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Szanowni Mieszkańcy,
Ogromnie się cieszę, że podsumowując rok, możemy zaliczyć go do udanych pod względem
realizacji inwestycji i prowadzonych w Gminie modernizacji. Wspólnie z radnymi
i sołtysami dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać jakość i tempo rozwoju Gminy. Działania te były
możliwe dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu ludzi oraz współpracy wszystkich władz gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i szczebla centralnego, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Między innymi o zrealizowanych inwestycjach przeczytacie Państwo na łamach bieżącego
numeru „,Wieści z Naszej Gminy”. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest na kilkunastu stronach zawrzeć
wszystkie informacje i wydarzenia, które są ważne dla mieszkańców. Mam jednak nadzieję, że materiały
zawarte w informatorze, choć w pewnym stopniu przybliżą Państwu zakres realizowanych w gminie
przedsięwzięć. Zachęcam do lektury!
Przed nami święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Czas wypełniony rodzinnym ciepłem
i magiczną atmosferą. Wierzę, że wszyscy spędzimy je radośnie, w poczuciu wdzięczności oraz życzliwości.
Serdecznie dziękuję Państwu za mijający rok. Za Wasze wsparcie, zaangażowanie i obecność
podczas realizowanych przedsięwzięć.

Wójt Gminy Jabłonna

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych chwil spędzonych w gronie
najbliższych i przyjaciół. Niech ten czas wytchnienia przepełniony zostanie
niepowtarzalną i ciepłą atmosferą, a radość i pokój tych szczególnych Świąt
towarzyszą Państwu przez cały nadchodzący 2022 rok.

Wójt Gminy Jabłonna
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Nowa lokalizacja Biura Obsługi
Klienta GPK Eko Jabłonna

d 25 listopada 2021 r. zapraszamy do nowej lokalizacji Biura
Obsługi Klienta GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. mieszczącego się
przy ul. Zegrzyńskiej 1 lok. 11 w Jabłonnie.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o. o.
zajmuje się gospodarką wodną i kanalizacją na terenie Gminy
Jabłonna i realizuje następujące zadania:
- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków,
- wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,
- windykacja należności za wodę i ścieki,
- rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę
wody i /lub odbiór ścieków,
- zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,
- utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy
wodnych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad budową tychże
przyłączy,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
W sprawie umów, faktur, reklamacji proszę kontaktować się pod
numerem telefonu 22 112 45 45 (w godzinach pracy urzędu).
Awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej proszę zgłaszać
pod numer telefonu: 690 914 994 (czynny całodobowo).

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - czwartek 8:00 - 16:00,
piątek 8:00 - 14:00.

Powstanie Centrum Usług Wspólnych
P

odczas listopadowej sesji Rady Gminy przyjęto uchwałę
w sprawie powołania nowej jednostki gminnej – Centrum Usług
Wspólnych w Jabłonnie (CUW).
CUW rozpocznie swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2022 roku,
a mieścić się będzie przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
Celem działania CUW jest świadczenie usług z zakresu wspólnej
obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna.

poziomu sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami,
optymalizacja zatrudnienia i zasobów w jednostkach objętych
obsługą wspólną oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania
obsługi ﬁnansowej jednostek.

Centrum prowadzić będzie obsługę następujących jednostek:
Gminnego Żłobka w Chotomowie, Przedszkola Gminnego
w Chotomowie, Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie oraz Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.
Zadaniem Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie będzie
prowadzenie obsługi w zakresie płacowym oraz rachunkowości
i sprawozdawczości, prowadzonych dotychczas przez jednostki
obsługiwane.
Przyczyną powołania nowej jednostki gminnej - Centrum Usług
Wspólnych w Jabłonnie jest potrzeba ujednolicenie procedur,
polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, obniżenie
poziomu ryzyka realizowanych procesów, podniesienie
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Przegląd realizowanych
inwestycji gminnych

W kończącym się roku Gmina Jabłonna zrealizowała wiele inwestycji. Oddano m.in. do użytku
nowoczesny obiekt przedszkolno-żłobkowy w Chotomowie, rozbudowano także sieć ciągów rowerowych,
poprawił się stan dróg gminnych, rozbudowała się także infrastruktura oświetleniowa. Zmiany,
które zachodzą w naszym otoczeniu zwiększają potencjał i atrakcyjność naszej gminy oraz przekładają
się na wzrost bezpieczeństwa i poprawę jakości życia mieszkańców.

2021

rok możemy zaliczyć do udanych w zakresie
poprawy infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy,
a i nadchodzący zapowiada się pod tym względem
optymistycznie, gdyż trwa opracowanie projektów drogowych:
•Budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Wypoczynkowej
w Chotomowie,
•Budowy drogi - łącznika ul. Wypoczynkowej z ul. Fiołkową
w Chotomowie,
•Przebudowy ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej
i Rajszewie,

W ramach realizacji założeń Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna z wykorzystaniem środków
ﬁnansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok
2021, zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu
nakładek asfaltowych wraz z odwodnieniem następujących dróg
gminnych:
•ul. Jagiellońskiej, ul. Osiedlowej, ul. Wałowej, ul. Zacisze,
ul. Jesiennej w Jabłonnie,
•ul. Kwiatowej, ul. Dobrej, ul. Świetlistej w Chotomowie,

•Budowy dróg w Jabłonnie: ul. Prostej, ul. Polnych Kwiatów
(łącznika od Chotomowskiej do ulicy Konwaliowej), łącznika
stanowiącego dojazd od ul. Chotomowskiej do GPSZOK wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Chotomowską i ul. Paderewskiego,

•ul. Rybackiej w Suchocinie.

•Wykonania nawierzchni utwardzonej wraz z projektem
oświetlenia drogowego na ul. Pańskiej w Jabłonnie,

Także w tym roku zakończyły się rozpoczęte w ubiegłym roku
budowy ścieżek rowerowych w ramach następujących zadań:

•Wykonania nawierzchni utwardzonej na ul. Orlej i ul. Wesołej
w Skierdach,
•Wykonania nawierzchni utwardzonej na ul. Ogrodowej
w Chotomowie,
•Wykonania przebudowy drogi ul. Golfowej w Rajszewie
związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej.
Trwa również opracowanie projektu Budowy Centrum
przesiadkowego w Chotomowie w formule projektuj i buduj.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach - uzyskano decyzję
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o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, złożony
został wniosek o doﬁnansowanie budowy drogi.

Trwają prace na ul. ul. Bagiennej (numery porządkowe 9-11)
w Chotomowie oraz przebudowa ul. Szarych Szeregów
w Jabłonnie.

•Rozbudowa drogi 1820W ul. Chotomowskiej w Jabłonnie
i ul. Partyzantów w Chotomowie, polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego o łącznej długości ok. 3,4 km wraz z budową
kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii napowietrznej nn.,
•Przebudowa drogi gminnej ul. Sołeckiej w Skierdach oraz
ul. Żwirowej w Trzcianach, polegająca na budowie chodnika
i ścieżki rowerowej na odcinku o łącznej długości ok. 1,8 km,
•Budowa drogi klasy Z (zbiorczej) ul. Akademijnej
w miejscowości Jabłonna – etap 3 i 4 –budowa ścieżki rowerowej
i oświetlenia drogowego.

Oświetlenie
Rozbudowuje się także gminna infrastruktura oświetleniowa.
Zakończyła się rozpoczęta w ubiegłym roku budowa oświetlenia
drogowego w technologii LED na terenie gminy Jabłonna w 14
lokalizacjach:
•ul. Jasna w Jabłonnie,
•ul. Jutrzenki, ul. Urocza, ul. Spokojna, ul. Ogrodowa,
ul. Leszczynowa w Chotomowie,
•przejście dla pieszych Modlińska-Szkolna,
•przejście dla pieszych w Bożej Woli,
•ul. Modrzewiowa i ul. Lipowa w Dąbrowie Chotomowskiej,
•ul. Wilgi, ul. Krogulcza i ul. Jastrzębia w Skierdach,
•ul. Różana w Rajszewie,
Wybudowano także oświetlenie drogowe w technologii LED
w kolejnych 9 ulicach:
•ul. Bagiennej 9-11, ul. Niecałej na dwóch odcinkach,
ul. Kalinowej w Chotomowie,
•ul. Rekreacyjnej w Jabłonnie,
•ul. Czapli Siwej, ul. Sołeckiej do ul. Kruczej w Skierdach,
•ul. Kwarcowej w Trzcianach,
•łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską w Suchocinie.
Rozpoczęto wykonanie projektów budowy oświetlenia w ulicach:
•Tulipanowej, Willowej, Niecałej, Wileńskiej oraz rozbudowy
oświetlenia ulicy Spokojnej w Chotomowie,
•Wiśniowej w Dąbrowie Chotomowskiej,
•Prostopadłej w Skierdach,

Gmina
Jabłonna
realizuje
projekt informatyczny „Rozwój
e-administracji w Gminie Jabłonna”.
W dniu 8.02.2021 r. Wójt Gminy
Jabłonna podpisał z Zarządem
W o j e w ó d z t wa
Mazowieckiego
umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Rozwój e-administracji w Gminie
Jabłonna” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
2014-2020,
Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału
Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”,
Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT”.
Całkowita
wa r t o ś ć
1.166.615,94 zł

projektu:

Kwota wydatków kwalifikowanych:
963.998,00 zł

•Bukowej, Fiołkowej i Wspólnej 16-24 w Chotomowie
Północnym,
•Pańskiej w Jabłonnie.
Obiekty użyteczności publicznej
Zakończyła się budowa nowoczesnego obiektu oświatowego
w Chotomowie. Powstało osiem oddziałów przedszkolnych
i dwa żłobkowe, na terenie przy budynku mieszczą się trzy
place zabaw: dla przedszkola, żłobka i gminny ogólnodostępny,
z miejscem rekreacji dla dorosłych.
Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania
na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej Szkoły
Podstawowej przy ul. Akademijnej 14 w Jabłonnie. Powołano
zespół doradczy składający się z pracowników gminnych
i oświatowych, radnych oraz mieszkańców, który ma za
zadanie opracowanie materiałów wyjściowych do sporządzenia
Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego projektu.
Niebawem ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia.

8,7 mln na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej :
Na realizację inwestycji związanych z budową sieci
wodno-kanalizacyjnej Gmina Jabłonna pozyskała 8,7
mln zł ze środków zewnętrznych. Z tej kwoty 5,6 mln
zł to środki przeznaczone na budowę infrastruktury
wodociągowej, a 3,1 mln zł na budowę kanalizacji.
To najwyższe dofinansowanie w naszym powiecie
i drugie pośród 271 gmin województwa mazowieckiego,
którym przyznano środki.

Kwota dofinansowania z EFRR:
771.198,40 zł
W ramach projektu przewidziane jest
wykonanie m.in.:
• P r z y g o t o wa n i e
projektowej

dokumentacji

•Wdrożenie E-usług, w tym: Systemu
Elektronicznego
Zarządzania
Dokumentami, formularzy e-usług,
dostosowanie sieci oraz sprzętu
IT do najwyższych standardów
bezpieczeństwa teleinformatycznego.
•Zakup systemów dziedzinowych,
infrastruktury technicznej oraz prace
wdrożeniowo-instalacyjne
•Działania informacyjno-promocyjne,
szkolenia, doradztwo informatyczne
•Digitalizacja dokumentów urzędu
•Modernizacja strony web, w celu

udostępnienia na niej e-usług
i dostosowanie do WCAG 2.0 (lepsza
dostępność dla osób ze specjalnymi
potrzebami).
Projekt ma na celu wprowadzenie
usprawnień w zakresie informatyzacji
pod katem świadczenia usług dla
mieszkańców. Dzięki realizacji
zadania mieszkańcy Gminy Jabłonna
będą mieli możliwość załatwienia
spraw urzędowych poprzez Internet,
szybszy dostęp do dokumentów
co wiąże się z oszczędnością czasu.
W ramach działań projektowych
zostaną także wprowadzone nowe
rozwiązania serwerowe aby zwiększyć
bezpieczeństwo danych. Realizacja
zadania przyczyni się także do
elektronizacji dokumentów oraz
w niektórych obszarach automatyzacji
procedowania spraw.
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Kontrola palenisk

W

ramach kolejnych działań na rzecz
poprawy jakości powietrza pracownicy
Urzędu Gminy Jabłonna przeprowadzają
kontrole palenisk w zakresie spalania
odpadów i zabronionych paliw uchwałą
antysmogową. Jednocześnie pobierane
są próbki popiołu. Próbki są wysyłane do
akredytowanego laboratorium i badany
jest ich skład. W przypadku stwierdzenia
spalania odpadów, zostanie sporządzony
wniosek do sądu o ukaranie właściciela
(grzywna do 5 000 zł) wraz ze zwrotem
kosztów badań.
Działanie jest współfinansowane
z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
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Czym można palić w przydomowych
piecach?
- paliwem odpowiednim do rodzaju
urządzenia grzewczego
- paliwa ze świadectwem jakości
z wiarygodnego źródła (zatrzymaj
świadectwo jakości paliwa stałych
i paragon/fakturę za zakup paliwa na
wypadek kontroli)
Czego nie można palić w piecach ?
mokrego
20% wilgotności

drewna

powyżej

- odpadów takich jak:
a) kolorowe gazety,
b) plastiku i przedmiotów z tworzyw
sztucznych,
c) mebli i drewna pokrytego lakierem

Pamiętaj:
-przeprowadzaj regularne czyszczenie
przewodów kominowych (minimum raz w
ciągu roku)
- przeprowadzaj regularne czyszczenie
urządzeń grzewczych
Spalanie gałęzi i liści ?
Na nieruchomościach zamieszkałych nie
można spalać gałęzi i liści gdyż należy
je oddać w ramach systemu odbioru
odpadów komunalnych lub wywieść na
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych.
Osoba naruszająca przepisy uchwały
antysmogowej lub spalająca odpady może
być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną
do 5 000 zł.

Nabór wniosków na wymianę
pieców 2022
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych (takich jak węgiel
i drewno) w niskosprawnych domowych piecach. Rocznie, w Polsce, zanieczyszczenie powietrza
doprowadza do śmierci ok. 50 000 osób i przyczynia się do powstania wielu przewlekłych
i nieuleczalnych chorób. Został już tylko rok i miesiąc na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego do końca 2022 r.
należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno.

P

o tej dacie, za brak pieca spełniającego normy lub kominka
niewyposażonego w urządzenia ograniczające emisję pyłów,
będzie groziła grzywna w wysokości do 5000 zł.
Jakie piece wymagają wymiany do 31.12.2022 r. ?
Piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas
3,4,5 według normy PN-EN 303-5:2012. Kominki na drewno,
które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie są wyposażone
w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
Do 8 000 zł na wymianę starego pieca na paliwo stałe!
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.
Kto może otrzymać dotację?
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 ciepła
i posiadać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację
przedsięwzięcia.
Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. Nie może
być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo
lub budynków w budowie.
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może
zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna.

- źródła ciepła zasilane energią elektryczną
- pompy ciepła
- kocioł olejowy kondensacyjny
- kocioł na pellet*
*montaż kotłów na pellet dopuszczony jest tylko w przypadku
braku sieci dystrybucji gazu w okolicy budynku mieszkalnego
lub w przypadku gdy podłączenie do sieci gazowej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Jakie koszty są kwaliﬁkowane?
- koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
- koszty budowy przyłącza gazowego w przypadku wymiany
dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy,
- koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej
z nowym źródłem ogrzewania,
- koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup
i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej,
Jak wygląda harmonogram otrzymania dotacji?
- złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jabłonna (dalej UG),
- weryﬁkacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez
pracowników UG,
- podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
- start realizacji przedsięwzięcia, w tym trwała likwidacja starego
źródła ciepła i montaż nowego,
- po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później niż do 30.11.2022
r., należy złożyć do UG wniosek o wypłatę dotacji wraz
z niezbędnymi załącznikami (m.in. kopie faktur),

Jak długo trwa nabór wniosków?

- weryﬁkacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez
pracowników UG,

Nabór wniosków jest ciągły do wyczerpania środków
budżetowych. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

- wypłata środków na konto Wnioskodawcy.

Na jakie źródła ciepła można wymienić stary piec na paliwo
stałe?
- kocioł gazowy kondensacyjny

J

Nie trać czasu i zdrowia - przystąp do programu już dziś!
Wzór wniosku
www.jablonna.pl

dostępny

na

stronie

internetowej:

Karty PSZOK

ak wcześniej informowaliśmy, głównym celem wprowadzenia
kart na PSZOK było wyeliminowanie pozostawiania odpadów
w jabłonowskim punkcie przez osoby nieobjęte naszym systemem.
Po dwóch miesiącach od wprowadzenia kart, sprawdziliśmy
jakie są efekty wprowadzonych zmian. Porównując wrzesień
i październik 2020 i 2021 widzimy już, że było warto. W każdym
z miesięcy, w naszym punkcie pozostawiono o 8 ton mniej
odpadów w tym m.in. odpadów wielkogabarytowych, których
odbiór jest bardzo kosztowny.
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Po co komu wodociągi
(i kanalizacja)?
Infrastruktura wodociągowa składa się zasadniczo z trzech
elementów: źródła pozyskania wody, sieci rurociągów ją
rozprowadzających i odbiorców korzystających z dobrodziejstwa
tej infrastruktury.

Z

anim odpowiemy sobie na tak postawione pytanie warto
może przypomnieć jaki jest obecnie stan posiadania Gminy
Jabłonna. Obecnie pod koniec roku 2021 na terenie naszej
Gminy funkcjonuje dziewięć obszarów zorganizowanego
(zbiorowego) zaopatrzenia w wodę, za których funkcjonowanie
odpowiada Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna
Sp. z o.o. Pięć z tych obszarów jest zasilanych przez własne
Stacje Uzdatniania Wody (hydrofornie), a cztery obszary przez
dostawców zewnętrznych. Wszystkie te obszary funkcjonuję
niezależnie od siebie i nie są ze sobą połączone. Jest to o tyle
niekorzystne, że w przypadku awarii źródła zasilania czy
uszkodzenia wodociągu blisko tego źródła, cały ten obszar
lub duża jego część jest narażona na brak dostawy wody.
Pewność i niezawodność dostaw wody (a także prądu, gazu)
jest już obecnie standardem oczekiwanym przez mieszkańców
tak więc jest to pierwszy, ale nie jedyny powód, dla którego
należałoby w jak najszybszym czasie połączyć te wszystkie
obecnie autonomiczne obszary w jeden system powiązany
rurociągami. Plan minimum powinien zakładać, że każdy obszar
ma chociaż jedno połączenie z obszarem sąsiednim. Docelowo
jednak infrastrukturę wodociągowa buduje się tak, aby zapewnić
zasilenie alternatywne - dwustronne dla każdego obszaru (strefy).
Takie połączenia pozwalają na zmniejszenie do minimum ryzyka
przerw w dostawie wody nawet w sytuacji, gdy jedno z jej ujęć
ulega awarii. Działa to trochę tak, jak ubezpieczenia wzajemne na
wypadek klęski i innych wypadków.
Połączenie naszej (Gminy Jabłonna) infrastruktury wodociągowej
w jeden system stwarza dodatkowe możliwości korzystne
z punktu widzenia eksploatacji jak i odbiorców. Mam tu na myśli
możliwość wyłączenia z systemu źródeł wody, które z powodu
warunków geologicznych, czy też stanu technicznego nie rokują
na przyszłość. Te mniejsze źródła wody najczęściej nie posiadają
zbiorników retencyjnych wody (magazynowania tejże) oraz
nie utrzymują ciśnienia wody na stałym poziomie, co obecnie
wydaje się już oczekiwanym standardem. Ograniczenie ilości
Stacji Uzdatniania Wody zasilających system i postawienie, na
te największe i nowocześniejsze ma jeszcze dodatkowe zalety
w kontekście pewności i niezawodności ich pracy, gdyż często
posiadają tzw. dwustronne zasilanie energetyczne bądź własny
agregat prądotwórczy uniezależniający ich pracę od zasilania
energetyki zawodowej. Z punktu widzenia eksploatatora warto
dodać, że monitorowanie jakości wody surowej w studniach jak
i wprowadzanej do sieci przy mniejszej ilości źródeł zasilających
tą infrastrukturą jest łatwiejsze i z racji wymogów prawa
częstsze. Nie jest dziełem przypadku, że ustawa regulująca
naszą działalność ma w tytule słowo „o zbiorowym…” a dalej
„zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków”. Doświadczenia
europejskie, ale i ogólnoświatowe ostatnich 200 lat wskazują, że
w efekcie zagęszczenia zabudowy i rozrostu ośrodków miejskich
jedynym sposobem zapewnienia czystej i zdrowej wody do
konsumpcji i potrzeb sanitarnych jest tworzenie zbiorowych
systemów jej pozyskiwania i dystrybucji. Dodatkową zaletą
takich systemów jest to, że w przypadku, gdy taki system
osiągnie pewną wielkość to jego późniejszy rozwój powoduje
tzw. efekt skali, co oznacza, że cena jednostkowa 1m3 wody
dostarczonej w systemie zbiorowym, jeżeli nawet nie spada, to
nie rośnie w takim tempie jak utrata wartości pieniądza w czasie

(inﬂacja, drożyzna). W dobie popularności kalkulatora typu exel
policzenie ile tak naprawdę kosztuje 1m3 wody z ujęcia własnego
wliczając pełne koszty budowy studni, urządzeń uzdatniających
(ﬁltrów), energii i kosztów eksploatacji, badań wody itp. nie
powinno nastręczać większych problemów, a wnioski powinny
nasuwać się same.
Mam nadzieję, że opisując stan istniejącej infrastruktury
wodociągowej Gminy Jabłonna i przedsięwzięcia jakie
należy poczynić w najbliższej przyszłości, aby ją udoskonalić
odpowiedziałem mimochodem na pytanie zawarte w tytule
tego artykułu. Myślę, że odpowiedź na pytanie po co komu….
(kanalizacja)? oraz informacje o postępie prac przy budowie
infrastruktury wodociągowej znajdą się w kolejnym artykule na
ten temat.
Paweł Turkot
Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Eko Jabłonna.

Wszystkich zainteresowanych budową sieci wodociągowej
w ulicach w nią niewyposażonych lub zainteresowanych
wykonaniem przyłącza do tejże sieci prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta przedsiębiorstwa w formie
zdalnej lub osobiście na ulicy Zegrzyńskiej 1 lok 12
(wejście od ulicy Modlińskiej).
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Nowy pomnik przyrody

P

omnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody
żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturalnej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie.
Uchwałą nr XXXII/382/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27
września 2021 r. został ustanowiony nowy pomnik przyrody
w Gminie Jabłonna. Pomnikiem przyrody zostało drzewo
gatunku lipa drobnolistna rosnąca w sołectwie Trzciany, w pasie
drogowym ul. Granitowej, obok lipy znajduje się stary metalowo
– drewniany krzyż ogrodzony metalowym parkanem. Obwód
pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 335cm. Wysokość
drzewa to 20 metrów. Stan zdrowotny drzewa ocenia się na
bardzo dobry. Wiek drzewa jest szacowany na 130-150 lat.
Wnioskodawcami ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody
było Stowarzyszenie Res Publica Trzciany. Mieszkańcy wsi
Trzciany zaproponowali, aby przyszłemu pomnikowi nadano
nazwę „Zofia Helena”. Zofia na cześć pierwszego dziecka
urodzonego w Trzcianach w czerwcu 1852 roku, a Helena jako
imię najczęściej nadawane (16 razy) w latach 1852-1913. Dane
pochodzą ze zbadanych ksiąg Paraﬁi Nowy Dwór (obecnie Nowy
Dwór Mazowiecki).
Ustanowienie pomnika przyrody będącego świadkiem
wielu wydarzeń stanowi istotne wzbogacenie środowiska
przyrodniczego i historycznego oraz przyczynia się do
podniesienia walorów poznawczych okolicy. Pomnik przyrody,
jako jedna z form ochrony przyrody, a zarazem pierwsza
ustanowiona w tej miejscowości, stanowi doskonały sposób
na promocję regionu, jako miejsce ciekawe i warte zobaczenia.
Jest także wyrazem troski o zachowanie dóbr kultury, wartości
historycznych, bezcennej przyrody, a także podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności
dzieci i młodzieży. Od niepamiętnych czasów lipy są cenione
i darzone dużym szacunkiem i sympatią, a także kojarzą się
w Polsce z kultem religijnym, co sprawia, że sadzone są przy
kościołach, na cmentarzach obok kapliczek. Często wieszane są
na nich święte obrazy, ołtarzyki czy kapliczki. Nie przypadkiem
też przedmiotowe drzewo stoi obok metalowego krzyża,
wyświęconego w dniu 16 lipca 1991 roku, zastępując poprzedni,
zabytkowy, drewniany, który uległ spróchnieniu. Od wielu lat
lipa jest lokalna atrakcją przyrodniczą. Mieszkańcy Trzcian

Sadzimy drzewa

T

ej jesieni posadziliśmy przeszło 200 drzew
w gatunkach klon zwyczajny, grab pospolity, buk
pospolity, kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa,
lipa drobnolistna, dąb szypułkowy oraz świerk pospolity.
Drzewa zostały posadzone w pasach ulicznych oraz na
działkach gminnych w Bożej Woli, Chotomowie, Jabłonnie
oraz Janówku Drugim. Systematycznie dosadzamy drzewa
na terenie zielonej Jabłonny (przeszło 40% powierzchni to
lasy). W ciągu sześciu lat na terenie gminy posadziliśmy
prawie tysiąc drzew.
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drzewo od dawna traktują jako nieformalny pomnik przyrody,
a pod krzyżem systematycznie gromadzą się na modlitwie.
Objęcie przedmiotowego drzewa ochroną prawną i otoczenie go
szczególną opieką pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych
pokoleń. Drzewo znajduje się na terenie działki, znajdującej się
w pasie drogowym, drogi gminnej tj. ul. Granitowej, co sprawia,
że jest doskonale widoczne z ulicy i dostępne dla odwiedzających.
Tym samym powiększyła się liczba pomników przyrody,
których jest ponad 100. Ponad połowę pomników przyrody
możemy podziwiać na terenie zespołu parkowo-pałacowego
w Jabłonnie. Mapa pomników przyrody i innych form ochrony
przyrody dostępna jest na stronie jablonna.e-mapa.net wybierając
zakładke Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i przestrzenne
formy ochrony przyrody.

Nowa odzież ochronna
dla strażaków z Jabłonny

P

28 października w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie odbyło się przekazanie
strażakom wyposażenia indywidualnego zakupionego w ramach projektu
pn.: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.

rzedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego
Pan Artur Pozorek przekazał także na ręce Wójta Jarosława
Chodorskiego oraz prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jabłonnie Krzysztofa Goślickiego list z podziękowaniami za
zaangażowanie i sprawne działanie od Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika.
Wartość doﬁnansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła
18 500 zł. Koszt całego zadania to 37 000 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie powstała w 1912 r.
W swoich szeregach skupia ogółem 40 członków, z których
30 spełnia wszelkie wymagania do uczestniczenia w działaniach
ratowniczych. Jest wśród nich także kilku funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej. Przy jednostce działa też
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

W ramach projektu zakupiono 5 kompletów wyposażenia indywidualnego
dla strażaków z OSP w Jabłonnie w tym:
• hełm strażacki z latarką • buty strażackie • ubranie specjalne • rękawice specjalne.

Nadchodzi zima

Zima to czas opadów śniegu, marznących mżawek
i oblodzeń. Zjawiska te znacząco wpływają na
pogorszenie się warunków na drogach i chodnikach.

Z

a odśnieżanie i zapewnianie przejezdności dróg zimą
odpowiada ich zarządca. Na terenie gminy Jabłonna występują
drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Nie jest więc
tak, że za wszystkie ulice odpowiada gmina.
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i przyległych do
nich chodników zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Jabłonna. To właśnie tam należy zgłaszać
ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu na
skrzyżowaniach czy przystankach komunikacji miejskiej
DROGI POWIATOWE - ULICE: KORDECKIEGO, PIUSA XI,
PARTYZANTÓW (CHOTOMÓW), CHOTOMOWSKA (JABŁONNA),
KLONOWA (BOŻA WOLA)
DROGI WOJEWÓDZKIE - UL. MODLIŃSKA (DW 630 OD
JABŁONNY- SKRZYŻOWANIE Z ZEGRZYŃSKĄ DO NOWEGO
DWORU MAZOWIECKIEGO), STRUŻAŃSKA
DROGI KRAJOWE - OBWODNICA JABŁONNY (DK 61)

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i przyległych do
nich chodników zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Jabłonna. To właśnie tam należy zgłaszać
ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu na
skrzyżowaniach czy przystankach komunikacji miejskiej.
URZĄD GMINY JABŁONNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
TEL.: 783 988 777
W GODZINACH PRACY URZĘDU: TEL.: 22 767 33 85

Gmina Jabłonna podpisała umowę z Wykonawcą na utrzymanie
dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022. Jest to ﬁrma
P.P.H.U. “Anetka” Aneta Cieślińska z siedzibą w Nowym
Dworze Mazowieckim. Łączna długość dróg gminnych objętych
odśnieżaniem wynosi ponad 112 km z czego prawie 74 km to drogi
utwardzone a ok. 38 km to drogi gruntowe.
Mając na uwadze dobro Mieszkańców, pracownicy Gminy
Jabłonna starają się, aby drożność dróg była utrzymywana na
bieżąco. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy intensywnych
lub długotrwałych opadach, przywrócenie drożności dróg wymaga
niestety czasu.
W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi po których poruszają
się autobusy komunikacji miejskiej. Następnie główne ciągi
komunikacyjne w poszczególnych miejscowościach oraz drogi
dojazdowe. W trzeciej kolejności odśnieżane są wszystkie drogi
utwardzone zakwaliﬁkowane do zimowego utrzymania w sezonie
2021/22.
Właściciele nieruchomości również mają obowiązki
Warto także pamiętać, że obowiązkiem osób mieszkających
w domach przylegających do chodników jest ich odśnieżanie.
Każdy właściciel posesji powinien zadbać o to, by przed domem
nie zalegało błoto, śnieg czy lód. Należy również zadbać
o usunięcie ewentualnych sopli lodu i śniegu z dachów, rynien
i innych części budynków przylegających do chodnika.
Zadaniem zarządcy drogi jest pozycie się błota, śniegu i lodu
uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
przylegających do drogi publicznej.
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Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości
Patriotycznie, muzycznie i sportowo - tak w Gminie Jabłonna aż przez trzy dni świętowano 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.

T

egoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się 9 listopada meczem towarzyskim amatorskiej
drużyny siatkarskiej “Gramy dla Niepodległej”. Mecz rozegrano
w hali sportowej w Chotomowie.
10 listopada wychowankowie Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie zaprezentowali w Gminnym Centrum
Kultury w Jabłonnie patriotyczny program artystyczny.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przygotowali piękny
i wzruszający występ prezentując znane i mniej znane pieśni
patriotyczne.
Ośrodek Gminnego Centrum Kultury w Skierdach zorganizował
Wieczornicę, w ramach której odbyło się spotkanie z historykiem
dr. Piotrem Oleńczakiem. Można było także podziwiać wystawę
historyczną zatytułowaną “W drodze do Niepodległej”. Taka
forma obchodów to prawdziwa żywa lekcja historii i patriotyzmu.
Wieczór zakończył Bieg - Jabłonna dla Niepodległej w Skierdach.
Wystartowało ponad 80 osób w biegach dziecięcych i w biegu
głównym. Organizatorem wydarzenia było Centrum Sportów
Be Fit, a współorganizatorami Gmina Jabłonna i Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Bezpieczeństwo na trasie biegów
zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie. Wydarzenie
odbyło się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jabłonna
Jarosława Chodorskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom biegu!
W dniu 11 listopada świętowanie rozpoczął wspólny VII
spacer “Trzciany mało znane”. Spotkanie, zorganizowane
wspólnie ze Stowarzyszeniem Triglav, poprowadził
sołtys Trzcian pan Ryszard Doktor wraz z wiceprzewodniczącą
Rady Gminy Jabłonna panią Joanną Doktor. Pogoda dopisała
i uczestnicy spotkania z przyjemnością zasiedli do wspólnego
ogniska.
W samo południe wspólnie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.
Ośrodki Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie, Chotomowie
i Skierdach przystąpiły do akcji “Niepodległa do hymnu!”.
W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie
rozstrzygnięto konkurs plastyczny #MojaNiepodległa Piękna
Ojczyzna. Jak zwykle nasi najmłodsi mieszkańcy pięknie się
spisali. Dzieci zręcznie nawiązały do tematu Mojej Niepodległej
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Ojczyzny - do Polski i Gminy Jabłonna - naszej małej Ojczyzny.
Możemy podziwiać w pracach wkomponowane atrybuty Gminy
Jabłonna. Dzieci zaprezentowały elementy architektury, herbu
i barw gminy oraz nawiązały do tradycji balonowej.
Kulminacyjnym punktem obchodów były uroczystości
zorganizowane przy rondzie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chotomowie. Wieczorem w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Chotomowie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.
Następnie zgromadzeni goście przemaszerowali pod egidą
Orkiestry Gminnego Centrum Kultury pod pomnik poległych
i pomordowanych w latach 1939-1945. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jabłonna Jarosław
Chodorski, w którym podkreślił jak ważny jest to dzień dla
każdego Polaka patrioty. Dziękował za pamięć o tych, którym
w ogromnym stopniu zawdzięczamy Wolną Polskę. Odczytano
Apel Pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Uroczystość
zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek.
Wojskową oprawę uroczystości w postaci posterunków
honorowych, kompanii honorowej wraz z pocztem
sztandarowym oraz Apel Pamięci przygotował 32. Wieliszewski
dywizjon rakietowy Obrony powietrznej im. gen. dyw.
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera pod dowództwem płk
Grzegorza Konkel. W uroczystości udział wzięli: mieszkańcy,
kombatanci, władze, radni oraz sołtysi Gminy Jabłonna,
przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz
Powiatu Legionowskiego, ugrupowań politycznych, Wojska,
Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Jabłonna, Oświaty,
harcerze 25 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Brzask
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, 15 Wielopoziomowej
Turystycznej Drużyny Harcerskiej Wilki oraz członkowie
organizacji proobronnej Combat Alert.
Wójt Gminy Jabłonna zaprosił wszystkich zebranych po
odbiór najnowszej gminnej publikacji „Gmina Jabłonna – ślady
przeszłości i znaki wiary”. Na zakończenie czekał na wszystkich
ciepły posiłek – grochówka polowa. Przeprowadzone na terenie
Gminy Jabłonna uroczystości zorganizowane zostały w celu
uczczenia pamięci o bohaterach, którzy walczyli za słuszną
sprawę, za naszą niepodległość.
Fotograﬁe: Gmina Jabłonna oraz st. sierż. Witold Młodziński

I Marsz Pamięci w Lesie
Jabłonowskim
W

Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, a staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo
zajmujących dane terytorium” te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego
bierzemy sobie głęboko do serca.

niedzielę, 17 października 2021 r. Wójt Gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski uczestniczył w uroczystościach
patriotycznych w Lesie Jabłonowskim. Przedsięwzięcie odbyło
się z udziałem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
oraz wielu Mieszkańców.

zaangażowanie stanowi cenny wkład do dziejów naszej lokalnej
społeczności. Szczególne wyrazy uznania należą się Panu
Stanisławowi z Legionowa, który bezinteresownie dba o miejsca
pamięci oraz opiekuje się mogiłami poległych i pomordowanych
w Lasach Jabłonowskich.

Tym samym zainaugurowano I Marsz Pamięci w hołdzie
poległym i pomordowanym w Lasach Jabłonowskich w latach
1939-1945. Spotkanie przy symbolicznych mogiłach, w miejscu
masowych egzekucji odbyło się w asyście honorowej Wojska
Polskiego, Nadleśnictwa Jabłonna, Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Legionowie, Grupy Historycznej „Zgrupowanie
Radosław” oraz Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej
Legionowo 709 Pluton Armii Krajowej.

Przemawiając Wójt Chodorski zaznaczył, że „Mieszkańcy naszej
gminy zawsze będą pamiętali o tych, którym w ogromnym
stopniu zawdzięczamy Wolną Polskę. W czasie działań
wojennych Lasy Jabłonowskie spłynęły krwią. Pamiętajmy o tej
krwi, która za wolną Polskę została przelana!”

W okresie okupacji las na Bukowcu (Lasy Jabłonowskie) wchodził
do tzw. „Warszawskiego Pierścienia Śmierci”. W okresie II
wojny światowej Niemcy dokonywali tu masowych egzekucji
mieszkańców Jabłonny i Legionowa oraz więźniów Pawiaka.
Delegacje honorowe złożyły wiązanki kwiatów na mogiłach
pomordowanych. Następnie zebrani zgromadzili się przy
jeziorku Leśniczówka, gdzie kombatant Szarych Szeregów płk
Zdzisław Sokalski odsłonił tablicę informującą dotyczącą związku
tego miejsca z akcjami podziemia podczas okupacji i Powstania
Warszawskiego: było to miejsce koncentracji oddziałów Armii
Krajowej przed próbą wzmocnienia walczącej stolicy. W trakcie
Powstania Warszawskiego w Leśniczówce stacjonował sztab
I Rejonu VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. W 1946 r.
w okolicznych lasach przeprowadzono ekshumacje, w wyniku
których odnaleziono łącznie 35 miejsc pochówku. Szczątki oﬁar
przeniesiono do zbiorowej mogiły oﬁar wojny na legionowskim
cmentarzu. Znaczna część ukrytych przez okupanta mogił do tej
pory nie została odnaleziona.

Część oﬁcjalną uroczystość zakończył Apel Pamięci oraz salwa
honorowa. Były podziękowania i gra terenowa, a wojskowa
grochówka rozgrzała uczestników spotkania.

- Czcimy pamięć o bohaterach, okazujemy uznanie ludziom,
którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi
są pokój, wolność i godność człowieka. Mieszkańcy naszej
gminy walczyli i ginęli prowadząc działania zbrojne
w miejscach, w których my dzisiaj żyjemy – powiedział
w swoim wystąpieniu Wójt Jarosław Chodorski.
Dziękujemy Mieszkańcom za tak licznie przybycie. Państwa
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Konkurs plastyczny Moja
Niepodległa Piękna Ojczyna
Wystawa prac dzieci zgłoszonych na konkurs #Moja Niepodległa Piękna Ojczyzna uświetniła gminne
obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W

ramach uroczystości, które odbyły się 11 listopada 2021 r.
w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie odbyło się także
uhonorowanie laureatów konkursu. Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski pogratulował zwycięzcom i wręczył
dzieciom zasłużone nagrody i upominki.
Do organizatorów wpłynęło kilkadziesiąt prac plastycznych
w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat oraz 10-13 lat.
Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa
oceniła, że tematyka i sposób wykonania prac zgłoszonych
w ramach konkursu były zgodne z zasadami określonymi
w regulaminie. Podczas oceniania projektów komisja brała
pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę oraz
pomysłowość. 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
oraz pięknie nawiązały do tematu Mojej Niepodległej Ojczyzny
- do Polski i Gminy Jabłonna - naszej małej Ojczyzny. Bardzo
zręcznie wkomponowały w swoje prace atrybuty Gminy
Jabłonna. Zaprezentowały elementy architektury, herbu i barw
gminy a nawet tradycji balonowej.
Wybór najlepszych projektów nie był łatwy. Po długich
i trudnych obradach, w wyniku wnikliwej oceny, ostatecznie
komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych
oraz przyznała 5 wyróżnień.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom
biorącym udział w konkursie za podjęcie tego artystycznego
wyzwania i twórczą pracę. Każdemu uczestnikowi należą się
gratulacje za włożony trud, zaangażowanie i pomysłowość.
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LAUREACI:
W kategorii wiekowej 6-9 lat:
Miejsce 1: Oliwia Tańska, 8 lat
Miejsce 2: Paulina Walachniak, 7 lat
Miejsce 3: Juliusz Kuczyński, 8 lat
W kategorii wiekowej 10-13 lat:
Miejsce 1: Antonina Leżuch, 11 lat
Miejsce 2: Piotr Kowalczyk, 12 lat
Miejsce 3: Antoni Drewnowski, 11 lat
Wyróżnienia:
1. Paweł Kowalczyk, 8 lat
2. Nadia Kamyk, 6 lat
3. Jan Gierlasiński, 8 lat
4. Maja Dobrowolska, 6 lat
5. Laura Turkiewicz, 6 lat
Zwycięskie prace można zobaczyć na tylnej
okładce tego numeru „Wieści z Naszej Gminy”.

Wspólne ubieranie choinki
3

grudnia 2021 roku przed Szkołą
Podstawową im. Armii Krajowej
w Jabłonnie odbyło się wspólne ubieranie
drzewka bożonarodzeniowego. Akcję,
w tym roku, podobnie jak w poprzednim
zainicjowała Rada Rodziców, a choinkę
zapewnił Pan Marek Sapiejewski.
Pierwszą symboliczną bombkę zawiesił
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
Następnie do działania przystąpiły
dzieci. W ubieraniu choinki pomogli
też: Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Jabłonnie Pani
Jolanta Braun oraz kadra pedagogiczna.
Nie zabrakło także Mikołaja, który
dzielnie wspierał najmłodszych podczas
pracy. Drzewko szybko nabrało kolorów
od ozdób. Na choince zawisły wspaniałe bombki, stroiki i zabawki własnoręcznie przygotowane przez dzieci. Na
koniec drzewko udekorowane zostało,
także przygotowanym przez dzieci,
kilkudziesięciometrowym łańcuchem.
Po zakończonej pracy na każde z dzieci
czekała słodka niespodzianka.

Wokół wartości współczesnej
młodzieży
24 listopada 2021 roku z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie odbył się cykl warsztatów
filozoficznych poprowadzonych przez Joannę Imienowską z Pracowni Filozoficznej EUREKA.

P

ierwsze zajęcia zatytułowane: „Co gorsze krzywdę wyrządzić,
czy krzywdy doznać?” zostały przeprowadzone w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie. Uczestnikami byli uczniowie klasy
siódmej, którzy w sposób ciekawy i interesujący wyrażali swoje
myśli na tytułowe zagadnienie.
Tematem dociekań drugiego warsztatu, który odbył się
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie, było arystotelesowe rozumienie sprawiedliwości jako gwarancji właściwego
postepowania wobec siebie i innych „Sprawiedliwie postępować,
czyli jak?” Jego uczestnikami byli uczniowie klasy ósmej. Trzecie
spotkanie na temat „Dlaczego warto być odpowiedzialnym
człowiekiem?”, które miało się odbyć w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Chotomowie, ze względu na kwarantannę uczniów, odbyło
się w zastępstwie również w Szkole Podstawowej Nr 1. Uczniowie
siódmej klasy pracowali na deﬁnicji odpowiedzialności jako
świadomym i dobrowolnym podejmowaniu czynów, zgodnych
z zasadami i normami moralnymi.

słuchać wypowiedzi innych. Dzięki temu odkrywają wartość
samodzielnego myślenia, przez co kształtują również poczucie
własnej wartości.
Filozoﬁczne dociekania z dziećmi, zgodnie z klasyczną deﬁnicją
edukacji, rozwijają twórcze myślenie, uczą trudnej dyskusji,
wspierają umiejętności krytycznego myślenia. Zaszczepiają
w dzieciach odwagę do bycia sobą. I co ważne, przekazywanie
wiedzy ﬁlozoﬁcznej odbywa się w sposób przyjazny dzieciom.
Warsztaty zorganizowano w ramach Bibliotecznego Programu
Profilaktyki Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie
a sﬁnansowano ze środków Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.

Podczas tych trzech spotkań uczniowie klas siódmych i ósmej
w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych
myśli, starali się odpowiadać na pytania stawiane w tematach
pogadanek.
Warsztaty ﬁlozoﬁczne, czyli pogadanki ﬁlozoﬁczne z EUREKĄ
prowadzone są wg metody Lipmana, w różnych grupach
wiekowych. Przedmiotem dociekań jest reﬂeksja nad światem.
Uczniowie samodzielnie wyrażali swoje myśli, ucząc się
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Połączył nas zew poezji

XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej
w Jabłonnie
XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej odbywał się w dniach 14-17 października 2021 r. w Warszawie
w Domu Polonii, w warszawskich liceach, Żyrardowie, w Salonie Literackim
Elik Aime „Schillingówka” oraz w Jabłonnie.
16 października 2021 r. w Jabłonnie
odbyło się ostatnie spotkanie
w ramach XIV Festiwalu Poezji
Słowiańskiej. Przedsięwzięcie
zorganizowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną odbyło się
w sali widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury w Jabłonnie.
Spotkanie przyciągnęło sporą
grupę fanów poezji, nie tylko
z Jabłonny ale także z Warszawy,
Legionowa, Ciechanowa a nawet
z Wilna. Gośćmi Biblioteki byli
twórcy zagraniczni.
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Peter Gehrisch – poeta, eseista, recenzent. Publikuje
w dziennikach prasowych, czasopismach, katalogach
i antologiach. Członek kuratorium „Fundusz Niemieckiej
Literatury” w Darmstadt, inicjator Dni Literatury PolskoNiemieckiej. W 2018 roku na Światowych Dniach Poezji UNESCO
otrzymał „Złoty Pierścień z Orłem” za tłumaczenie poezji
polskiej. Jest znanym Norwidologiem. To jemu zawdzięczmy
tłumaczenie poezji C.K. Norwida na język niemiecki. Na
tegorocznym Festiwalu został uhonorowany medalem im.
Barbary Jurkowskiej.
Adam Siemieńczyk – polski poeta, redaktor, malarz. Jest
założycielem Stowarzyszenia polskiej poezji w Wielkiej Brytanii
„PoEzjaLondyn”. Jest także członkiem Akademii Literatury
Słowiańskiej w Bułgarii. W roku 2012 uhonorowany Nagrodą
Światowego Dnia Poezji UNESCO. Jest też pomysłodawcą
i fundatorem medalu im. Barbary Jurkowskiej.
Jacek Jaszczyk – poeta, dziennikarz, radiowiec, działacz
społeczny. Działa i mieszka w Dublinie. W roku 2019 został
uhonorowany tytułem „Wybitny Polak w Irlandii”, jest ﬁnalistą
plebiscytu „Osobowość Roku” Gazety Pomorskiej. W roku 2020
Światowego Dnia Poezji UNESCO. Nagrodę odebrał w tym roku
w Domu Polonii w Warszawie. Uhonorowany także medalem im.
Barbary Jurkowskiej.
Piotr Komoter – polski poeta tworzący pod pseudonimem
literackim Piotr Kasjas. Jest jednym z założycieli „Głosu Polskiej
Kultury” zajmującej się promowaniem polskiej literatury
na terenie Wielkiej Brytanii. Jest członkiem polskiej grupy
artystycznej o nazwie „Poezja Londyn”. Uhonorowany medalem
im. Barbary Jurkowskiej.

Oprawę muzyczną zapewniła wyjątkowo utalentowana
wokalistka z Lublina - Isa Conar.
Zaprezentowała własne kompozycje, przygotowane specjalnie
na ten Festiwal do słów: Aleksandra Nawrockiego, Barbary
Jurkowskiej-Nawrockiej, Anny Czachorowskiej i Zuzanny
Kuglerowej.
Spotkanie prowadził Aleksander Nawrocki – wybitny polski
poeta, prozaik, tłumacz literatury, redaktor naczelny „Poezji
Dzisiaj”, właściciel wydawnictwa książkowego IBIS. Uczestnik
wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali literackich.
Laureat 24 prestiżowych nagród zagranicznych. Odznaczony
przez 4 Prezydentów: Polski ( Złoty Krzyż Zasługi), Republiki
Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Sacha (Jakucja).
Od roku 2001 na wniosek Polskiego Komitetu d/s UNESCO
organizator Światowych Dni Poezji pod patronatem UNESCO.
Od 2008 roku organizuje Festiwale Poezji Słowiańskiej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie uczestniczy
w festiwalach od pierwszej edycji. Tegoroczny Festiwal
poświęcony był Pamięci wieloletniej redaktorki „Poezji dzisiaj”,
dobrego ducha tego wyjątkowego pisma – Barbary Jurkowskiej
– Nawrockiej.
Podczas pierwszego dnia Festiwalu, który odbył się w Domu Polonii
w Warszawie, po raz pierwszy osobom zasłużonym w zakresie
organizacji i promocji literatury polskiej na forum międzynarodowym,
zostały wręczone okolicznościowe medale im. Barbary Jurkowskiej.
Wśród uhonorowanych odznaczeniem znalazła się także Pani Anna
Czachorowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie.

Jan Rychner – prawnik i poeta. Od 2003 roku przewodniczący
Klubu „Nasza Twórczość”, który działa przy Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”. W roku 2012 otrzymał medal „Zasłużony
dla Kultury Polskiej: Od 2016 członek Słowiańskiej Akademii
Literatury w Bułgarii. W tym samym roku otrzymał nagrodę
Literacką „Gustaw Świętokrzyski”. Na tegorocznym Festiwalu
uhonorowany medalem im. Barbary Jurkowskiej.
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Święcenie pokarmów na gali
O

byczaj Tradycyjne święcenie pokarmów w Dąbrowie
Chotomowskiej poznało polskie środowisko regionalistów,
twórców kultury, naukowców, dziennikarzy i innych
zainteresowanych kulturą regionów.
Każdego roku w połowie października odbywa się w Nowym
Sączu Kongres Kultury Regionów, w 2021 roku po raz siódmy.
Pierwszy dzień tegorocznego kongresu wypełniła Gala wręczenia
decyzji o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk
w ochronie tegoż. Mieszkańcy Gminy Jabłonna mogli dowiedzieć
się o obyczaju z artykułu zamieszczonego w informatorze Wieści
Nr 2(72), kwiecień/maj 2021. Tym razem dowiedzieli się o nim
uczestnicy kongresu - podczas wręczania decyzji odbywała się
prezentacja zjawiska przez prowadzących Galę oraz ilustracja na
ekranie sceny audytorium.

obyczaj reprezentowali w Gali: Grażyna Derlacz, aktualna
jego opiekunka wraz z mężem, Czesławem Derlaczem oraz
Tomasz Michałowski, dokumentalista obyczaju. Zakończeniem
pierwszego dnia kongresu była część nieoficjalna, podczas
której była możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów
i wymiany doświadczeń między uczestnikami Gali. Odbyła się
w formie biesiady w Karczmie Nad Potokiem w Rytrze.
Delegacja obyczaju Tradycyjnego święcenia pokarmów
w Dąbrowie Chotomowskiej wracała z poczuciem dobrze
spełnionego zadania promocji naszej społeczności lokalnej
w środowisku regionalnej Polski.
Tomasz Michałowski

Gala odbyła się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu. Historyczny, monumentalny XIX-wieczny
budynek Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” gościł barwne
reprezentacje regionów Polski kultywujące lokalne tradycje.
Święcenie pokarmów w Dąbrowie Chotomowskiej znalazło się
w tak zacnym gronie z powodu, jak to nieoﬁcjalnie potwierdzono,
zachowania zabytkowego obyczaju tak blisko wielkiej aglomeracji
stołecznej. Aktualnie lista niematerialnego dziedzictwa zawiera
49 wpisów.
Galę prowadziła Małgorzata Broda z zespołu gospodarza
kongresu oraz Krzysztof Trebunia-Tutka, poeta i kompozytor,
lider podhalańskiej kapeli Trebunie-Tutki znanej w Polsce
i poza jej granicami. Decyzje o wpisach wręczała Joanna CichaKuczyńska, Radca Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu (MKDNiS) oraz Bartosz Skaldawski, Dyrektor
Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).
Wpis na listę ma charakter promocyjny i informacyjny.
Rejestracja filmowa Gali jest dostępna na stronie
MCK SOKÓŁ https://kultura-regionow.pl/aktualnosc/
gala-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego.
Procedura wpisu na listę jest dwustopniowa. Wniosek jest
oceniany formalnie przez NID, po czym kierowany do
MKDNiS, gdzie oceny wartości merytorycznej dokonuje
Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Nasz

fot. Piotr Droździk - Małopolskie Centrum Kultury “Sokół” w Nowym Sączu.
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„Powiedz TAK” w Gminie Jabłonna

W

tegorocznym sezonie śluby
plenerowe – udzielone poza Urzędem
Stanu Cywilnego cieszyły się ponownie
dużym powodzeniem.

W celu ustalenia i rezerwacji terminu ceremonii prosimy o kontakt pod
numerem tel.: 22 767 73 34 lub e-mailowo
na adres: usc@jablonna.pl

Ceremonie odbywały się w różnych
ciekawych zakątkach naszej gminy.
W aranżacjach dominowały style:
boho, glamour i butikowy. Poniżej
prezentujemy kilka fotografii z tych
niezwykłych wydarzeń.
W 2021 roku związek małżeński na
terenie gminy Jabłonna zawarło około
100 par, z czego 40 wybrało śluby
konkordatowe, pozostałe osoby
zdecydowały się na śluby cywilne.
Dla osób planujących ceremonię kościelną
na terenie gminy mamy do wyboru
trzy paraﬁe: w Jabłonnie, Chotomowie
i najmłodszą w Rajszewie.
Już teraz można zarezerwować
wymarzony termin na 2022 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ślubnym.

P

Ślady przeszłości i znaki wiary

odczas obchodów 103.rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości Wójt Jarosław Chodorski zaprezentował
najnowszą gminną publikację zatytułowaną „Gmina Jabłonna
- ślady przeszłości i znaki wiary”. Podczas uroczystości nasi
najmłodsi mieszkańcy przystawiali pamiątkową pieczęć na
kartach albumu.
Kapliczki są znakiem czasu, kultury i religii każdego regionu.
W Gminie Jabłonna jeszcze sporo się ich zachowało. Na co dzień
nie zastanawiamy się kto je postawił i jak dawno. Tymczasem
każda kapliczka, ﬁgura czy krzyż ma swoją historię. Warto ją
poznać i ocalić od zapomnienia. Te obiekty stanowią cząstkę
dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

wydarzeń oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu
Polskiego. Znajdziemy tu pomniki, głazy, tablice pamiątkowe
czy mogiły poległych, którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie
Ojczyźnie.
Mamy nadzieję, że Album okaże się interesującą lekturą oraz
uwrażliwi Państwa na piękno i potrzebę ciągłej troski o nasze
dziedzictwo. Elektroniczna wersja albumu dostępna jest
na: https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1374

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie sporządziła ewidencję
miejsc małej architektury sakralnej, czyli kapliczek, przydrożnych
krzyży i ﬁgur znajdujących się w Gminie Jabłonna. Ogromnie
cieszy okazałość powstałej bazy. Album możemy potraktować
jako swojego rodzaju przewodnik. Z pewnością wielu
z Państwa rozpozna obiekty sobie bliskie, budowle na które
warto zwrócić szczególną uwagę oraz te zupełnie nieznane… Być
może doświadczymy wielu odkryć. Dzięki niniejszej publikacji
zostanie uchroniona pamięć o mało znanych kapliczkach,
ﬁgurach i przydrożnych krzyżach. Podjęliśmy próbę zachowania
dla przyszłych pokoleń krajobrazu kulturowego naszej gminy.
Bogactwo to ogromnie cieszy i budzi refleksję. W Gminie
Jabłonna jest także wiele miejsc, które są wyrazem pamięci
narodu o ważnych wydarzeniach historycznych. Czcimy pamięć
o bohaterach, okazujemy uznanie ludziom, którzy oddali życie
w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość,
wolność i godność człowieka. Mieszkańcy naszej gminy
zawsze będą pamiętali o tych, którym w ogromnym stopniu
zawdzięczamy Wolną Polskę.
Na mapie Gminy Jabłonna miejsca pamięci są namacalnym
śladem tragicznych wydarzeń. W drugiej części naszej publikacji
prezentujemy obiekty upamiętniające historyczne miejsca
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Światowy Dzień Seniora
- jak cieszyć się życiem…
Z okazji Światowego Dnia Seniora, 13 listopada 2021 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury
w Chotomowie odbyła się potańcówka, podczas której bawiono się przy muzyce duetu Kubacki Band.
Na licznie przybyłych gości czekały także poczęstunek oraz drobne upominki.

Z

kolei 14 listopada 2021 r. Dzień Seniora świętowali
mieszkańcy wsi zachodnich. W Zielonym Dworku w Skierdach
odbył się „Podwieczorek z mikrofonem”. Spotkanie zostało
zorganizowane z inicjatywy sołtysów siedmiu sołectw: Trzcian,
Rajszewa, Skierd, Suchocina, Wólki Górskiej, Bożej Woli i Janówka
Drugiego. To był czas spędzony w doskonałej atmosferze, przy
kawie i słodkim poczęstunku oraz przy dźwiękach muzyki, która
sprawiała, że nogi same rwały się do tańca.
Podczas tych spotkań seniorzy z Gminy Jabłonna pokazali, że
Ich doświadczenie, mądrość, umiejętność aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy,
mogą być wzorem i przykładem dla młodszych Mieszkańców.

Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców Pan
Maciej Aleksandrowicz. Tematyka i forma zajęć spotkała się
z dużym zainteresowaniem uczestników i wykazała potrzebę
organizacji tego typu spotkań.
Klub seniora oferuje swoim członkom kreatywne i aktywne
spędzanie czasu w ramach ciekawej oferty zajęć i aktywności.
Klubowicze maja do wyboru m.in. warsztaty literackie
i fotograﬁczne, a także różnorodne zajęcia plastyczne.

Klub seniora
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów 11 października
2021 roku z udziałem Wójta Jarosława Chodorskiego oraz
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie Barbary
Postrożnej odbyła się uroczysta inauguracja działalności Klubu
Seniora. Licznie przybyli Mieszkańcy spędzili czas na rozmowie
i integracji, przy kawie i słodkim poczęstunku. Spotkanie
uświetnił występ zespołu kabaretowo-teatralnego “Moderato”.
22 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie
w ramach programu aktywności dla seniorów zrzeszonych
w Klubie Seniora odbyło się spotkanie z seniorami połączone
z prezentacją i wykładem na temat pielęgnacji roślin ogrodowych
przed zimą, który przedstawił specjalista ds. ogrodniczych

Siłownia plenerowa w Trzcianach
Siłownia zewnętrzna to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak
i starszych, które cenią zdrowy styl życia. To także idealny sposób na urozmaicenie treningu,
jak również dobre miejsce spotkań i integracji.

T

aki obiekt użyteczności publicznej
powstał w Trzcianach na rogu ulic
Starodębowej i Granitowej.
Inwestycja wyposażona jest m.in. w takie
urządzenia jak orbirtek, biegacz czy
wioślarz, które umożliwiają aktywność
fizyczną na świeżym powietrzu
wszystkim chętnym mieszkańcom naszej
gminy.
Urządzenia siłowni są proste w użytko
waniu a korzystanie z nich nie wymaga
pomocy innej osoby. Solidne konstrukcje
gwarantują jakość i bezpieczeństwo
treningu.
Doﬁnansowanie projektu w kwocie 10 000
zł pozyskano ze środków Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS.
Pozostałe 13 149,43 zł zabezpieczono
z funduszu sołeckiego Trzcian.
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Gmina Jabłonna pokochała ZUMBĘ!
Od września do końca listopada w poniedziałki w hali sportowej w Chotomowie odbywały się bezpłatne zajęcia ZUMBA
FITNESS. Projekt realizowany przez Gminę Jabłonna i Stowarzyszenie Zawsze w Formie przy współpracy OSiR Jabłonna
cieszył się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców - Gmina Jabłonna pokochała ZUMBĘ!

P

oniedziałek godz. 19:00, hala sportowa. Profesjonalna scena,
oświetlenie estradowe, nagłośnienie, przygaszone światło.
W hali kilkadziesiąt osób gotowych na 90 min treningu i świetnej
zabawy. Na scenie charyzmatyczny instruktor. Tak wyglądało 12
poniedziałkowych wieczorów w hali sportowej w Chotomowie.
Dzięki współpracy Gminy Jabłonna ze Stowarzyszeniem Zawsze
w Formie, aktywni mieszkańcy w każdym wieku, przez 3 miesiące
mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ZUMBA FITNESS.
ZUMBA to świetna zabawa przy muzyce, setki spalonych kalorii,
aktywny wypoczynek, mnóstwo uśmiechu, nowe znajomości
i przyjaźnie oraz wspaniały sposób na poprawę kondycji ﬁzycznej
i psychicznej.
W ramach projektu „ZUMBA- KORZYSZTAJ Z ŻYCIA” odbyło
się 12 bezpłatnych zajęć ZUMBA FITNESS oraz trzygodzinny
bezpłatny maraton ZUMBA FITNESS.
Jak wygląda projekt w liczbach?
- 12 dziewięćdziesięciominutowych zajęć,
- 1 trzygodzinny maraton,
- prawie 1300 min treningu i świetnej zabawy,

ZUMBA
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- zajęcia z trojgiem instruktorów,
- w każdych zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób w różnym
wieku,
- podczas zajęć dystrybuowano materiały edukacyjne dla
rodziców i opiekunów dotyczące depresji.
Każde spotkanie w ramach ZUMBA- KORZYSTAJ Z ŻYCIA było
zorganizowane na najwyższym poziomie- od oświetlenia, przez
scenę i nagłośnienie po najlepszych instruktorów. Dziękujemy
Stowarzyszeniu Zawsze w Formie za profesjonalną organizację
zajęć i maratonu.
Projekt został zrealizowany w ramach współpracy Gminy
Jabłonna z organizacjami pozarządowymi. Partnerem projektu
i gospodarzem zajęć był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

Mistrzyni Europy z Chotomowa!
Polscy taekwondziści zostali najlepszą reprezentacją Mistrzostw Europy i zdobyli 51 medali – 17 złotych,
16 srebrnych, 18 brązowych. Do sukcesu naszej kadry przyczyniła się Monika Nyrć, która

M

wróciła do kraju z imponującą kolekcją medali.

ieszkanka Chotomowa - Monika Nyrć, trenerka
i zawodniczka LKS LOTOS/LKSW TAJFUN reprezentowała
Polskę na Mistrzostwach Europy Taekwon-do ITF, które odbyły
się dniach 23-28 listopada w La Nucii w Hiszpanii. Zawodniczka
z Gminy Jabłonna rywalizowała z konkurentkami z całej Europy
w układach formalnych, testach siły, walkach oraz konkurencjach
drużynowych.
Monika Nyrć wywalczyła w Hiszpanii tytuł mistrzowski
zdobywając złoty medal w indywidualnych walkach seniorek do
68 kg.
W walkach drużynowych polskie taekwondzistki w seniorach
były również bezkonkurencyjne. Na najwyższym podium
stanęła drużyna w składzie: Monika Nyrć, Karolina Słodkowska,
Zuzanna Gadzała, Kamila Kasprzak, Aleksandra Wygonowska,
Nikola Wita).
Zawodniczka z Chotomowa przywiozła z Hiszpanii jeszcze dwa
medale: srebro (drużynowo) w konkurencji testów siły oraz brąz
w konkurencji Układów Formalnych II Dan.
Wielkie brawa! Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!
Źródło www.facebook.com proﬁl LKS LOTOS LKSW TAJFUN

Ścieżki rowerowe oraz trasy
crossowe i biegowo-narciarskie
Prognozy pogody przewidują, że tegoroczna zima będzie biała i bogata w opady śniegu. Warto to
wykorzystać i wypróbować znajdującą się w Lasach Chotomowskich trasę biegowo-narciarską

L

iczy ona około 6 km i tworzy dużą pętlę, w która wpisana jest
krótsza około 1,5 km. Trening można rozpocząć z parkingu przy
drodze wojewódzkiej 630 (pomiędzy Jabłonną a Nowym Dworem
Mazowieckim) lub od ul. Bagiennej w Chotomowie, tu szlak
rozpoczyna się około 400 metrów dalej od granicy lasu. W tych
miejscach ustawione są tablice informacyjne, na których znajdują
się mapa oraz legenda dotycząca oznakowania.
W przypadku łagodnego przebiegu zimy i sprzyjającej aury nadal
możemy korzystać z roweru czyli najbardziej popularnej
aktywności w dziedzinie sportu rekreacyjnego. Rower jako środek
transportu jest coraz częstszym wyborem dokonywanym przez
użytkowników ruchu drogowego. To wyraz troski o środowisko
naturalne, a także dbałości o własne zdrowie oraz aktywny
wypoczynek. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje
gminne bardzo sprzyjają tej formie przemieszczania się. Powstała
na terenie gminy infrastruktura rowerowa, obejmująca ponad
30 km nowych ciągów rowerowych, zapewnia mieszkańcom
wolność przy wyborze środka transportu, pozwala na bezpieczne
i komfortowe pokonywanie rowerowych kilometrów, a także
wpływa na rozwój turystki i poznawanie atrakcji edukacyjnych
i walorów przyrodniczych naszej gminy.
Położenie lasów na terenie gminy oraz różnorodne ukształtowanie
terenu przyciągają także amatorów kolarstwa MTB. Na terenie
leśnym zostały wyznaczone 4 crossowe trasy rowerowe – pętla
Jabłonna o długości 13,2 km, pętla Chotomów o długości 17,6 km,
pętla XC Nowy Bukowiec o dł. 4,6 km oraz pętla XC Jabłonna
o długości 2,3 km. Ostatnia z nich jest trasą o najwyższym stopniu
trudności.
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LAUREACI KONKURSU
PLASTYCZNEGO

Antonina Leżuch, 11 lat

Piotr Kowalczyk, 12 lat

Oliwia Tańska, 8 lat

Juliusz Kuczyński, 8 lat

Jan Gierlasiński, 8 lat

Maja Dobrowolska, 6 lat

Paulina Walachniak, 7 lat

Antoni Drewnowski, 11 lat

Laura Turkiewicz, 6 lat

Paweł Kowalczyk, lat 8

Nadia Kamyk, 6 lat

