAK SIERPÓWKI, GOŁĘBIE, KAWKI CZY
GAWRONY NALEŻY DOKARMIAĆ WIĘKSZYMI
NASIONAMI, NP. PSZENICĄ, GRUBĄ
KASZĄ ORAZ POKROJONYM W KOSTKĘ
CZERSTWYM BIAŁYM PIECZYWEM;
DLA SIKOR I DZIĘCIOŁÓW MOŻNA
POWIESIĆ KAWAŁKI NIESOLONEJ,
SUROWEJ SŁONINY, ALE NIE MOŻE ONA
WISIEĆ DŁUŻEJ NIŻ DWA TYGODNIE;
KOSY LUB KWICZOŁY CHĘTNIE ZJEDZĄ
POKROJONE JABŁKA, OWOCE
ROKITNIKA, JARZĘBINY, BORÓWKI, ALBO
RODZYNKI CZY SUSZONE MORELE;
PTAKI WODNE, TAKIE JAK KACZKI CZY
ŁABĘDZIE MOŻNA DOKARMIAĆ TYLKO
W CZASIE SILNYCH MROZÓW – NAJLEPIEJ
ZIARNAMI ZBÓŻ, DROBNO POKROJONYMI
WARZYWAMI CZY KUKURYDZĄ.

Oprócz regularnego dokarmiania i wykładania smacznego
jedzenia ważne jest też bezpieczeństwo skrzydlatych. Na
zawieszenie karmnika należy wybrać miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru, np. za ścianą domu lub szpalerem krzewów.
Ptaki muszą mieć do niego łatwy dostęp i zapewnioną drogę
ucieczki np. przed innymi większymi gatunkami albo przed
kotem. Karmnik powinien mieć duży skośny dach chroniący
przed śniegiem i deszczem. Namoczone ziarna i chleb szybko

pleśnieją, a zjedzenie przez ptaka zepsutego pokarmu może
spowodować zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.
Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną, najczęściej
na początku marca, kiedy ptaki są już w stanie łatwo zdobyć
samodzielnie pożywienie.

*Źródło - Generalny Dyrekcja Ochrony Środowiska
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11 Listopada Święto Niepodległości!

D

ziękujemy starażakom z OSP Chotomów za
troskę o nasze bezpieczeństwo, Chłopcom z
klasy mundurowej szkoły w Komornicy za wartę
przy pomniku, mieszkańcom Dąbrowy Chotomowskiej za piękne oświetlenie pomnika i nagłośnienie,
OSP Jabłonna za wywieszenie ﬂag wzdłuż ulic,
pracownikom gminnego GCK Chotomów za
wsparcie organizacyjne.
Dziękujemy Wam Drodzy Mieszkańcy
za wspólne wirtualne świętowanie!
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"W drodze do
Niepodległości"
Elżbieta Frydrychowicz
Wielkie nazwiska: Piłsudski, Zamoyski, Witos, Daszyński, Korfanty i wiele innych na wystawie
w Centrum Kultury w Chotomowie.

B

ogdan Wróblewski, to znany w Polsce i na świecie graﬁk, ilustrator, reżyser zdjęć reklamowych, absolwent warszawskiej
ASP. Wystawę „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOSCI przygotował z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prezentuje ona
postacie, które wpisały się w tworzenie niepodległego państwa
polskiego.
Kopie rysunków autor przekazał w 2016 roku
do Ośrodka Kultury w Chotomowie. Bogdan Wróblewski urodził
się w 1931 w Warszawie i był synem Polikarpa Wróblewskiego
- dowódcy grupy Polskiej Organizacji Wojskowej w Chotomowie
ps. Wyrwa, założyciela i pierwszego komendanta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chotomowie w 1918.
Bogdan Wróblewski uczęszczał do szkoły w Warszawie, a
wakacje spędzał u dziadków Wróblewskich w Chotomowie.
Wybuch wojny w 1939 roku i wyjazd ojca do Turcji miał wpływ
na decyzję matki o przeniesieniu się na stałe do Chotomowa
gdzie kontynuował naukę. Do Warszawy wrócił z rodzicami
dopiero po wojnie w 1946. Wychowanie w duchu patriotyzmu
miało duży wpływ na późniejszą twórczość artysty. Bogdan
Wróblewski był twórcą wielu wystaw, między innymi dla Muzeum Niepodległości opracował historię Orła Białego – Herbu
Polski prezentowaną w siedzibie NATO w Brukseli, w Polskim
Muzeum w Chicago, a także w Buﬀalo, Toronto i Milwaukee.
Rysował z niezwykłą precyzją, wyłącznie ręcznie, przy użyciu
gwaszy i tuszu. Jest autorem ilustracji prezentujących historię
rozwoju techniki, w szczególności lotnictwa wojskowego i cy-

Projekt plakatu z okazji 80. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 2000 r.

wilnego, automobilizmu, kolejnictwa itp. autor licznych ilustracji
do książek dla dzieci
i młodzieży, a także ilustracji do Encyklopedii PWN. Współpracował z redakcjami czasopism satyrycznych, specjalistycznych i dziecięcych, m.in.: „Przekrój”, „Motor”,
„Skrzydlata Polska”, „Szpilki”, „Płomyczek”, „Świerszczyk”. Był
prekursorem polskiej fotograﬁi i graﬁki reklamowej. Projektował i reżyserował zdjęcia na potrzeby zagranicznych kampanii
reklamowych takich marek jak np. Polskie Linie Lotnicze LOT,
czy Polski Fiat. Był autorem kultowych w Polsce opakowań czekolad dla Fabryki Wyrobów Czekoladowych E. Wedel, kilku serii
znaczków pocztowych dla Poczty Polskiej. Był prekursorem projektowania modelarskiego i konstruowania ﬁgurek z papieru do
własnego montażu. Autor projektu okładki i ilustracji do książek
„Chotomów Jabłonna od wieków razem” i „Chotomów Jabłonna
w konspiracji i walce”. Współpracował z Polą Cudną Kowalską
w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był łącznikiem między pokoleniem miejscowych bohaterów walczących o
niepodległość w 1918 roku oraz świadkiem wydarzeń wojennych
z II wojny światowej. Posiadał niezwykłą umiejętność przekazywania trudnej, często dramatycznej rzeczywistości, w sposób
humorystyczny i obrazowy. W 2002 roku nagrodzony Srebrnym
Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z Chotomowem
związany był do końca swojego życia, zmarł w roku 2017.
Spoczywa w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.
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Wspo
mi
na
my…

fot. archwium rodzinne

Ś

P. Artur Oleksiak przez 4 kadencje
pełnił funkcję Sołtysa Chotomowadbał o miejscowość i jej mieszkańców,
przyczynił się do rozwoju sołectwa i integracji lokalnej społeczności. Przez ponad
50 lat pomagał w potrzebie i rozwijał
jednostkę OSP Chotomów.

Jarosław Chodorski – Wójt Gminy
Jabłonna
Zapamiętam Pana Artura jako społecznika, aktywnego działacza, zaangażowanego Druha strażaka, osobę otwartą, przyjazną i pomocną. Wielu z nas uczestniczyło
w sylwestrowych spotkaniach na rondzie
w Chotomowie organizowanych przez
Pana Artura, na Święcie Chotomowa jedliśmy pyszną grochówkę, którą w latach
swojej sołeckiej kadencji przygotowywał
wraz z mieszkańcami. Przez te sympatyczne i posiadające dla nas ogromną
wartość sytuacje, Pan Artur Oleksiak pozostanie w naszej pamięci.

Elżbieta Frydrychowicz – kierownik
ﬁlii Gminnego Centrum Kultury
w Chotomowie
Artura znałam praktycznie od zawsze.
W czasach szkolnych patrzyłam z podziwem, jak wspaniale jeździ na łyżwach.
Prywatnie należeliśmy do jednej grupy

przyjaciół wspólnie spędzających czas.
Artur był duszą naszego towarzystwa.
Zapamiętam, gdy podczas karnawału
w hełmie na głowie wjechał konikiem
na biegunach na naszą zabawę, a innym
razem przebranego za pirata. Zawodowo zawsze gotów do pomocy, wesoły
i spontaniczny. Współpracowaliśmy przy
organizacji wielu wydarzeń kulturalnych
w gminie i w naszej miejscowości. Wszyscy będziemy pamiętali jego grochówkę
oraz niejednego sylwestra na rondzie.

Grażyna Sprawka – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 im. S. Krasińskiego w Chotomowie
Długoletni pracownik Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie. W ciągu 20 lat pracy
sumiennie wykonywał powierzone obowiązki. Uczynny, zaangażowany w liczne
inicjatywy. Uświetniał szkolną organizację świąt Bożego Narodzenia wcielając
się w rolę Mikołaja. Pełniąc jednocześnie
funkcję sołtysa udzielał szkole wsparcia
ﬁnansowego dotyczącego zakupu nagród
dla dzieci biorących udział w konkursach
organizowanych podczas zabaw karnawałowych. W gronie współpracowników
był obdarzony sympatią.

Jacek Kalinowski – OSP Chotomów
Wiadomość o śmierci Artura była dla
nas ogromnym zaskoczeniem. Przeszyła
nasze serca trudnym do opisania bólem.
Odszedł od nas człowiek wielki, wierny
mundurowi, służbie, a przede wszystkim
mieszkańcom – prawdziwy społecznik.
Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, był
zaangażowany w życie naszej społeczności. Najbliższa jego sercu była jednak
Ochotnicza Straż Pożarna – to tam przez
50 lat dbał o dobre imię naszej jednostki.
To tam przez te wszystkie lata przekazywał wiedzę młodym adeptom tego
trudnego zawodu i przygotowywał ich do
działań.
Drogi V-Prezesie, Sołtysie, Przyjacielu,
Arku...
Ludzie tacy, jak Ty nie odchodzą na zawsze. Pozostaniesz w naszej pamięci, jako
człowiek ambitny, pracowity, a jednocześnie skromny, rodzinny , pogodny i pełen
życzliwości. Zapisałeś się na zawsze w
kartach historii naszej chotomowskiej społeczności. W imieniu wszystkich Druhów
i całego zarządu OSP Chotomów pragniemy podziękować Ci za to wszystko.
R.I.P
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Peowiacy
i ich losy
Prof. Jacek Szczepański

W

e wrześniu br. ukazała się długo oczekiwana książka
Jacka Emila Szczepańskiego pt. Peowiacy i ich losy
(Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew). Autor przedstawił
w niej wyniki wieloletnich badań nad dziejami Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego
– wyniki, które zaskakują czytelnika.
Zmieniają one nasze dotychczasowe wyobrażenie o przebiegu rozbrojenia koszar niemieckich w Legionowie i w Zegrzu
w listopadzie 1918 r. Autor ustalił rzeczywiste okoliczności
śmierci Antoniego Gawryszewskiego – peowiaka, którego nazwisko nosi jedna z legionowskich ulic. Ponadto przedstawił
nieznane dotąd dzieje organizacji peowiackich w Jabłonnie,
Wieliszewie i Nowym Dworze Mazowieckim.
W drugiej części książki J. Szczepański opracował 46 biogramów
peowiaków, z terenu dzisiejszego powiatu legionowskiego.
W wielu przypadkach nawiązał kontakt z ich rodzinami. Dzięki
temu publikacja wzbogaciła się o nieznane dotąd fotografie.
Książkę opublikowało Muzeum Niepodległości w Warszawie we
współpracy z Muzeum Historycznym w Legionowie. Jej recenzentami naukowymi są profesorowie: Adam Czesław Dobroński,
Aleksander Łuczak i Janusz Szczepański. Wydawnictwo można
nabyć w legionowskich księgarniach oraz w kiosku muzealnym
przy ul. A. Mickiewicza 23. Gmina Jabłonna jest partnerem wydania „Peowiacy i ich losy” .

Źródło - Muzeum Historyczne w Legionowie

Książka na
30 lat samorządu
W

spółczesna historia Polski, to opowieść o dążeniu do wolności. To historia
milionów ludzi wierzących w przynależne nam, niezbywalne prawo do
samostanowienia. Nic chyba nie łączy nas tak mocno, jak wiara w wolność i ludzką
godność. To z niej czerpie żywotność polska dusza, to ona stanowi o naszej sile.
Dzięki niej przetrwaliśmy, jako naród, trwamy i rozwijamy się, jako wspólnota.
Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna
Gmina Jabłonna w latach 1918-1920 to wydanie z okazji 30- lecia samorządności
w Polsce. Hołdujemy wartościom Polska – Naród – Niepodległość i pamiętamy jednocześnie, że Polska to nie tylko burzliwa historia, lecz my dziś tutaj, razem, obok
siebie w małej wspólnocie, wspólnocie o której mamy prawo decydować od 30 lat.
Nniniejsze opracowanie opowiada o nas, o naszej Gminie Jabłonna, sąsiadce stolicy
Polski, o jej unikatowym krajobrazie i mieszkańcach.
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Ogrodowe
Czytania Czwartkowe
„Postawiłem sobie takie kamienie milowe. Co mogę zrobić, co chcę zrobić. I te kamienie milowe
po drodze mijam i zobaczymy, co dalej. (…) Jeżeli mogę coś zrobić, to robię – to jest mój slogan”.

Robert Tondera

C

ykl spotkań w ogrodzie, na których czyta się poezja, to
wspaniała i pięknie nazwana inicjatywa - „Ogrodowe
Czytania Czwartkowe”. Sam autor projektu Pan Robert Tondera aktor teatralny, ﬁlmowy i dubbingowy, poeta i społecznik, a przy
tym również mieszkaniec naszej Gminy Jabłonna mówi: „Nazwę
wymyśliłem inspirowany Pałacem w Jabłonnie, gdzie przebywał
Stanisław August Poniatowski i miewał czwartkowe obiady, stąd
też menu, które jest przy Ogrodach. Skoro największe dzieła mogły być czytane podczas obiadów u króla, to dlaczego nie może
być czytań w ogrodzie dzieł zwykłych poetów. W ten sposób, po
nawiązaniu do czwartkowych obiadów, powstała właśnie nazwa
Ogrodowych Czytań Czwartkowych”.
Dziś „Ogrodowe Czytania Czwartkowe” rozpoznawane są nie
tylko na terenie naszej gminy, ale śmiało można powiedzieć, że
poszły w świat! Kolejne odcinki, a powstało ich jest ponad 35
prezentują utwory poetów z całego globu. Koniecznie musimy

”

też wspomnieć, że „Ogrodowe Czytania Czwartkowe” za chwilę
doczekają się wydania antologii, nad którą honorowy patronat
obejmie również Wójt Gminy Jabłonna – Jarosław Chodorski.
Sam projekt nabrał dużego rozmachu i chyba, co najbardziej
może cieszyć samego pomysłodawcę – został doceniony przez
Narodowe Centrum Kultury, znalazł się bowiem wśród nagrodzonych projektów.
Zapraszamy w imieniu autora do ogrodu w Skierdach,
w każdy czwartek o godz. 15.10.
Ogrodowe Czytania Czwartkowe śledzić można na:
FB – Robert Tondera
https://czytamwaszewiersze.wixsite.com/

Poezja to cień rzucany
przez latarnie naszej
wyobraźni.
Lawrence Ferlinghetti
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Konkurs Fotograficzny
Konkurs fotograficzny organizowany
przez Gminę Jabłonna
i Gminne Centrum Kultury
w Chotomowie
„Barwy jesieni - Gmina Jabłonna
w obiektywie”

Miejsce I
"Jesienny listek"
Julita Faderewska

Otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń
i obejrzelśmy naprawdę wiele
pięknych zdjęć z każdego zakątka
naszej gminy.

Miejsce II
"Wiewiórka wśród koron
jesiennych drzew"
Wojciech Górecki

Prezentujemy zwycięskie zdjęcia.
Serdecznie gratulujemy!

Miejsce III
"Pałac w lustrze"
Artur Bubienko
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Stypendia sportowe
J

arosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna
nagrodził 6 utalentowanych, młodych
sportowców!
W tegorocznej edycji „Gminnego programu
wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie
wyniki w nauce” stypendia sportowe otrzymali:

2020

STYPENDIA
SPORTOWE

1. Wojciech Łygan – mieszkaniec Jabłonny –
zawodnik KS Akademia Piłkarska Legionovia
(poprzedni klub Wisła Jabłonna). Drużyna
Wojtka bierze udział w turniejach lokalnych, jak
również ogólnopolskich. Wojtek zdobył m.in.
tytuł najlepszego zawodnika na turnieju piłkarskim organizowanym na Arenie Legionowo.
2. Maja Kowalczyk – mieszkanka Skierd – zawodniczka Klubu „Feniks” – szermierka. Po
dwóch latach treningów 20 września 2020 roku
zajęła III miejsce w zawodach okręgowych „Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w kat. Floret Kobiet Dzieci”.
W 2019 roku wzięła udział w zawodach na Łotwie, gdzie
w swojej kategorii wiekowej zajęła 12 miejsce.
3. Zofia Jakubiak – mieszkanka Dąbrowy Chotomowskiej
- zawodniczka Klubu „Feniks” – szermierka. Treningi rozpoczęła w roku 2017. W roku 2018 zajęła III miejsce w zawodach
okręgowych Mistrzostwa Mazowsza w Szermierce. Ponadto w
2019 roku zdobyła II miejsce na Mistrzostwa Mazowsza w Szermierce, a w roku 2020 III miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży w kategorii floret kobiet kadet.
4. Patryk Stokowski jest utalentowanym tenisistą i mieszkańcem naszej gminy. Na początku stycznia wygrał turniej OTK
Super Sewria w Kozerkach, a pod koniec miesiąca międzynarodowy turniej ITF JUNIORS Ange Cup w Puszczykowie, gdzie
razem ze swoim partnerem deblowym z Poznania stanęli na naj-

Gminny program wspierania
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna

wyższym podium. W lutym na kortach Europejskiego Centrum
Tenisa w Mysiadle Patryk wywalczył srebrny medal
w Halowych Mistrzostwach Polski w grze podwójnej.
5. Leona Wojtachnia – mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej zawodnik szermierczego Klubu „Feniks”. Trenuje od 2018 roku.
Po niespełna 7 miesiącach treningów zajął III miejsce na zawodach okręgowych. W 2019 roku rozpoczął starty w zawodach
klasyfikacyjnych Polskiego Związku Szermierczego – zajmuje
66 miejsce.
6. Nikodem Wodzyński – mieszkaniec Jabłonny.
Jest członkiem klubu wspinaczkowego Agama.

Klub Szermierczy Feniks
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Konkurs „Rowerowa
Gmina Jabłonna”
- ROZSTRZYGNIĘTY!
W

szystkie nadesłane do nas filmy są
wspaniałe, każdy z nich opowiada
inną historię, choć wszystkie koncentrują
się na tematyce rowerowej. Wciąż możecie
oglądać filmy na Fb Gmina Jabłonna oraz na
naszej stronie www. O tym, że filmy są bardzo
ciekawe niech świadczy fakt, że przyznaliśmy
dwie nagrody za 3 miejsce oraz dodatkowo

wyróżniliśmy dwie prace.
Dziękujemy Wam za udział w konkursie „Rowerowa Gmina Jabłonna”, liczymy, że nowe
ścieżki rowerowe bezpiecznie doprowadzą
Was w wybrane miejsce na terenie Gminy,
a nagrody posłużą do rozpoczęcia w 2021 roku
nowej, rowerowej przygody.

Miejsce I:
Mikołaj Miniak, lat. 12

Miejsce II:
Laura Krupa, lat 13

Miejsce III ex aequo:
Paulina Sumińska lat 10,
Dominik Sumiński lat 8
Julia Krupińska lat 7

Wyróżnienia:
Antonina Wawer, lat 6
Jakub Faderewski, lat 10

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chotomowie ma 10 lat
Tak to się zaczęło...
... w rytmach meksykańskich Mariachi
16 października 2010 roku sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Strażackiej (nazywana piwnicą
na piętrze) wypełniła się studentami pierwszego roku Uniwersytetu III Wieku. Powstanie Chotomowskiego UTW było pragnieniem samych studentów. Zabiegali o to nieżyjący już Stanisław
Żebrowski i Józef Dyjas przy wsparciu pracowników GCKiS
Chotomów. Chcieliśmy tego Uniwersytetu już od dawna – mówiła kierownik Elżbieta Frydrychowicz, tym bardziej, że wielu
naszych mieszkańców, aby skorzystać z oferty UTW musiało
jeździć do Jabłonny lub Legionowa.
Uroczystego otwarcia dokonała ówczesna Wójt Pani Olga Muniak oraz Dyrektor GCKiS Grzegorz Przybyłowicz. Na scenie
wystąpiła grupa Mariachi Los Amigos grająca najpopularniejsze
melodie meksykańskie. Pomimo podniosłej atmosfery wydarzenia, najpierw dyskretnie, a później zdecydowanie oficjalnie studenci ruszyli do tańca, gdy ze sceny popłynęły znajome melodie
La cucaraca, Guantanamera i La bamba. Okazało się, że repertuar
Mariachi jest nie tylko znany, ale i lubiany przez chotomowskich
studentów.

Tego samego dnia odbyła się również degustacja specjałów
kuchni meksykańskiej. Na stołach królowała fasola, kukurydza
i papryczka chili - było smacznie i ostro. Natomiast w głównym
holu na specjalnie przygotowanych stołach zostały rozłożone
kolorowe meksykańskie chusty (rodem zza oceanu), ceramiczne naczynka, meksykańskie sombrera oraz obrusiki, makatki
i narzuty, prawdziwy pokaz rękodzieła meksykańskiego. Osoby
zainteresowane mogły nabyć te niecodzienne dzieła meksykańskich twórców ludowych. Gościem honorowym tego dnia była
sekretarz i szefowa sekcji kulturalnej Ambasady Meksyku Pani
Monica Velarde. Całość uświetniła wystawa zdjęć "Magia
Meksyku" Ryszarda Sobolewskiego - policjanta, podróżnika,
dziennikarza i eksperta z zakresu kryminalistycznych badań
fotograficznych i zapisów wizualnych. Autor w niezwykle interesujący sposób przybliżył słuchaczom Meksyk – kraj kontrastów,
bajecznych krajobrazów i wspaniałych ludzi.
Pierwszy wykład „Prawo dla seniora-kompendium niezbędnej
wiedzy” na chotomowskim uniwersytecie wygłosiła pani mecenas Elżbieta Banasiak.
To był niezapomniany wieczór . Pierwszy z wielu...
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Prawdziwa
miłość
przetrwa
wszystko

U

roczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to przede
wszystkim wielkie święto miłości, która
od przynajmniej 50 lat spaja związek dwojga ludzi. Z tej okazji, raz w roku, od 3 lat,
w gminie Jabłonna odbywają się wyjątkowe
spotkania, podczas których Wójt Gminy
Jabłonna wręcza małżonkom odznaczenia
i legitymacje nadane przez Prezydenta RP.
Tradycyjnie, uroczystości towarzyszy piękna oprawa, należna tak wyjątkowej chwili.
W tym roku, panujące warunki wymusiły
zmianę dotychczasowej formuły. Medale
wraz z kwiatami i drobnymi upominkami
wręczane są w Urzędzie Gminy Jabłonna
podczas indywidualnych spotkań. Choć
oprawa jest skromniejsza, radość i duma
z tego, że wśród nas są pary, które przez
pół wieku trwają przy sobie w miłości, jest
ogromna i dodaje otuchy. W tym roku, swoje Złote Gody obchodzi aż 19 małżeństw
z terenu gminy Jabłonna - serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych długich lat
w zdrowiu i miłości.

Jubileusz 50-lecia
Pożycia Małżeńskiego
/

Minęło 50 lat od chwili, kiedy zawarliście Państwo związek małżeński,
wtedy przyrzekliście sobie dozgonną, wzajemną miłość,
zaufanie, szacunek i przyjaźń.
Składaliście z ufnością obietnicę,
że będziecie iść przez życie razem, pomagać sobie
w ciężkich momentach i wspólnie radować się, budować
codzienność na mocnym fundamencie miłości.
Te pół wieku spędzone razem jest symbolem Waszej miłości,
dowodem wzajemnego zrozumienia i oddania
lecz również pięknym przykładem dla młodych pokoleń,
które podejmują decyzję o założeniu rodziny.
/

Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa
pełne optymizmu, radości i miłości,
niech upływają w spokoju, dostatku i zdrowiu.

Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

Jabłonna, 01.02.2020

Wspieramy
i przystrajamy
G

mina Jabłonna jeszcze
nie tak dawno znana
była przede wszystkim z produkcji kwiatów. Teraz w naszej
gminie, ogrodników zostało
niewielu. Wraz z mieszkańcami
przyłączyliśmy się do pomocy
dla nich. Zakupione chryzan-

temy przyozdobiły miejsca
pamięci oraz centralne miejsca
w gminie. Skorzystaliśmy również z możliwości pozyskania
dofinansowania z ARMIR, które
pozwoliło na zakup kolejnych
sadzonek.
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Choinka
lasem
pachnąca
R

ęcznie wykonane, duże
i małe, błyszczące i matowe,
drewniane, słomkowe, wyklejane
– wszystkie kolorowe – ozdoby
choinkowe! Takie właśnie cudeńka
przystroiły prawdziwą i bardzo,
bardzo dużą choinkę, która stanęła
przed wejściem do szkoły podstawowej w Jabłonnie.
Zrób ozdobę i zawieś na naszej
choince! – takie było motto akcji,
nad którą patronat objęła Rada Rodziców ze szkoły podstawowej w
Jabłonnie. Dzieci tłumnie przystąpiły do tworzenia własnych ozdób,
bombek, sopli, prezencików, lasek
cukrowych, wyklejanek… Cieszymy się, że ta choinka sprawiła Wam
tyle radości. To chyba najpiękniejsze drzewko w Jabłonnie!
Przyznamy się Wam, że i my mieliśmy w tej akcji swój drobny udział.

Uśmiech Seniora
ż kilkadziesiąt kart świątecznych dla Seniorów
A
przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Jabłonnie. „Niech każdy Senior

poczuje, że nie jest sam w te święta, bo w pobliżu jest
osoba, która w tym trudnym czasie myśli o nim”.
Takimi słowami organizatorzy akcji Rada Rodziców
ze Szkoły Podstawowe w Jabłonnie i GOPS Jabłonna
rozpalili serca dzieci!

Gesty w postaci przygotowanej karty bożonarodzeniowej dla Seniora pozostawiają nas dorosłych, nie tylko
Seniorów w przeświadczeniu i radości, że rośnie nam
pokolenie wrażliwe na los drugiego człowieka.
W imieniu organizatorów dziękujemy Wam, że tak
liczne i chętnie wzięliście udział w akcji: „Kartka dla
Seniora”.
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