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Drodzy Mieszkańcy,
28 czerwca br. Rada Gminy Jabłonna udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu.
To wyjątkowy wyraz aprobaty dla podejmowanych działań. Chciałbym podziękować Radnym, Sołtysom,
jednostkom pomocniczym, wszystkim pracownikom Urzędu za wspólne działania, bo dobre wykonanie
budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.
To był trudny rok, pandemia wpłynęła na wszystkie aspekty działalności gminy. Ta niecodzienna sytuacja
wzmocniła nas i pokazała, że jesteśmy silną społecznością ze sprawnym samorządem. Bardzo dziękuję także
Mieszkańcom za ich solidarność w trudnych czasach i cierpliwość, dzięki której możliwe jest prowadzenie
tak licznych inwestycji.
Korzystając z okazji, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ustawowego obowiązku i wzięcie
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Państwa zaangażowanie ułatwi planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz naszej
społeczności.
Apeluję także o nielekceważenie szczepień! To jedyny sposób na opanowanie Covid-19. Tylko uzyskanie wymaganej odporności populacyjnej
pozwoli nam uniknąć kolejnej fali zachorowań i powrotu do izolacji.
Na koniec zachęcam Państwa do zapoznania się z nowym wakacyjnym numerem Wieści z Naszej Gminy”, w którym standardowo prezentu“
jemy postępy z obecnie prowadzonych prac inwestycyjnych. Znaczna część numeru poświęcona jest wydarzeniom kulturalnym i sportowym
zorganizowanym w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. Tydzień Bibliotek, obchody Dnia Dziecka, zmagania młodych szermierzy podczas organizowanych w hali w Chotomowie Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w szabli to tylko kilka tematów, o których możecie
przeczytać na łamach naszego czasopisma.
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URZĄD GMINY JABŁONNA
Urząd Gminy Jabłonna

Gospodarka Odpadami:

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
e-mail: urzad@jablonna.pl
www.jablonna.pl

deklaracje, reklamacj e- tel.: 22 767
73 47 opłat y- tel.: 22 767 73 36
e-mail: sook@jablonna.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 08:00 - 18:00
od wtorku do czwartku w godz. 08:00 - 16:00
w piątek w godz. 08:00 - 14:00

Podatki:
tel.: 22 767 73 37; 22 767 73 38
e-mail: podatki@jablonna.pl

Ochrona Środowiska:
Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: 22 767 73 00; 22 767 73 01
e-mail: urzad@jablonna.pl

tel.: 22 767 73 29
e-mail: srodowisko@jablonna.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

tel.: 22 767 73 42; 22 767 73 43
e-mail: p.seweryniak@jablonna.pl

Geodezja i Gospodarka
Nieruchomościami:
tel.: 22 767 73 11; 22 767 73 16
e-mail: geodezja@jablonna.pl

Oświata i Sprawy Społeczne:
tel.: 22 767 73 46; 22 767 73 33
e-mail: a.jasinski@jablonna.pl

Rada Gminy:
tel.: 22 767 73 19
e-mail: rada@jablonna.pl

Mobilny Urzędnik:
tel.: 22 767 73 13
e-mail: mobilnyurzednik@jablonna.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jabłonnie
Tel. 22 112 45 10
e-mail:

Inwestycje:

Gminne Centrum Kultury
w Jabłonnie

tel.: 22 767 73 27; 22 767 73 23
e-mail: inwestycje@jablonna.pl

tel.: 22 782 47 37
e-mail: gckis@jablonna.pl

Osobiste:

Jednostka Realizująca Projekt
(inwestycje wodno-kanalizacyjne):

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie

tel.: 22 767 73 44
e-mail: urzad@jablonna.pl

tel.: 22 767 73 14
e-mail: jrp@jablonna.pl

tel.: 22 782 48 91
email: dyrektor@biblioteka-jablonna.eu

awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnejtel.: 22 767 33 80 - w godzinach pracy spółki

Działalność Gospodarcza:

Poza godzinami pracy Eko Jabłonna
tel.: 605 330 110

Komunikacja gminna (ZTM):

tel.: 22 767 73 00; 22 767 73 01
e-mail: boi@jablonna.pl

tel.: 22 767 73 30
e-mail: urzad@jablonna.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej:
sekretariat- tel.: 22 767 33 82
e-mail: infrastruktura@jablonna.pl
Awarie poza godzinami pracy
Urzędu Gminy tel.: 721 134 447

Eko Jabłonna:
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Urbanistyka i Planowanie
Przestrzenne:

tel.: 22 767 73 34
e-mail: urzad@jablonna.pl

Ewidencja Ludności i Dowody

Pytania do EkoJabłonna
Na pytania dotyczące funkcjonowania sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Jabłonna odpowiada Paweł Turkot, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Eko Jabłonna.
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Dlaczego spraw związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków nie
może prowadzić gmina tylko trzeba było powołać kolejny organy?

Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków należą zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy. Prowadzenie tych zadań
w dotychczasowej formule organizacyjnej przez Gminę Jabłonna stało się nieefektywne
ze względu na skokowy wzrost infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej związanej
z realizacją dużego projektu Unijnego realizowanego na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (NFOŚiGW). Gminy o podobnym
potencjale i wielkości (około 20 tys. mieszkańców) w większości przypadków w Polsce
dla wykonywanych zadań własnych powoływały i powołują przedsiębiorstwa w formie
między innymi Sp. z o.o., gdyż jest to optymalne rozwiązanie z punktu widzenia gminy
i najbardziej korzystne z punktu widzenia jej mieszkańców. Obecnie Gmina Jabłonna
dysponuje infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, na którą składa się: 5 Stacji Uzdatniania Wody, sieć wodociągowa o długości około 40 km., 27 przepompowni ścieków
i sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 60 km.
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Jak podłączyć się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej?
Jeżeli w drodze, przy której znajduje
się nieruchomość znajdują się: sieć
wodociągowa i/lub kanalizacyjna
to podłączenie nieruchomości
należy rozpocząć od złożenia
wniosku do przedsiębiorstwa o
wydanie warunków technicznych
przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Po otrzymaniu warunków i zleceniu wykonania upoważnionemu
przedsiębiorcy można wykonać
tę instalację pod nadzorem
pracowników naszej firmy. Po
sporządzeniu protokołu końcowego
odbioru przyłącza należy zawrzeć
z nami umowę na świadczenie
usług dostawy wody i/lub odbioru
ścieków. Wszystkie informacje na
temat procedury podłączenia
nieruchomości można uzyskać
w naszym Biurze Obsługi Klienta
(BOK) pod numerem telefonu
22 112 45 45.
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Skąd można dowiedzieć
się o planowanych pracach
lub awariach?

Wszelkie informacje na temat
planowanych prac (i związanych
z tym ewentualnych wyłączeń
sieci) oraz o występujących awariach (z definicji nie planowanych)
można uzyskać w Biurze Obsługi
Klienta (BOK) oraz na naszej
stronie internetowej, jak również
na Facebook-u.
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Skąd wynika ostatnia podwyżka
opłat za wodę i ścieki?

Ostatnia zmiana wysokości stawek opłat za
wodę i ścieki wynikała z faktu, że w okresie
od ustalenia poprzedniej stawki do dnia wprowadzenia nowych upłynęło około 27 miesięcy.
W tym okresie średnioroczna inflacja liczona
dla konsumentów wynosiła w Polsce około 4%
a zmiana stawek była niższa niż średnioroczna
inflacja.
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Czy stawki za odprowadzenie
ścieków dla osób niepobierających
wody gminnej są takie same jak w
przypadku podłączenia do obu sieci?

Oba rodzaje usług tj. dostawa wody i odbiór
ścieków są kalkulowane osobno. W przypadku, gdy mieszkaniec dysponuje własnym
ujęciem wody to ilość odprowadzonych
ścieków jest ustalana na podstawie odczytu
wodomierza na tym ujęciu wody. Zakłada
się, że ilość odpro-wadzanych ścieków
jest równa ilości zużytej wody. Jeśli ktoś
z własnego ujęcia wody podlewa ogród to
należy zamontować podwodomierz na tzw.
„wodę bezpowrotnie utraconą” i wte-dy ilość
odprowadzonych ścieków jest wyliczona jako
różnica zużycia wykazywanego na wodomierzu głównym i na podwodomierzu.
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Jak podłączyć podliczniki
do podlewania ogrodu?

Podliczniki do podlewania ogrodu i do
innych potrzeb liczące tzw. „wodę bezpowrotnie utraconą” montujemy na pisemny
wniosek i koszt osoby zainteresowanej.
Wzór wniosku znajduje się w zakładce Do
pobrania na naszej stronie internetowej,
a zainstalowanie i zaplombowanie podwodomierza jest możliwe po uzgodnieniu
terminu z Odbiorcą Usług.

Osobami do kontaktu z klientami
ze strony spółki są:
Joanna Rusin
Specjalista ds. umów i sprzedaży,
tel: 22 767-33-80
e-mail: j.rusin@ekojablonna.pl
Piotr Bruliński
Specjalista ds. umów i sprzedaży,
tel: 22 767-33-80,
e-mail: p.brulinski@ekojablonna.pl
e-mail: bok@ekojablonna.pl
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Czy woda jest badana, jeśli tak,
to jak często i gdzie można znaleźć
parametry wody?

Spółka przeprowadza wewnętrzną
kontrolę jakości wody w zakresie i z częstotliwością zgodną
Rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
a także uzgodnioną z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną .
Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzane
są na wszystkich stacjach uzdatniania
wody oraz na sieci wodociągowej
z częstotliwością trzy razy w roku.
Wyniki badań dostępne są na stronie
internetowej Spółki:
www.ekojablonna.pl.
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Raport z postępu prac inwestycyjnych
Wiele zmian zachodzi w naszym otoczeniu. Rozwija się m.in. infrastruktura drogowa
i oświetleniowa, budowane są nowe obiekty użyteczności publicznej. Realizowane inwestycje nie
tylko zwiększają potencjał i atrakcyjność naszej gminy, ale przede wszystkim wzmacniają jej dalszy
rozwój gospodarczy, zapewniają stabilny rozwój oraz poprawiają warunki życia mieszkańców.

Drogi i parkingi
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją
i przebudową dróg gminnych w ramach realizacji założeń
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna.
Programem objęte zostały następujące inwestycje:
•Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie, polegająca
na budowie chodnika;
•Modernizacja ul. Jagiellońskiej w Jabłonnie; polegająca
na wykonaniu nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem;
•Modernizacja ul. Zacisze w Jabłonnie; polegająca
na wykonaniu nakładki asfaltowej i odwodnienia;
•Modernizacja ul. Osiedlowej w Jabłonnie; polegająca
na wykonaniu nakładki asfaltowej;
•Modernizacja ul. Wałowej w Jabłonnie; polegająca
na wykonaniu nakładki asfaltowej;
•Modernizacja ul. Dobrej w Chotomowie. polegająca
na wykonaniu nakładki asfaltowej.
Zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Brzozowej
w Jabłonnie.
Trwają prace związane z wykonaniem projektu przebudowy
wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Jabłonna.
Zakończono roboty związane z realizacją I etapu zadania
związanego z zagospodarowaniem części parkingu przy
Szkole Podstawowej w Jabłonnie. W ramach projektu
powstało 100 nowych miejsc parkingowych dla rowerów
przeznaczonych głównie dla najmłodszych mieszkańców
Jabłonny – uczniów SP Jabłonna.

Oświetlenie

W

połowie lata gminną infrastrukturę
oświetleniową w energooszczędnej technologii LED powiększy 9 lokalizacji. Inwestycja realizowana jest na ul. Rekreacyjnej
w Jabłonnie, ul. Niecałej, ul. Bagiennej
(nr 9-11) oraz ul. Kalinowej w Chotomowie,
ul. Kwarcowej w Trzcianach oraz w Skierdach – na ul. Czapli Siwej i od ul. Sołeckiej do
ul. Kruczej. Zostanie także oświetlony łącznik
ul. Rybackiej z ul. Modlińską w Suchocinie.
Wykonawcy wykonali roboty ziemne, ułożyli
sieć elektroenergetyczną zasilania oświetlenia
i zamontowali fundamenty pod słupy.
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M

Ścieżki rowerowe

ożna już korzystać z prawie 2 km odcinka nowego chodnika i ścieżki
rowerowej zbudowanej w pasie drogi gminnej nr 180105W - ul. Sołeckiej
w Skierdach, ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku II. Na terenie inwestycji
wykonywane są obecnie roboty porządkowe i wprowadzana jest stała organizacji ruchu.
W końcowej fazie jest inwestycja związana z rozbudową drogi powiatowej
nr 1820W - ul. Chotomowskiej w Jabłonnie i ul. Partyzantów w Chotomowie
polegająca na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego o łącznej
długości ok. 3,4 km
Na etapie koncepcji jest inwestycja związana z wykonaniem projektu budowy
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie, łącznika
ul. Wypoczynkowej z ul. Fiołkową w Chotomowie oraz ul. Kolejowej
w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie.
Wyłoniono wykonawcę analiz i koncepcji budowy ścieżek rowerowych, ścieżek
pieszo- rowerowych lub chodników w ulicach: Golfowa w Rajszewie, Szkolna
w Jabłonnie i Lipowa w Dąbrowie Chotomowskiej.
Zamontowano stacje naprawy rowerów wzdłuż ścieżek rowerowych
w ul. Modlińskiej: przy przejeździe rowerowym na wysokości ul. Dębowej
w Jabłonnie, przy Miejscu Pamięci w Rajszewie oraz przy sklepie spożywczym
w Suchocinie.

a i żłobka

Budowa przedszkol

Z

akończono roboty budowlane na terenie
jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji
w Gminie Jabłonna – nowej siedziby żłobka
i przedszkola gminnego w Chotomowie.
Obecnie prowadzone są prace porządkowe,
nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzanie
trawników. Rozpoczęto dostawę mebli
i wyposażenia.
Place zabaw prezentują się imponująco,
na pewno każde z dzieci znajdzie coś dla siebie.
Zewnętrzny obszar zabaw został podzielony
na strefę ogólnodostępną z uwzględnieniem
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i strefą
seniora oraz wewnętrzny plac zabaw,
z podziałem na sektor żłobkowy i przedszkolny.

Tu chcemy rosnąć!
Ruszyła kolejna edycja akcji
„Jabłonna – Tu Chcemy Rosnąć !”
organizowana przez Gminę Jabłonna
oraz Nadleśnictwo Jabłonna.

29 kwietnia 2021 roku
W ójt G mi n y J a b ł on n a
Jarosław Chodorski wraz
z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Jabłonna Stefanem Traczykiem podpisali porozumienie dzięki, któremu zostanie przeprowadzona kolejna
edycja akcji pn. „ Jabłonna –
Tu Chcemy Rosnąć!”.
W ramach tej akcji każdy mały
Jabłonianin urodzony w 2021
roku będzie mógł otrzymać
drzewko, które upamiętni
jego narodziny. W ten sposób,
wraz z nowym pokoleniem
mieszkańców będą wzrastały
nowe drzewa.
W dniu 25 maja mama Aleksandra Marka, mieszkańca
C h o t o m o wa , o t r z y m a ł a

z rąk podleśniczego Pawła
Wysockiego sadzonkę klonu
Jawor. Spotkanie odbyło
się w Szkółce Kontenerowej
w Skierdach. Witamy nowego Obywatela naszej lokalnej
społeczności!
Aby przystąpić do akcji
wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony
www.jablonna.pl lub www.
jablonna.warszawa.lasy.gov.
pl i złożyć w siedzibie Urzędu
Gminy Jabłonna.
Sadzonki wraz z certyfikatem będzie można odebrać
w wyznaczonych terminach
w Szkółce Kontenerowej
w Skierdach, ul. Bagno 6,
tel. 22 782 41 16.

Żłobek Gminny
w Chotomowie
uzyskał
dofinansowanie
14 czerwca br. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław
Chodorski i Skarbnik Gminy Marta Wojtachnio
podpisali umowę dofinansowania na utworzenie
i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Chotomowie.
Uroczystość odbyła się w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie z udziałem
Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza.

J

uż we wrześniu do placówki usytuowanej w nowo

budowanym obiekcie przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie
uczęszczać będzie 32 dzieci w wieku do lat 3.
Projekt realizowany jest w ramach programu MALUCH+,
a kwota dofinansowania to 1 066 240 PLN.
Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych
i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą
otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania
miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem
programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych
i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej
opieki.
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Wotum zaufania
i absolutorium
dla Wójta
Rada Gminy Jabłonna - głosami radnych udzieliła
wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 r. Wójtowi Gminy Jabłonna
Jarosławowi Chodorskiemu.

R

„
aport o stanie gminy”, nad którym trwała debata w dniu 28
czerwca 2021 r. podczas XXX Sesji Rady Gminy, podsumowywał
wspólną pracę na rzecz Gminy Jabłonna w 2020 roku. Miniony
rok, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2, to przede wszystkim liczne inwestycje. Kontynuowana jest budowa systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
ścieżek rowerowych i gminnego przedszkola. Realizowane projekty, wynikające z przyjętej przez Radę Gminy strategii rozwoju,
na każdym etapie, były konsultowane z mieszkańcami. Aktywne
uczestnictwo w procesie tworzenia sprawia, że gmina rozwija się
w kierunku potrzeb osób, które w niej mieszkają.
Inwestycje to jednak nie tylko infrastruktura, ale również
lokowanie w dobry rozwój i zdrowie mieszkańców. W tym
zakresie wspierana jest gminna oświata i uruchamiane są programy prozdrowotne, umożliwiające mieszkańcom korzystanie
z dobrej opieki medycznej. Troska o gminę to również wzmacnianie jej ekologicznego charakteru – dedykowane mieszkańcom
programy pomocowe na wymianę nieefektywnych źródeł
energii, pozbywanie się szkodliwego azbestu, czy opieka nad
zwierzętami.

Na ostatniej sesji Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski przedstawił także sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna, a Skarbnik Gminy Marta Wojtachnio złożyła
sprawozdanie finansowe przedstawiając także pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok.

DOCHODY

Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji
celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa. Dla budżetu
Gminy Jabłonna największe źródła dochodów w 2020 roku to:
subwencja oświatowa, podatek od nieruchomości, udział w podatku od osób fizycznych (PIT), środki finansowe na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody ze źródeł
zewnętrznych, jakie pozyskaliśmy na planowane inwestycje.
Dochód Gminy Jabłonna 2020 roku wynosił ponad 156,4 mln
zł (w tym dochody bieżące 128,3 mln zł, majątkowe 28,1 mln).
W stosunku do roku 2019 wzrósł o ponad 25 mln zł.
W 2020 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa
część oświatową subwencji ogólnej w kwocie ponad 24,3 mln zł.
Subwencja ta została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie. Przyznano także dotacje celowe
w wysokości ponad 61,2 mln zł, w tym z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1,5 mln zł.

Dochód Gminy Jabłonna 2020 roku wynosił ponad 156,4 mln zł (w tym dochody bieżące 128,3 mln zł,
majątkowe 28,1 mln). W stosunku do roku 2019 wzrósł o ponad 25 mln zł.
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WYDATKI
Wydatki dzielą się na bieżące (zapewniające funkcjonowanie
organów samorządowych i jednostek gminnych, utrzymanie
obiektów publicznych, oświetlenie dróg, utrzymanie czystości
itp.) i majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne itp.).
Poziom i struktura wydatków budżetowych są wyrazem
polityki samorządu w zakresie realizacji celów społecznych
i gospodarczych. Służą realizacji zadań określonych w strategii
rozwoju gminy. Polityka wydatkowa gminy polega na odpowiednim rozdysponowaniu środków publicznych na realizację
działań służących zaspokojeniu bieżących i przyszłych potrzeb
społecznych.

Największą pozycję stanowiły nakłady na oświatę i wychowanie – 33,4 %, rodzinę – 21,1 %, rolnictwo i łowiectwo
– 12,1 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
– 10,6 % oraz transport – 9,6 %.

Wydatki Gminy Jabłonna 2020 roku wyniosły – ponad 172,3
mln zł (zadania bieżące – 118,9 mln zł, majątkowe 53,4 mln zł).
W stosunku do roku 2019 wzrosły o prawie 19,5 mln zł.

Gmina Jabłonna przez ostatnie pięć lat rozbudowała i nadal
buduje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, oświatową,
sportową oraz drogową, przeznaczając coraz więcej środków
na inwestycje. W rankingu czasopisma WSPÓLNOTA „Liderzy Inwestycji” Gmina Jabłonna zajęła 100 miejsce wśród 1542
gmin wiejskich.

Środki zewnętrzne w wyraźny sposób wpływają na rozwój Gminy Jabłonna,
która w perspektywie finansowej 2014-2020 przystąpiła aż do 21 programów.

70 mln zł

Gmina pozyskała w ostatnich latach ponad
środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce, w zestawieniu gmin aplikujących
o środki unijne wg Fundacji Instytut Studiów
Wschodnich Gmina Jabłonna awansowała
z 1559 miejsca na 37 pozycję!
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Jubileusz Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna
Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna Edmund Kuklewski 7 maja 2021 r. obchodził 92. rocznicę
urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski odwiedził szanownego
Jubilata. Składając mu życzenia podziękował za zaangażowanie i wsparcie, którego Pan Edmund
nadal udziela inicjując, organizując i aktywnie uczestnicząc w działaniach
na rzecz społeczności lokalnej.

P

an Edmund cieszy się dobrym samopoczuciem i zdrowiem, a spotkanie było
okazją do rozmowy i wspomnień. - Pana
życie to olbrzymia skarbnica doświadczeń,
z której chętnie czerpiemy, bo jest ona dla
nas wszystkich drogocennym dziedzictwem - powiedział podczas rozmowy z Jubilatem Wójt Chodorski.
Edmund Kuklewski - od 1942 r. był
żołnierzem „Szarych Szeregów” Armii
Krajowej oddziału VII Obwód "Obroża"
(powiat warszawski) Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon
"Brzozów" (Legionowo) - pluton 720
w stopniu strzelca. W latach 1939-1944
działał w konspiracji w funkcji łącznika.
Przeszedł szkolenie z zakresu małego
sabotażu dzięki czemu w latach 1942 –
1944 brał udział w akcjach sabotażowych
„Gaz” i „Panama”. Później należał do „Bojowych Szkół” (przedział wiekowy 15 – 18
lat) podległych bezpośrednio Komendzie
Głównej „Szarych Szeregów” gdzie brał
udział w poważnych akcjach z zakresu
„WIS-u” [„Wywiad, Informacja, Sabotaż”].
Uczestniczył min. w akcjach odbijania,
zawłaszczenia, zabrania, porwania samochodu, karetki przewożącej banknoty drukowane w emisyjnym banku. Za
udział w jednej z akcji (do tej pory nieodtajnionej) Edmund Kuklewski został
odznaczony Krzyżem Walecznych.

żołnierzy AK, którzy zginęli w 1939 r.
pod Jabłonną. Z zaangażowaniem działa
w środowisku Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej – jest jego
założycielem oraz prezesem. Dzięki
jego staraniom Szkoła Podstawowa
w Jabłonnie otrzymała imię Armii Krajowej. Również z jego inicjatywy na
frontowej ścianie szkoły podstawowej
znalazła się odsłonięta 14 marca 2007
roku tablica pamiątkowa poświęcona
pamięci żołnierzy Armii Krajowej,
uczestnikom walk o niepodległą Polskę.

Edmund Kuklewski był radnym Gminy Jabłonna II i III kadencji (w latach
1995 – 2002), ponadto w III kadencji był
jej Przewodniczącym. Jest inicjatorem
corocznie organizowanych w Jabłonnie
obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów przypadającej
10 września – rocznicy śmierci 32

Koło Światowego Związku Żołnierzy
AK w Jabłonnie, którego prezesem jest
Edmund Kuklewski, wraz z Urzędem
Gminy Jabłonna ufundowało w 1991
roku pomnik upamiętniający walkę
żołnierzy VII Obwodu, I Rejonu, II
Batalionu, VII Kompanii AK „Obroża”
walczących na terenie Jabłonny i Legio-

nowa. Pomnik znajduje się na skwerze
AK przed Urzędem Gminy Jabłonna.
To obywatel zasłużony dla kraju
i bezpośrednio dla Jabłonny. W 1985 roku
zainicjował nadanie nazw jabłonowskiemu
skwerowi i dwóm ulicom: „Skwer Armii
Krajowej” oraz ul. Szarych Szeregów
i ul. Gen. Leopolda Okulickiego.
Aktywnie
działa
na
rzecz
społeczności gminnej, jest inicjatorem
i współorganizatorem wydarzeń o charakterze historycznym oraz edukacyjnym.
Od wielu lat prowadzi działania edukacyjne dotyczące gminy Jabłonna mające
na celu podnoszenie świadomości historycznej nie tylko mieszkańców Jabłonny.
Publikuje artykuły w mediach lokalnych,
współpracuje z niektórymi tytułami – min.
z dwumiesięcznikiem „Wieści z naszej
Gminy” wydawanym przez UG Jabłonna.

Odszedł radny Tomasz Wodzyński
30 czerwca 2021 r. zmarł bardzo ceniony i doświadczony samorządowiec, radny Gminy Jabłonna Tomasz
Wodzyński. Miał 66 lat. Pan Tomasz aktywnie uczestniczył w życiu gminy i działał na rzecz jej rozwoju.
Cieszył się ogromnym zaufaniem społecznym. Piastował mandat radnego przez cztery kadencje nieprzerwanie od 2006 roku. W obecnej był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Budżetowej
oraz Komisji Rozwoju.
Rodowity mieszkaniec Jabłonny. Współpracował i przez wiele lat reprezentował Klub Sportowy „Wisła
Jabłonna”, z którym odnosił wiele sukcesów. Przez lata związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim
i siatkarskim.
Był człowiekiem wyjątkowo życzliwym, a jednocześnie bardzo skromnym. Z sercem podchodził do swojej
pracy, odpowiedzialny i zawsze gotowy, by nieść pomoc potrzebującym. Charakteryzowało go niezwykłe
zaangażowanie w życie społeczne całej wspólnoty Gminy Jabłonna.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci.
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Tadeusz Wenda upamiętniony
Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna Tadeusz Apolinary Wenda został po raz kolejny uczczony
przez Gdynię. Trzecie ze względu na liczbę mieszkańców miasto polskiego wybrzeża Bałtyku
wyrosło dzięki powstaniu w tym miejscu portu, którego budowa rozpoczęła się 29 maja 1921 roku.

S

to lat później, 29 maja br. został
odsłonięty w Gdyni pomnik Tadeusza
Wendy, twórcy i budowniczego portu.
Uroczystość odbyła się z udziałem
przedstawicieli Sejmu i Senatu RP,
najwyższych władz miasta, instytucji związanych z morzem. Była
asysta honorowa Marynarki Wojennej. Pomnik stanął na Pirsie nr 1 Mola
Rybackiego. Uroczystość obserwowały
setki mieszkańców Gdyni. Była też
oprawa żeglarska - żaglowiec „Pogoria” postawił galę banderową, a wokół
miejsca uroczystości pływały jachty pod
pełnymi żaglami w gali banderowej.
Pomnik odsłonili: Hanna WendaUszyńska, wnuczka Tadeusza Wendy,
i Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni,
a poświęcenia dokonał o. Edward Pracz,
kapelan Duszpasterstwa Ludzi Morza.
Kulminacyjnej chwili uroczystości
towarzyszyły dźwięki okrętowych
syren. Następnie pod pomnikiem
zostały złożone kwiaty.
Odsłonięcie pomnika było głównym
wydarzeniem Roku Tadeusza Wendy
ustanowionego przez Radę Miasta
Gdyni dla uczczenia 100 rocznicy
rozpoczęcia budowy portu oraz 95-lecia
nadania praw miejskich. Muzeum Miasta Gdyni utworzyło z tej okazji stronę
internetową tadeuszwenda.pl. Rok
zainaugurowała konferencja prasowa
zorganizowana przez Muzeum Miasta
Gdyni, podczas której zaprezentowano
w jaki sposób miasto, muzeum i Port
Gdynia chcą godnie uczcić bohatera
roku. Przykładowe rodzaje wydarzeń
to koncerty, konkursy wiedzy, spacery
z historią. Odbędą się też II Światowe
Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
im. Tadeusza Wendy.
Tadeusz Wenda (1863 – 1948) był polskim inżynierem komunikacji. Ukończył
studia na Wydziale MatematycznoFizycznym Cesarskiego Uniwersytetu
Warszawskiego oraz w Instytucie Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Po studiach pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na
terenie Rosji, był kierownikiem budowy
portu w Windawie, a także nadzorował
przebudowę portu w Rewlu (ob. Tallin).
Od 1914 r. Tadeusz Wenda przebywał
w Warszawie. W 1920 r. przeprowadził
badania linii brzegowej Morza
Bałtyckiego celem stworzenie założeń
do budowy własnego portu morskiego. Ówczesna sytuacja polityczna
wymuszała niezależny dostęp Polski
do morza. Koncepcja budowy portu w
Gdyni, której wyłącznym autorem był

Tadeusz Wenda, okazała się najkorzystniejsza. Inwestycja miała nazwę Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla
Rybaków. Ze wszystkim co w latach
1921 – 1937 działo się w gdyńskim
porcie, wiąże się nazwisko Tadeusza
Wendy.
Warto w tym miejscu przypomnieć
o związku Tadeusza Wendy z Gminą
Jabłonna. Państwo Halina i Tadeusz
Wendowie nabyli w latach 20-tych XX
w. posiadłość ziemską wielkości włóki
(ok. 17 ha) na terenie Dąbrowy Chotomowskiej, należące wcześniej do ich
rodziny,. Siedlisko majątku składało
się z 4 domów, obory i stodoły. Jeden
z domów, największy, miał charakter
dworu długości ok. 20 m. Na jego fundamencie (został zniszczony podczas
II w.ś.) stoi obecnie dom mieszkalny
posesji przy ul. Lipowa 3. Zachowały
się fotografie Tadeusza Wendy
wykonane w 1911 r. podczas wizyty
u państwa Kwiecińskich w Dąbrowie
Chotomowskiej.
Było to gospodarstwo rolne z hodowlą
bydła, uprawami (m.in. żyto), pasieką,
warzywniakiem i sadem, które
wymagało zatrudniania wielu osób
spośród miejscowej ludności, także w
zakresie remontowym lub inwestycyjnym, np. budowa płotu. Wczesną
wiosną w latach 20-tych i 30-tych XX
w. pani Halina Wenda z rodziną oraz
służbą zjeżdżała z Warszawy na wakacje
i przebywała do późnej jesieni. Tadeusz
Wenda rzadko przebywał w posiadłości
w okresie swojej największej aktywności
zawodowej – później częściej. Zachował
się w pamięci jednego z najstarszych
mieszkańców jako „porządny facet,
bardzo uprzejmy”.

Jabłonna. Nastąpiło to dokładnie rok
po odsłonięciu tablicy, 25 kwietnia
2019 roku. Odsłonięcia tablicy oraz
odebrania aktu nadania tytułu podczas
uroczystej sesji Rady Gminy Jabłonna
w Pałacu PAN dokonała pani Hanna
Wenda-Uszyńska.
Jesteśmy dumni, jako mieszkańcy,
że nasza mała ojczyzna wpisała się
w część życiorysu tak zacnego i skromnego, jak wynika z wielu opinii, Polaka,
który swą działalnością przyczynił się
do świetności kraju.
Tomasz Michałowski

25 kwietnia 2018 roku nastąpiło
uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej związek Tadeusza
Wendy z Dąbrową Chotomowską.
Inicjatywę mieszkanki wsi, pani
Antoniny Smolińskiej, takiego
uczczenia twórcy sztandarowej inwestycji odrodzonej Polski w roku obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości
poparli współmieszkańcy, w tym
niżej podpisany wspierając projekt
organizacyjnie. Komitet organizacyjny
zaszczyciły swym udziałem panie Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka, oraz
Magdalena Zagrodzka, prawnuczka
siostry Tadeusza Wendy. Działalność
komitetu znacząco wsparły władze
Gminy Jabłonna.
Dalszym ciągiem uczczenia Tadeusza
Wendy w naszej gminie było nadanie
tytułu Honorowego Obywatela Gminy
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Słowaccy literaci w jabłonowskiej
bibliotece
11 czerwca 2021 r. w ramach „Jabłonowskich Spotkań z Poezją” Gminną Bibliotekę Publiczną
odwiedzili wybitni słowaccy autorzy: Zuzanna Kuglerova i Ondrej Kalamar,
założyciele Stowarzyszenia Autorów Internetowych Pars Artem.

C

elem tego stowarzyszenia jest wyłanianie najlepszych prac publikowanych na portalach społecznościowych oraz zwrócenie uwagi
na autorów, którzy prezentują swoje prace na wirtualnych domenach.
Stowarzyszenie to wydaje także e-czasopismo o tej samej nazwie Pars Artem, które zajmuje się zagadnieniami współczesnej literatury słowackiej.
Stowarzyszenie Pars Artem organizuje co roku Międzynarodowy Festiwal Poetycki Pars Poetry, który odbywa się w Bratysławie i w zamku
w Smolenicach.
Zuzanna Kuglerova – słowacka pisarka i dziennikarka. Mieszka i pracuje
w Bratysławie. Już od najmłodszych lat pisała wiersze, które publikowała
w czasopismach i antologiach ( Nove Slovo, Nedelna Prawda, Smena ).
Później poświęciła się prozie. Jest autorką 50 książek poetyckich, prozatorskich oraz bajek, baśni i legend. Jej prace zostały przetłumaczone
na kilka języków i opublikowane w różnych krajach: Japonii, Kanadzie,
Niemczech, Mołdawii, Białorusi, Ukrainie, Bułgarii, Rosji, Rumunii,
Włoszech i w Polsce. W roku 2018 została członkiem Akademii Literatury
i Sztuki Słowiańskiej z siedzibą w Warnie. W roku 2020 uzyskała dyplom i tytuł doktora filologii nadany przez Międzynarodową Akademię
Literatury Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie.
Ondrej Kalamar – publicysta, pisarz i glosator. Mieszka i pracuje
w Zwoleniu. Od roku 2002 prowadzi Klub Literacki ZVOLIK. Wydał
ponad 10 książek poetyckich, prozatorskich i aforyzmów. Rok temu
otrzymał prestiżową nagrodę w Serbii „Satyra. Doskonałość 2020”.
Jest także scenarzystą filmowym (ostatni film, do którego napisał scenariusz i zagrał w nim sam siebie, to film „Woda, która trzyma mnie
nad wodą” ). Film ten jest poświęcony pamięci wybitnego poety Jozefa
Urbana i został zaprezentowany w Instytucie Słowackim w Warszawie,
dzień przed wizytą artystów w naszej Bibliotece, czyli 10 czerwca 2021 r.
Autorom towarzyszył tłumacz Michał Rozenberg – wykładowca uniwersytecki, pracownik Instytutu Słowackiego w Warszawie.
W spotkaniu wzięli także udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie. Goście nawiązali wspaniały kontakt z dziećmi. Autorzy
opowiadali o swoim życiu, twórczości oraz prezentowali fragmenty
swoich utworów. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu,
zadając mnóstwo pytań słowackim gościom.
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Tydzień bibliotek w Jabłonnie
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek
– program promocji czytelnictwa i bibliotek. W tym roku była to już XVIII edycja projektu. Hasło
tegorocznej odsłony brzmiało „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Mimo wielu utrudnień spowodowanych
trwającą pandemią Gminnej Bibliotece Publicznej udało się zapełnić cały tydzień różnymi
przedsięwzięciami kulturalnymi.

T

Koncert Danuty Stankiewicz pt. „Groszki i róże. I nie tylko”.

ydzień Bibliotek 2021 w Gminie Jabłonna rozpoczął się
9 maja koncertem Danuty Stankiewicz pt. „Groszki i róże.
I nie tylko”. Koncert, który odbył się w sali balowej Pałacu
w Jabłonnie, był hołdem dla Ewy Demarczyk. Danuta
Stankiewicz przedstawiła utwory, nie tylko z repertuaru
zmarłej niedawno artystki, ale także ze swoich poprzednich
płyt, których wydała ponad 30. W spotkaniu muzycznym
uczestniczyła niewielka liczba osób, z uwagi na narzucone
obostrzenia. Zgromadzona publiczność wraz z występującą
artystką stworzyła niezwykle serdeczną i wyjątkową
atmosferę.
10 maja Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedził aktor
Filip Borowski, który przedstawił własną interpretację
twórczości Patronów Roku 2021 poetów: Cypriana Kamila
Norwida i Krzysztofa Baczyńskiego.
11 maja gościem Biblioteki była znana autorka wierszy dla
dzieci – Hanna Niewiadomska. Pisarka przeczytała swoje
wiersze z najnowszego tomu „Bajczytanki Pani Hanki”
najmłodszym czytelnikom, dzieciom z przedszkola
„Bajkowy Dom”. Po spotkaniu w Jabłonnie udała się wraz
z przedstawicielem biblioteki do Gminnego Przedszkola
w Chotomowie, gdzie również miała miejsce prezentacja
jej najnowszej książki.

12 maja Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski przeczytał
dzieciom z Gminnego Przedszkola
w Jabłonnie wiersze znakomitej poetki i pisarki, a także autorki legend,
Marty Berowskiej. Te dwa spotkania
dla dzieci były również nagrywane na
żywo.
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.

Hanna Niewiadomska i jej wiersze “Bajczytanki Pani Hanki”

14 maja aktor Robert Tondera zaprezentował w swoim autorskim nagraniu
fragmenty prozy kolejnego Patrona Roku 2021, Stanisława Lema. Była to
wyjątkowa interpretacja tekstu tego sławnego pisarza z książki pt. „Pokój
na ziemi”. Warto wspomnieć, że Pan Robert za swój autorski projekt
“Ogrodowe Czytania Czwartkowe” został Osobowością Roku 2020 w kategorii Kultura w powiecie legionowskim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

13 maja kolejnym gościem Biblioteki był
Marek Dąbrowski, autor utworów dla dzieci
i karykaturzysta, który m.in. zaprezentował
swoje utwory pochodzące z „Wielkiej księgi
bajek i wierszy dla dzieci”.

Dodatkowo w dniach 10-14 maja, celem promocji czytelnictwa,
Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała „Kiermasz Książki Przeczytanej”.
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Kulturalne Centrum Gminy Jabłonna
29 maja obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury, święto artystów, animatorów i wszystkich osób
zaangażowanych w działania na rzecz krzewienia kultury.

K

ultura stanowi niezwykle ważną sferę działalności lokalnej. Rozwija wrażliwość, wzbogaca osobowość,
kształtuje i wychowuje, a także pozwala odkrywać lokalne talenty, artystyczne pasje i wspiera każdy twórczy wybór.
Ośrodkiem, który jest sercem działalności kulturalnej w Gminie Jabłonna jest Gminne Centrum Kultury. Praca w GCK z pewnością
jest niezwykle absorbująca, wymaga mnóstwa wysiłku i zaangażowania, a niejednokrotnie poświęcenia swego prywatnego czasu na
rzecz innych osób. Poznajmy zespół Gminnego Centrum Kultury, którym od niedawna kieruje i inspiruje do działania doświadczona
menadżerka kultury, animatorka artystyczna oraz aktywna działaczka społeczna, Pani dyrektor Barbara Postrożna. To ekipa ludzi
niezwykle kreatywnych, doświadczonych i zaangażowanych, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.

Edyta Czyżewska, doświadczona animatorka kultury. Kreaty-

wna i otwarta na ludzi. Zaangażowana w realizację zadań
z dziećmi i młodzieżą. Wyróżniona Odznaką Przyjaciel Dziecka
przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Prowadziła
i współorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych. Pasjonatka historii, odznaczona Odznaką za Zasługi przez środowisko
kombatanckie.

Danuta Dobrowolska, główna księgowa, choć bardzo gospo-

darna, niczego przed nami nie chowa. O finansach GCK wszystko
wie i wyraźnie mówi czego chce. Każdy dokumencik jest ostemplowany i zgodnie z jej sugestią właściwie opisany. Wszyscy ją
tu znamy i na nią liczymy, a kiedy trzeba wokół jej biurka się
gromadzimy.

Elżbieta Frydrychowicz, zaangażowana w życie społeczne
Chotomowa. Odznaczona przez lokalne środowisko kombatanckie Odznaką za Zasługi. Pomysłodawczyni i organizatorka
wielu wydarzeń kulturalnych, współtwórczyni i prowadząca
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Empatyczna, rozważna, służąca
radą i pomocą. Za pracę społeczną dla dobra dzieci otrzymała
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odznakę Przyjaciel Dziecka nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci.

Agnieszka Jędrzejewska-Capiga, graficznie szybko śmiga,
jest dokładna i cierpliwa, kocha dzieci, młodzież i seniorów,
używa całej gamy kolorów. Organizacyjnie poukłada i zajęciom
właściwy porządek nada. Łagodzi wszelkie napięcia, szlifuje
język i wybacza potknięcia.
Danuta Maksymiuk, długoletni pracownik GCK, odznaczający

się wysoką empatią, koleżeństwem, zawsze gotowa na nowe
wyzwania. Bardzo ceni sobie punktualność i porządek. Doskonale czuje się na scenie, porywając publiczność do wspólnych
aktywności. Współpracuje również z działem księgowości.
Człowiek Orkiestra.

Ewa Wiśniewska, osoba, która dba o porządek, estetykę i dobry

wizerunek GCK. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa, każdego zagubionego pokieruje gdzie trzeba. Zna się na kwiatkach i wie jak
się nimi zajmować, służy poradą eksperta w dziedzinie botaniki.
Kocha zwierzęta, a najbardziej psy.

Adam Majewski, jest z nami od zawsze, silnym ramieniem
wspiera nasz zespół, pomocną dłoń poda, naprawi gdzie
szkoda. Aktywności sportowe na siłowni prowadzi, uśmiecha
się bajecznie, na komputerowe zajęcia seniorów zaprasza
serdecznie. Technicznie jest bardzo zorganizowany, nigdy nie
otrzymał żadnej nagany, wie wszystko i wszystko rozumie,
mylić się po prostu nie umie.
Adam Wojtkowski, to „Złota rączka”, żadne zadanie nie jest

dla niego trudnością. Naprawi, przeniesie, zawiesi, wymieni,
a przy tym jest bardzo dokładny i cierpliwy. Zajmuje się także
zielenią wokół budynku GCK.

Mikołaj Zwoliński, doświadczony i długoletni instruk-

tor nauki gry na gitarze i zajęć wokalnych. Odpowiedzialny
za nagłaśnianie wydarzeń kulturalnych. Kompetentny, ambitny z pedagogicznym podejściem do pracy. Cierpliwość,
zaangażowanie i profesjonalizm są doceniane przez dzieci,
młodzież oraz rodziców, którzy z pełnym zaufaniem oddają
rozwój artystyczny dzieci w Jego ręce.

Paulina Poławska, jest instruktorem gry na saksofonie
i klawiszach, wspomaga również swoim talentem Orkiestrę
Dętą GCK. Cechuje ją cierpliwość, wytrwałość, pasja nauczania.
Uśmiechem motywuje i za postępy dziękuje.

Gośka Andrzejewska-Składanek, instruktor teatralny
o wielu talentach scenicznych. Zaangażowana i kreatywna
działaczka kulturalna. Swoim głosem wzbogaca nasze
uroczystości, prowadzi odnosząc sukcesy - Zespół Teatralny
UTW Moderato.
Barbara Niemyjska lubi ład i porządek. W GCK odpowiada

za utrzymanie czystości oraz estetykę pomieszczeń. Zawsze
miła i uśmiechnięta, niezwykle pomocna oraz otwarta na drugiego człowieka. Zaangażowana w przygotowywanie wystaw.
14 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski spotykał się z zespołem Gminnego Centrum Kultury
w Jabłonnie, aby podziękować za twórczą pracę i złożyć
życzenia z okazji minionego Święta.

Barbara Postrożna - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

11 maja 2021 r. Wójt Jarosław Chodorski oficjalnie przedstawił
nową dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie.
Została nią, wyłoniona w otwartym konkursie, Pani Barbara
Postrożna.
Pani Dyrektor kieruje całym zespołem, o sobie mówi,
„wystawicie mi Państwo laurkę po pięciu latach mojego
dyrektorowania.”

Wyprzedaż sąsiedzka
Rajszewa, Skierd i okolic

Florystyka w praktyce

W sobotę 26 czerwca 2021 r. na boisku
w Skierdach przy ul. Nadwiślańskiej 1
odbyła się 3 edycja Wyprzedaży Sąsiedzkiej.

P

W niedzielę, 20 kwietnia 2021 r. w placówkach
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie,
Chotomowie oraz Skierdach odbyły się
Rodzinne Warsztaty Robienia Wianków.

od okiem Pań Bożeny Śmietanowskiej oraz Magdaleny
Oleksiak-Polczyńskiej powstawały prawdziwe cuda wiankowe.
Pomimo panującej gorącej aury, wszyscy uczestnicy plenerowych warsztatów z wielkim zaangażowaniem podeszli do
tworzenia kwiatowych kompozycji. Dzięki doświadczeniu florystek
szybko przyswoili sobie technikę, którą uzupełnili jeszcze własną
inwencją i kreatywnością.

T

o inicjatywa, tworzona przez sąsiadów dla
sąsiadów. Jej celem jest sprzedaż, kupno lub wymiana
różnych “skarbów” z garażu czy strychu, a przy okazji
integracja naszej niewielkiej społeczności. Mieszkańcy
jak zawsze niezawiedli. Na stoiskach można było
podziwiać i zakupić prawdziwe skarby, a także
spotkać się z sąsiadami.

Kompozycje ze świeżych
kwiatów
wyglądały
pięknie, a ich tworzenie
było wspaniałą, rodzinną
zabawą. Powstały piękne
wianki, które ozdobiły
głowy mieszkanek Gminy
Jabłonna.

Powstała także grupa
wyprzedażowa
na
Facebook’u, która jest
uzupełnieniem
cyklicznej akcji Sąsiedzkich
Wyprzedaży Garażowych
na terenie naszych wsi.
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Dzień Dziecka
w Gminie Jabłonna
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Gminne
Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jabłonnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
oraz Sołtysi zaprosili dzieci, wszystkich mieszkańców
oraz gości na Gminny Dzień Dziecka.

W

tym roku to wyjątkowe święto obchodziliśmy przez trzy dni!
Po wielu miesiącach izolacji nareszcie można było spotkać się na
świeżym powietrzu w większym gronie. Wszyscy na to czekaliśmy.
Świętowanie rozpoczęto w sobotę (29 maja) od otwarcia sezonu
na Pumptracku Skierdy. Rozegrano zawody w pompowaniu.
Każdy mógł spróbować swoich sił. Zawodnicy rywalizowali
w czterech kategoriach wiekowych. Wielu zwolenników miały
także liczne rozgrywki sportowe oraz pokazy jazdy na deskorolkach przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.
Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy wraz z rodzicami mogli
bawić się na Kolorowym Pikniku Rodzinnym pod czujnym okiem
animatorów Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie. W niedzielę
(30 maja) na terenie należącym do Domu Dziecka w Chotomowie
przy ulicy Piusa XI kontynuowano Kolorowy Piknik Rodzinny.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak
i rodziców, a wśród nich: pokaz sprzętu strażackiego, malowanie
na folii, dmuchańce, rozgrywki sportowe, animacje dla dzieci,
rodzinną zumbę oraz warsztaty z ceramiki i plener malarski.

Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy wraz z rodzinami
mogli korzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji. Każdy
uczestnik wydarzenia miał możliwość wykonania pamiątkowej
fotografii w specjalnie przygotowanej do tego celu fotobudce.
Było wesoło, kolorowo, bajkowo, sportowo i emocjonująco.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie przygotowała dla
swoich najmłodszych czytelników spotkania z filozofią. Gościem
była Pani Joanna Imienowska, filozof i założycielka Pracowni
Filozoficznej EUREKA. Dzieci trzecich klas szkół podstawowych
Gminy Jabłonna uczestniczyły w pogadance filozoficznej pt.
„Co widzimy? Co nam się podoba?”. Podczas warsztatów filozoficznych dzieci dyskutowały na temat refleksji nad światem
oraz mierzyły się z analizą otaczających nas obrazów – inspiracją
było malarstwo Vinecnta van Gogha. Młodzi czytelnicy podjęli
też próbę zdefiniowania pojęcia smaku i gustu. Dzieci odkrywały
wartość samodzielnego myślenia. Było ciekawie i twórczo.

Dziękujemy wszystkim Dzieciom, Mieszkańcom oraz Gościom, którzy zdecydowali się
świętować Gminny Dzień Dziecka razem z nami!
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Łoś Jabłonek - Gminną Maskotką
Gmina Jabłonna wybrała swojego pluszowego ulubieńca.
1 czerwca br. w ramach obchodów Dnia Dziecka w Gminnym Centrum Kultury obyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu na Gminną Maskotkę.

D

zieci wykazały się wyjątkową inwencją
oraz kreatywnością.
Wybór najlepszych projektów nie był
łatwy. Po długich i trudnych obradach,
w wyniku wnikliwej oceny, ostatecznie
komisja wyłoniła zwycięską pracę oraz
przyznała 2 i 3 miejsce i 15 wyróżnień.
Gminna Maskotka powstała na podstawie
projektu Antoniny Leżuch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie, której Wójt
Jarosław Chodorski uroczyście wręczył prototyp ponad 100 cm Łosia Jabłonka.
.

Drugie
miejsce
w konkursie zdobyła
Oliwia Tańska za pracę
przedstawiającą Jelonkę
Jabłonkę, na 3 miejscu
uplasował się Antoni
Świerkowski,
który
wykreował maskotę
w postaci jabłonowskiego
drzewa.
Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu, obecny był przedstawiciel Nadleśnictwa Jabłonna Leśniczy Gerard Hoja,
który opowiedział dzieciom o łosiu - zwierzęciu, które zamieszkuje także w jabłonowskich lasach.
Wszystkim dzieciom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i twórczą pracę. Każdemu uczestnikowi należą się ogromne gratulacje
za włożony trud i pomysłowość
Komisja konkursowa przyznała także 15 wyróżnień:
Amelia Greese Łyko ze SP nr2 w Chotomowie
Maciej Wysocki ze SP nr 1 w Chotomowie
Zosia Dobrzyńska ze SP nr 1 w Chotomowie
Małgorzata Lubańska ze SP nr 2 w Chotomowie
Antoni Liśkiewicz ze SP nr 1 w Chotomowie
Łucja Piłczyńska z Przedszkola Gminnego w Chotomowie
Julia Brulińska ze SP nr 2 w Chotomowie
Oliwia Rusin z LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
Jakub Abidi z SP w Jabłonnie
Marcjanna Jasińska ze SP nr 2 w Chotomowie
Jan Świętlicki ze SP nr 1 w Chotomowie
Małgorzata Łubkowska ze SP w Jabłonnie
Natalia Wodras ze SP nr 1 w Chotomowie
Anna Łachowska ze SP w Jabłonnie
Maja Kuskowska ze SP w Jabłonnie
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Populacyjny punkt szczepień przeciw
Covid-19 w SZPZOZ w Jabłonnie
Koronawirus zmienił nasze dotychczasowe życie.
Pandemia koronawirusa całkowicie sparaliżowała codzienność, zmuszając nas do odizolowania się i zmiany
dotychczasowego stylu życia. Ludzie zniknęli z ulic i zamknęli się w domach. Nie mogliśmy wyjść do kina,
teatru, na koncert, wyjechać na urlop czy wakacje, a nawet spotkać się z rodziną i przyjaciółmi.

N

a pewno nie chcemy powrotu do takiej rzeczywistości.
Musimy zatem pamiętać, że jedynym sposobem na uniknięcie
tego stanu rzeczy są powszechne szczepienia przeciw Covid-19.
Tylko uzyskanie odporności populacyjnej na poziomie min. 50%
zaszczepionych, pozwoli nam uniknąć kolejnej fali zachorowań
i powrotu do izolacji.
Dlatego nie lekceważmy szczepień! To jedyny sposób
na opanowanie tej podstępnej choroby!
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, jako pierwszy w gminie, utworzył populacyjny
punkt szczepień przeciwko Covid-19.
W obu ośrodkach zdrowia należących do SZP ZOZ już od 25
stycznia 2021 roku rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19.
Początkowo na każdy punkt szczepień Ministerstwo Zdrowia
przeznaczało 30 dawek szczepionki tygodniowo. Jak się później
okazało, zapotrzebowanie mieszkańców było zdecydowanie
większe.
W ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności
szczepieni byli Seniorzy i to właśnie w tej grupie wiekowej
zaszczepiło się najwięcej osób, bo około 70% wszystkich naszych

podopiecznych będących w grupie wiekowej powyżej 60 roku
życia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów,
obecnie szczepienia odbywają się również w soboty i niedziele,
a szczepić mogą się również dzieci od 12 roku życia.
Pacjentom, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia
do punktu szczepień lub dysponują orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, pomoc w dotarciu na szczepienie
zapewnia Urząd Gminy w Jabłonnie.
Więcej informacji dotyczących organizacji szczepień przeciwko Covid -19 w SZP ZOZ w Jabłonnie na stronie internetowej: www.zozjablonna.pl
Osoby zainteresowane szczepieniem, mają do dyspozycji
trzy drogi rejestracji:
1. Telefoniczna – przez rejestrację naszych przychodni
(22 782 43 35 – Jabłonna i 22 772 62 95 – Chotomów)
2. Telefoniczna – przez infolinię Ministerstwa Zdrowia – 989
3. Internetowa – przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
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Wakacyjne rewolucje w PSZOK
Od teraz korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych będzie jeszcze
łatwiejsze. Już w lipcu, każdy mieszkaniec, który płaci za odbiór odpadów komunalnych
w Gminie Jabłonna będzie mógł otrzymać kartę umożliwiającą pozostawienie odpadów
w punkcie.
d 1 lipca karty będą wydawane w Punkcie Obsługi
Mieszkańca przy ul. Zegrzyńskiej 1 wejście D oraz w każdą sobotę
lipca od godz. 9:00 do 14:00.

Szczegóły www.jablonna.pl
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Zgodnie z regulaminem, na każdą złożoną w gminie deklarację
odpadową, będzie można odebrać 1 kartę PSZOK. W zabudowie
wielorodzinnej, karty będą dystrybuowane przez wspólnoty
mieszkaniowe.
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Wprowadzenie kart ma na celu ułatwienie i przyspieszenie
korzystania z PSZOK, który z każdym rokiem cieszy się coraz
większą popularnością. Dodatkowo, poprawi ono szczelność
systemu poprzez dokładniejsze weryfikowanie, czy pozostawione
odpady rzeczywiście pochodzą od mieszkańców naszej gminy.
Warto w tym momencie wspomnieć, że tylko w ubiegłym roku,
z PSZOK odebrano 685,2050 ton odpadów!
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Pokaż woreczku, co masz w środeczku
- sprawdzamy jak segregujemy
Od 1 lipca 2020 roku w Gminie Jabłonna obowiązuje tylko
jedna stawka za odbiór odpadów. Wykluczenie możliwości
nieselektywnego zbierania odpadów miało związek z wejściem
w życie od 1 września 2020 roku ustawy, nakładającej na
wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej
zbiórki opadów. Mówiąc krotko, od zeszłego roku nie ma
możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Po roku,
sprawdzamy, jak radzimy sobie z tym wyzwaniem.
Od czerwca br. pracownicy firmy odbierającej odpady,
zaglądają do worków z segregacją i sprawdzają, czy znajduje się
w nich tylko to, co powinno. W przypadku wykrycia błędów,
worki są pozostawiane wraz z kartką informacyjną.
Nauczenie się prawidłowego sposobu segregowania jest
niezbędne do ograniczenia ilości tzw. czarnych worków czyli
odpadów zmieszanych. Nieselektywnie zebrane śmieci nie
mają szans na recykling, co oznacza, że będą zanieczyszczać
naszą planetę przez najbliższe setki lat. Plastik, który mógłby
zostać przetworzony będzie powolnie rozkładał się w glebie
przenikając do spożywanych przez nas pokarmów.
Nieselektywnie zebrane odpady to jednak nie tylko kwestia
zdrowia i ekologii, ale również finansów - jeden czarny worek
kosztuje każdego z nas, dwa razy więcej niż worek dobrze
zebranego plastiku. Poszukując więc sposobów na obniżenie
cen odpadów musimy zajrzeć do swojego kosza na śmieci
i sprawdzenia, czy na prawdę nie jesteśmy w stanie lepiej
posegregować naszych odpadów.

Jak prawidłowo segregować odpady?
Na odwrocie każdego harmonogramu odpadów
znajduje się przydatna ściąga z informacjami o zasadach
segregowania. Znajdą ją Państwo również na stronie
www.jablonna.pl w zakładce Środowisko. Natomiast
aplikacja Eco Harmonogram oferuje szybką i dokładną
wyszukiwarkę odpadów.

Wakacje to czas nauki
Źle posegregowane odpady to problem
nas wszystkich. Tak, jak korzystamy ze
wspólnej planety, tak też korzystamy
z jednego systemu gospodarowania
odpadami. Jeżeli nie posegregujemy śmieci, wyższy koszt ich wywozu
obciąży wszystkich mieszkańców.
Dlatego, już od jesieni, wykrycie braku
segregacji na jednej nieruchomości
będzie się wiązało z nałożeniem na
właściciela podwyższonej stawki za
wywóz odpadów.
Wakacje będą więc czasem nauki
i naprawiania błędów, a jest ich conajmniej kilka. Nagminnym problemem
są worki z odpadami bio zawierającymi
trawę z dużą ilością ziemi, piachu czy
darni. To ważne, żebyśmy nie płacili za
to, co może zostać
w naszym ogródku czy przydomowym kompostowniku. Trawę,
przed wrzuceniem do brązowego worka, należy dokładnie
otrzepać.

Przypomnijmy, że konieczność kontroli sposobu segregacji oraz
nakładania podwyższonych stawek na osoby niesegregujące
wynikają wprost z ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości
w Gminach. Przestrzeganie tych przepisów to jednak nie tylko
obowiązek prawny, ale też dbanie o przyszłość naszych dzieci
i wnuków oraz jeden ze sposobów powstrzymania rosnących cen
śmieci.
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Mistrzostwa Polski
w Szabli w Chotomowie
W dniach 4-6 czerwca 2021 r. Gmina Jabłonna stała się stolicą polskiej szermierki.
Ogromne emocje towarzyszyły odbywającym się w Chotomowie Mistrzostwom
Juniorów i Młodzieżowców w Szabli. Zawody rozgrywano w nowej, otwartej
jesienią ubiegłego roku hali sportowej, a otworzyli je Prezes Polskiego Związku
Szermierczego Adam Konopka, Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski,
Sołtys Chotomowa Sylwester Machnio oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jabłonnie Michał Smoliński. Podczas trzydniowych rozgrywek zmierzyło się
ze sobą kilkuset, młodych zawodników z całej Polski.

M

istrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców
w szabli w chotomowskiej hali sportowej nie
odbyłyby się, gdyby nie inicjatywa Ryszarda
Rogowskiego, prezesa i trenera Uczniowskiego
Klubu Szermierczego Feniks. Pomysł wsparli
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski i sołtys
Chotomowa Sylwester Machnio. Szermierka, to
spektakularny i dość elitarny sport w którym, jak
powiedział obecny podczas zawodów olimpijczyk,
trener kadry narodowej Tadeusz Piguła walczą
- intelekt i serce, bo w szermierce trzeba umieć
zobaczyć, widzieć i przewidzieć. Pierwsze rozegrane w Chotomowie Mistrzostwa Polski Juniorów
i Młodzieżowców w szabli przeszły do historii.
Do zobaczenia na następnych!

Przez Budapeszt, Moskwę, Seul do Chotomowa
Wywiad z Tadeuszem Pigułą, dwukrotnym olimpijczykiem.
SP: Przygoda z szablą, jakie były początki?
Wszystko miało początek w 66’, miałem wtedy 14 lat, byłem
uczniem szkoły podstawowej nr 6. Kochałem sport, miałem
doskonałego nauczyciela WF - Stanisława Cieślaka. On dawał nam
w kość, byliśmy ogólnie dobrze wytrenowani: piłka, boks, tenis,
lekkoatletyka, łyżwy. Któregoś razu podpatrywałem na boisku, jak
kłują się tymi drucikami, zażartowałem sobie…..eeee, co to za sport.
Wtedy kobieta, która trenowała zawołała mnie słowami: chodź,
zawalczysz i dała szablę do ręki. Wlała mi wtedy nieprzeciętnie
– i do dziś nie dała możliwości rewanżu! To było spotkanie
z Edytą Ryszewską, żoną wspaniałego trenera kadry szablistów
– Zenona Ryszkowskiego. Oboje byli założycielami Konińskiego
Klubu Szermierczego.

Tadeusz Piguła oraz Ryszard Rogowski - Prezes UKS Feniks Jabłonna

SP: Jak dochodzi się do mistrzostwa, zdobywa olimpijskie trofea?
Kiedy zaczynałem trenować szablę było nas 50. Mieliśmy dwie maski i dwie szable, ale miałem też coś innego, upór i chęć. Trener
Ryszewski poświecił mi dużo czasu, za to jestem mu bardzo wdzięczny. W szabli walczą i serce i głowa, tu trzeba umieć patrzeć,
widzieć
i przewidzieć. Z niektórymi cechami człowiek się rodzi, inne nabywa, trenuje, kształci.
SP: Mówią o Panu: zdyscyplinowany i stanowczy… taki właśnie powinien być szablista?
Stanowczy, a nawet rygorystyczny i wymagający przede wszystkim od siebie, ale od innych również, bez tego w sporcie nie można
iść dalej. Ciężka praca, systematyczność, ale żartów i zabawy nie może zabraknąć!
SP: Dziękuję za rozmowę, życzę tu, w Chotomowie, sukcesów tym razem trenerskich!
Dokonania sportowe Tadeusza Piguły
Zdobywca czwartego miejsca w turnieju drużynowym na olipiadzie w Moskwie w 1980 roku. W 1988 roku na igrzyskach w Seulu był piąty w drużynie
i dwunasty indywidualnie. W 1982 został indywidualnym Mistrzem Europy w Modling, a w drużynie trzykrotnie uzyskiwał medale na Mistrzostwach Świata.
Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski: złote (indywidualnie 1981, 1984, 1985 i drużynowo 1983), srebrne (indywidualnie 1980 i drużynowo
1982, 1984) oraz brązowe (indywidualnie 1978, 1983, 1988, 1990 oraz drużynowo 1986, 1987). W 1982 wygrał w jednym z najstarszych na świecie turniejów,
zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata O Szablę Wołodyjowskiego. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się działalnością trenerską i sędziowską.
Sędziował na mistrzostwach w Essen i Atenach oraz na igrzyskach olimpijskich w Atlancie.
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Szablista rusza do walki szybciej
niż F1 do startu!
Wielkim wygranym tegorocznych Mistrzostw Polski w Szabli jest Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy MUKS VICTOR, którego trenerem jest Mikołaj Grzegorek - drużynowy Mistrz Polski z 2020 roku.

SP: Nazwisko Grzegorek w polskiej szabli funkcjonuje od wielu lat. Jakie
są tradycje sportowe w rodzinie Grzegorków?
Mój dziadek Krzysztof Grzegorek jest nie tylko założycielem klubu Muks Victor, ale
także olimipjczykiem, wielkorotnym medalistą Mistrzostw Świata i trenerem kadry
narodowej. Tata, kilkukrotny Mistrz Polski, także trenował medalistów. Z kolei brat
Marcel, właśnie przed chwilą wygrał walkę, tak więc przejmujemy pałeczkę, a raczej
szablę z pokolenia na pokolenie.

SP: Jakie cechy powinien prezentować dobry szermierz?
W szabli odnaleźć się może i wysoki i niski, ale jedna cecha pozostaje wspólna:
waleczność! To też sport dla wytrwałych, trenujemy 10 razy w tygodniu, czasem
dwa razy dziennie, trzy tygodniowe obozy, trening średnio trwa 2,5h. Sport uczy
odpowiedzialności, systematyczności, współzawodnictwa, a wygrywanie jest
wspaniałe.

SP: Emocje sportowe, czy ma Pan jakieś do których szczególnie się wraca?
To chyba Uniwersjada w Korei Południowej 2015 roku, pełne trybuny, kilka tysięcy
osób. Zdobyliśmy tam 4 miejsce! Wielkie emocje i hałas tłumów, bo ci kibice przecież
vivatowali nie nam! Mimo to wspominam to wydarzenie, jakość szczególnie.

SP: Jakie są marzenia i plany trenera MUKS VICTOR.
Szkolić młodych, by wygrywali, wykształcić i zbudować olimpijczyków, przekazać, co
przekazał nam dziadek i ojciec.

SP: Chotomowska hala sportowa, jakie pozostawia wrażenia?
Bardzo ładny i wygodny obiekt. Dla szermierzy, szablistów ważne jest, aby była właściwa cyrkulacja powietrza. Hala spełniła nasze
oczekiwania i wszystkie wymogi, niezbędne do rozegrania zawodów. Wielu z nas nie wiedziało, że w sąsiedztwie Warszawy mamy
tak piękne tereny.

SP: Dziękuję za rozmowę i życzę, aby już na najbliższej olimpiadzie walczyli zawodnicy trenowani w MUKS VICTOR.
Sylwia Piwowar
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Towarzyski Mecz
Samorządowców
27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Z tej okazji 1 czerwca br. na stadionie Orlik przy Gminnym Centrum
Kultury rozegrano Towarzyski Mecz Samorządowców.

R

eprezentacja Gminy Wieliszew zmierzyła się z zespołem samorządowców
z Gminy Jabłonna. W obu drużynach zagrali radni, sołtysi oraz przedstawiciele
Urzędów Gminy.
Mecz zaplanowany był na 2 x 20 minut. Spotkanie obfitowało w sporo ciekawych
akcji i zabawnych sytuacji. Po ostatnim gwizdku sędziego to samorządowcy
z Wieliszewa odnieśli zwycięstwo. W meczu tym to nie wynik był najważniejszy,
a jedynie dobra zabawa i integracja.
Mecz otworzył krótki występ młodych zawodniczek ze szkoły tańca Brothers
Dance Studio. Dziewczynki, które pod czujnym okiem swojej trenerki Klaudii
Gołębiewskiej zaprezentowały zgromadzonym kibicom wspaniały taneczny pokaz, to zdobywczynie dwóch pierwszych miejsc na tegorocznych Mistrzostwach
Polski w Cheerleadingu Sportowym w dwóch kategoriach: drill dance oraz pom
dance elite.
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Rodzinna Strefa Kibica
w Chotomowie
18 czerwca 2021 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszkańcy Gminy Jabłonna mogli wspólnie
przeżywać wielkie piłkarskie emocje. Mecz Polska – Hiszpania rozgrywany w ramach Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020 został wyemitowany na dużym ekranie w specjalnie przygotowanej
do tego celu Rodzinnej Strefie Kibica.

T

ransmisja wydarzenia w plenerze, przy hali sportowej w Chotomowie, sprawiła, że powstało miejsce, gdzie całe rodziny miały
możliwość, w miłej, przyjaznej i piknikowej atmosferze obejrzeć mecz z udziałem polskiej reprezentacji.
Organizatorem tego wydarzenia było sołectwo Chotomów i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

Strefa pomocy
W tym wakacyjnym okresie nie zapominajmy o tych
najbardziej potrzebujących. Szczególnie jeśli chodzi o
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dlatego gorąco
apelujemy o pomoc dla dwóch dzielnych jej mieszkańców.

URATUJ ANTOSIA!
ANTOŚ Janczarek ma nowotwór złośliwy w płucach.
Lekarze zaproponowali hospicjum domowe
lub chemioterapię, która nie daje szans.
POMOC DLA ANTOSIA!
DOKONAJ WPŁATY
NA SUBKONTO
PODOPIECZNEGO
W FUNDACJI
ZDĄŻYĆ
Z POMOCĄ”
“
Odbiorca:
Fundacja Dzieciom
Zdążyć z Pomocą”
“
Alior Bank S.A. nr rachunku
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:
33870 Janczarek Antoni darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia

WALCZYMY O ANTKA!
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Inauguracja Lotto Poland Bike
Marathon w Jabłonnie

Z blisko 2-miesięcznym opóźnieniem wystartował tegoroczny cykl wyścigów amatorów na rowerach
górskich LOTTO Poland Bike Marathon. Inauguracja odbyła się w Jabłonnie, a frekwencja okazała się
imponująca. Na czterech dystansach rywalizowało aż 700 amatorów dwóch kółek.

- Bardzo cieszy długo oczekiwany powrót do amatorskiego
ścigania - mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. - Piękna lokalizacja kolarskiego miasteczka, bo Pałac
w Jabłonnie to jedna z historycznych perełek Mazowsza. Stąd
tylko krok na niezwykle atrakcyjne i techniczne rowerowe trasy
w Lasach Chotomowskich, z których słynie Gmina Jabłonna.
Na dystansie MAX (46 km) wygrał Łukasz Woźnica (Damovo
Bike Team), który na finiszu wyprzedził Łukasza Góralewskiego
(KK Catena Wyszków), a trzeci był Arkadiusz Jusiński (Evanlite).
Wśród kobiet zwyciężyła Magdalena Kosko (MCP Bike Team),
przed Anną Wołos (Enea KS Energia Kozienice) i Katarzyną Ebert
(NewAge Fitness SklepRowerowy.pl).
Trasę MINI (27 km) najszybciej pokonał Patryk Białek (Kamyk
Radzymin MTB Team), finiszując przed Tomaszem Siewierskim
(Vortune Equity Bike Team), a trzecie miejsce zajął Sławomir Banasik (NewAge Fitness SklepRowerowy.pl). W rywalizacji kobiet
triumfowała Julita Tomaszewska (Timbud Team), przed Katarzyną
Skurą (Kolarsgo Team) i Zuzanną Posadzy (UKS Kolarz Nadarzyn).
Uczniowie szkół podstawowych ścigali się na dystansie FAN (8
km). Wśród chłopców wygrał Michał Błaszczyk, przed Pawłem
Bickim (obaj z Warszawskiego Klubu Kolarskiego) i Dawidem
Kaszewskim (UKK Huragan Wołomin), a w gronie dziewcząt
zwyciężyła Anna Walęcka (MCP Bike Team), przed Alicją Surdyk
(Kamyk Radzymin MTB Team) i Dorotą Pachocką (Warszawski
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Klub Kolarski). W Mini Crossie na terenie Kolarskiego Miasteczka
jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W klasyfikacji drużynowej OPEN TEAM triumfował Damovo
Bike Team, przed KK Catena Wyszków i MCP Bike Team, natomiast punktację MINI TEAM wygrał Vortune Equity Bike Team,
przed Kamyk Radzymin MTB Team i KK Catena Wyszków.
W młodzieżowej klasyfikacji zespołowej FAN TEAM najlepszy był
Warszawski Klub Kolarski, przed Kamyk Radzymin MTB Team
i KS Sokół Serock, a w punktacji rodzinnej zwyciężyli Biccy, przed
Jedynakami i Skurami.
LOTTO Poland Bike Marathon w Jabłonnie - pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego - został
zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Jabłonna,
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, Pałacem w Jabłonnie
i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Sport - reaktywacja!
N

Po trudnych miesiącach dla sportu nie tylko w całej Polsce, ale i w naszej gminie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Jabłonnie zaprasza do korzystania z bogatej oferty wakacyjnej.

a ten czas czekaliśmy od bardzo dawna! Mniej obostrzeń
to możliwość nowego otwarcia i prowadzenia zajęć sportowych
i rekreacyjnych nie tylko w formule on-line, ale w świecie realnym.
Niemniej jednak ostatnie miesiące, w trakcie których szereg
obostrzeń uniemożliwiało prowadzenie działalności stricte
sportowej, wykorzystaliśmy na przeprowadzenie szeregu prac
remontowych, konserwacyjnych i porządkowych w bazie sportowej zarządzanej przez OSiR w Jabłonnie. Niektóre z nich przedstawiamy w niniejszym artykule Czytelnikom „Wieści z Naszej
Gminy”.
Lifting w Skierdach
Po bardzo udanych zawodach na Pamptracku w Skierdach,
zorganizowanych pod koniec maja w ramach rowerowego Dnia
Dziecka, przystąpiliśmy do naprawy fragmentu toru. Warto
dodać, że wydarzenie w Skierdach było wspólną inicjatywą
w której organizację włączyli się Sołtysi Bożej Woli, Suchocina,
Janówka Drugiego, Trzcian, Skierd i Rajszewa wraz z Radnymi
oraz Gminne Centrum Kultury i Urząd Gminy Jabłonna.
Oprócz wymiany 30 m asfaltu na torze rowerowym, zabetonowane zostały wyrwane stojaki na rowery usytuowane obok
toru, odnowiona stacja naprawy rowerów, a w ostatnich dniach
wymienione siatki w bramkach na boisku piłkarskim. Przypominamy, że Pumptrack jest wieczorami oświetlony i w okresie
wakacyjnym można z niego korzystać do godziny 22:00.
Kompleks sportowy w Jabłonnie
Zmiany nie ominęły również boiska ORLIK w Jabłonnie, na
którym wymieniliśmy dolną część starego i zardzewiałego
ogrodzenia. Regularnie prowadzone są prace przy konserwacji
płyty boiska, z którego tygodniowo korzysta bezpłatnie kilkaset
osób. W najbliższym czasie wykonane zostaną prace odwodnieniowe przy basenie, eliminujące wieloletni problem zalewania
podziemi po ulewnych deszczach. Od początku czerwca na basenie wprowadziliśmy możliwość wchodzenia na zajęcia aqua aerobicu i wejścia indywidualne przez posiadaczy karty Multisport.
Zapraszamy, wiemy, że wśród naszych mieszkańców jest wiele
takich osób.

Place zabaw
Przed długim weekendem majowym na wszystkich placach zabaw wymieniliśmy piasek w piaskownicach i uzupełniliśmy tzw.
bezpieczną nawierzchnię. W ostatnich tygodniach wykonaliśmy
kilkadziesiąt napraw (ponad 60). Część z nich jest wynikiem
zwykłego użytkowania, niestety jednak cały czas pojawią się
akty wandalizmu. Połamane ławki, wyrywane klamki, ogrodzenia, furtki, wyrywane elementy zabawek zdarzają się niestety
niemal w każdym tygodniu. Zupełnie niezrozumiałe jest także
zaśmiecanie placów, pomimo tego, że na wszystkich znajdują się
regularnie opróżnianie śmietniki.
Wakacje czas zacząć!
Specjalnie na czas wakacji przygotowaliśmy dla Państwa nowe
zajęcia sportowe i rekreacyjne, a udział w niektórych z nich jest
bezpłatny. I tak zapraszamy na: zumbę, jogę, nordic walking,
zajęcia na basenie OSiR w Jabłonnie – aqua aerobic, wakacyjny
kurs pływania, nurkowanie, rodzinne pływanie, wejścia indywidualne. Zapraszamy na zajęcia, w których jesteśmy partnerami
- tenis stołowy z LKS Lotos Jabłonna i treningi biegowe w Suchocinie z Fundacją LUPUS. Więcej szczegółów znajduje się na plakacie i na naszym profilu na Facebooku.
W lipcu nasz ośrodek będzie również prowadził półkolonie
dla dzieci w ramach akcji „Sportowe wakacje z OSiR Jabłonna”.
W Chotomowie i w Jabłonnie w wakacyjnej Akcji Lato weźmie
udział blisko 200 dzieci w wieku szkolnym.
Zapraszamy do OSiR Jabłonna
i korzystania z oferty rekreacyjno – sportowej!
Michał Smoliński - Dyrektor OSiR w Jabłonnie

Gmina Jabłonna

WAKACYJNE
WARSZTATY
W GCK

JABLONNA, CHOTOMÓW, SKIERDY

5.07-20.08.2021
warsztaty w
GCK Jabłonna
każdy wtorek i czwartek
godz. 16.00-18.00

warsztaty w
filii gck skierdy
każdy poniedz. i czwartek
godz. 16.00-18.00

warsztaty w Filii
GCK chotom�w
każdy poniedziałek i �roda
godz. 16.00-18.00

Koszt:
12zł za pojedynczy warsztat

ZAPISY
STARTUJĄ:
24.06

Zapraszamy dzieci z Gminy Jablonna w wieku 6-12 lat

zapisy i informacje:

Jabłonna 22 782 47 37, Chotomów 22 772 62 38, Skierdy 693 222 482
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HALA OSiR
W CHOTOMOWIE
BOISKA
BASEN
PUMPTRACK
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z WAKACYJNEJ OFERTY SPORTOWEJ

/

BASEN
JABlONNA
JOGA boisko wielofunkcyjne Jabłonna

PLENEROWO
I NA BOISKACH
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NORDIC WALKING przy hali OSiR w Chotomowie

