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Drodzy Mieszkańcy,
Oddaję w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer Wieści z Naszej Gminy” pisma, które odwołując się
“
do wydarzeń istotnych dla Naszego regionu i jego Mieszkańców, przekazuje rzetelną oraz obiektywną
informację, by mieli Państwo możliwość ocenić zachodzące w naszym otoczeniu zmiany.
W swoim krótkim wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim radnym,
którzy na grudniowej sesji Rady Gminy Jabłonna jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2021.
Obecnie w budżecie na cele inwestycyjne przewidziana jest najwyższa, jak do tej pory, kwota
– ponad 83 mln zł.
W tym numerze znajdziecie Państwo materiał dotyczący umowy na wykonanie kolejnych 2900 metrów
sieci wodociągowej oraz 2050 metrów sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Chotomowskiej, kolejnego etapu
największej w historii Gminy Jabłonna inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej. W lutym zawarta została także
umowa na realizację projekt„ Rozwój E-administracji w Jabłonnie”, na ten cel pozyskaliśmy ponad 770 tys. zł. dofinansowania przyznanego ze środków unijnych.
Zapraszam także Mieszkańców do dostosowanego do wszelkich wymogów sanitarnych nowo wyremontowanego Biura Obsługi Mieszkańca oraz do drugiego punktu
obsługi przy ul.Zegrzyńskiej 1, w którym pomożemy Państwu w sprawach związanych z gospodarką odpadami. Obecnie w całym kraju prowadzona jest akcja #Szczepimysie, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z opublikowanymi w tym numerze odpowiedziami na ważne pytania dotyczące szczepień - kierownika pracowni
wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. Krzysztofa Pyrcia.
To tylko kilka tematów, z wielu interesujących propozycji dotyczących m.in. realizowanych inwestycji, wydarzeń kulturalnych
i sportowych, o których przeczytacie na łamach tego wydania Wieści z Naszej Gminy”.
“
												Zachęcam do lektury
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Kontakt z Urzędem
- nowe Biuro Obsługi Mieszkańca
Z myślą o komforcie Mieszkańców usprawniliśmy organizację pracy Urzędu tak, abyście mogli Państwo
wybrać bezpieczną i dogodną dla siebie formę kontaktu.

Z

achęcamy do skorzystania ze Skrzynki
Korespondencyjnej, która jest czynna całą dobę.
Dokumenty możecie Państwo złożyć przy wejściu
głównym do Urzędu od strony ul. Modlińskiej.
Zapraszamy również do nowego
Biura Obsługi Mieszkańca.
Pracownicy Urzędu czekają na Państwa
w nowym pomieszczeniu – wejście z boku
budynku, od strony parkingu. Prosimy jednak
pamiętać o konieczności wcześniejszego umówienia
się na konkretną godzinę.
Obsługa Mieszkańca: 22 76 77 300, 22 76 77 301
e- mail: urzad@jablonna.pl
W głównej sali Biura Obsługi Mieszkańca znajdują się
3 osobne, odpowiednio od siebie oddalone stanowiska
oraz po jednym w Biurze Spraw Obywatelskich i Urzędzie
Stanu Cywilnego. Każdy zostanie przyjęty zgodnie
z zachowaniem norm sanitarnych. W salach znajdują się środki do
dezynfekcji dłoni. Na koniec każdego dnia pomieszczenia są ozonowane.
Dokładamy wszelkich starań, abyście czuli się bezpiecznie. Prosimy i przypominamy, abyście Państwo przychodzili na wyznaczoną
godzinę, nie wcześniej. To bardzo ważne dla Waszego bezpieczeństwa. W głównej sali jednocześnie mogą przebywać 3 osoby.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci do lat 13, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy.

Uwaga!

Punkt Obsługi Interesanta – Gospodarka Odpadami znajduje się
przy ul. Zegrzyńskiej 1,
tel. 22 76 77 336 – windykacja i księgowość,
tel. 22 76 77 347 – deklaracje i informacje.
Wykaz wszystkich telefonów dostępny jest na naszej stronie
www.jablonna.pl oraz wywieszony na drzwiach Urzędu przy głównym
i bocznym wejściu (od strony parkingu).

Pracownicy Urzędu czekają na Państwa w:
poniedziałki: 8.00 – 18.00
wtorki – czwartki: 8.00 – 16.00
piątki: 8.00 – 14.00

Pamiętajmy – wchodząc do zamkniętych pomieszczeń – zakrywajmy nos i usta, dezynfekujmy dłonie oraz zachowujmy dystans społeczny.

Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!
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83 MILIONY NA INWESTYCJE
Na grudniowej sesji Rady Gminy Jabłonna jednogłośnie przyjęto
uchwałę budżetową na rok 2021. Budżet gminy Jabłonna
na 2021 rok - gwarancja stabilnego rozwoju.

T

egoroczne szacowane dochody gminy to ponad 155 mln zł,
co stanowi historyczny rekord. Tak wysokie wpływy możliwe są
przede wszystkim dzięki postawie mieszkańców. Coraz więcej
osób postanawia rozliczać się w naszej gminie i zasilać nasze
wspólne finanse, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu. Nowy, większy budżet, którego łączna
kwota (po wliczeniu wpływów z planowanej przez Gminę emisji
obligacji oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) sięgnie w tym roku ponad 200 mln zł to gwarancja, że
nasza gmina będzie nadal dynamicznie się rozwijać. To również
jasny sygnał, świadczący o spójnej i konsekwentnie realizowanej
wizji tego rozwoju oraz o stabilnych podstawach, dzięki którym
pozycja gminy Jabłonna na tle innych gmin naszego regionu
i całego kraju stale się umacnia.
Przed nami kolejny rok realizacji kluczowych inwestycji. Ich
celem jest przede wszystkim podniesienie standardu życia
mieszkańców i konkurencyjności naszej gminy. W uchwalonym
budżecie na cele inwestycyjne przewidziano najwyższą jak do
tej pory kwotę, aż 83 mln zł. Dzięki temu, gmina Jabłonna plasuje się w ścisłej czołówce pośród gmin naszego powiatu ale
również i województwa pod względem planowanych nakładów
inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Środki
te posłużą między innymi na kontynuację budowy gminnej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę przedszkola
i żłobka gminnego w Chotomowie, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, rozpoczęcie prac nad centrum przesiadkowym PKP
„Parkuj i Jedź” w Chotomowie oraz prace projektowe konieczne
do budowy szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. Nakłady
inwestycyjne przeznaczane będą również na nowoczesne
oświetlenie placów i ulic, modernizację nawierzchni dróg gminnych i wykonanie nowych projektów dróg wraz z chodnikami
i przystankami autobusowymi, co znacząco podniesie komfort
i bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
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Istotnym elementem tegorocznego budżetu są również pozyskane przez gminę środki zewnętrzne, których łączna kwota
siega prawie 25 mln zł. Na budowę systemu gminnej gospodarki
wodno-ściekowej gmina pozyskała ponad 10 mln z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2 mln na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi, prawie 4 mln na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę
sieci wodociągowej na terenie wsi zachodnich, blisko 7 mln na
utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego umożliwią budowę wspomnianego już centrum
przesiadkowego „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Chotomowie.
Pozyskaliśmy również ponad 1 mln zł. na wsparcie edukacyjne
dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWM oraz ponad 1 mln zł. z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej na budowę i wyposażenie żłobka
w Chotomowie. Oświata i wsparcie rodziny przede wszystkim.
Zgodnie z przyjętym budżetem, w bieżącym roku największe
środki przeznaczymy na oświatę i wychowanie. Kwota przewidziana na ten cel to 50 mln zł, czyli 25% wydatków gminnych.
Z kolei 35 mln zł przewidziano na realizację świadczeń związanych ze wsparciem rodziny (m.in. program Rodzina 500+) oraz
świadczenia alimentacyjne i wspieranie rodzin zastępczych.
W budżecie przewidziano również 14 mln zł., które w formie
dotacji przeznaczone zostaną na rozbudowę wału przeciwpowodziowego, na lokalny transport zbiorowy, na Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych, na dofinansowanie ambulatorium
chirurgicznego, Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie, na Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie, szkoły i przedszkola niepubliczne, NGO, Program Wymiany Pieców oraz Kluby Sportowe.

Eko Jabłonna przejmuje
zadania!
Szanowni Państwo,

Osobami do kontaktu z klientami
ze strony spółki są:

Uprzejmie informujemy, iż zadania z zakresu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna
przejęło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o. o.

Joanna Rusin
Specjalista ds. umów i sprzedaży,
tel: 22/767-33-80
e-mail: j.rusin@ekojablonna.pl

Spółka przejmuje 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 związku z powyższym faktury za dostawę wody i lub odbiór ścieków będą wystawiane w terminie późniejszym. Od lutego 2021 r. osoby dokonujące odczytów wodomierzy
w terenie będą docierały do mieszkańców Gminy Jabłonna
w celu podpisania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

KOLEJNY ETAP
BUDOWY SIECI
WODNO- KANALIZACYJNEJ

E-ADMINISTRACJA
Z DOFINANSOWANIEM

W ramach podpisanej umowy
z wykonawcą PLAST-BUD Zofia
i Kazimierz Olszewscy sp. j.
z Ciechanowa na kwotę 3 179 119,50 zł,
zaprojektowane i wybudowane zostanie
2900 metrów sieci wodociągowej
oraz 2050 metrów sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Dąbrowa Chotomowska
(rejon ulic: Poziomkowa, Lipowa,
Przyrodnicza, Kolejowa).
Termin zakończenia prac planowany
jest na I kwartał 2022 r.

Gmina Jabłona wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom Mieszkańców. Jesteśmy
jedną z trzech gmin w województwie,
która uzyskała dofinansowanie na
realizację projektu „Rozwój E-administracji”. 8 lutego Wójt Gminy Jarosław
Chodorski wraz z Panią Martą Wojtachnio Skarbnikiem Gminy w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie podpisali umowę dotyczącą realizacji tego
programu.
E-usługa w administracji usprawni
proces załatwiania wszelkich spraw
urzędowych.
Całkowita wartość projektu to 1 166
615,94zł, a pozyskane dofinansowanie z
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020
wyniesie 771 198,40zł.

Piotr Bruliński
Specjalista ds. umów i sprzedaży,
tel: 22/767-33-80,
e-mail: p.brulinski@ekojablonna.pl
e-mail Eko Jabłonna: bok@ekojablonna.pl

Wszelkie awarie związane
z siecią wodociągową
i kanalizacyjną prosimy zgłaszać
pod numerem
tel. 22/ 767-33-80 lub tel. 693-631-182

NOWY TEREN DLA
MIESZKAŃCÓW
W grudniu 2020 miało miejsce symboliczne przekazanie nieruchomości
znajdującej się u zbiegu ul. Kordeckiego i Partyzantów w Chotomowie.
Nieruchomość o powierzchni 750 m2
dotychczas stanowiła własność Skarbu
Państwa. Po dwóch latach starań
mieszkańców Chotomowa i Dąbrowy
Chotomowskiej, Sołtysów, Radnych,
władz samorządowych - Gminy
Jabłonna i Powiatu Legionowskiego,
działka stała się własnością Gminy
Jabłonna.
Wójt gminy Jarosław Chodorski składa
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w realizację
tego fantastycznego projektu! Dzięki
wspólnym staraniom społeczność
Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej oraz wszyscy mieszkańcy
naszej Gminy zyskali piękny teren!
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Jaśniej, ekonomiczniej,
bardziej komfortowo
– inwestycje gminne
W ubiegłym roku przekazaliśmy Państwu halę sportową, a za kilka miesięcy gotowy będzie obiekt
żłobkowo-przedszkolny. Na ulicach gminy jest jaśniej, powstaję ścieżki rowerowe, a przede wszystkim
przyłącza wodno-kanalizacyjne. Jest to możliwe dzięki bardzo wysokim, niespotykanym w historii naszej
gminy nakładom inwestycyjnym.
Magdalena Rochnowska

Jak postępuje realizacja innych wybranych gminnych inwestycji?

Oświetlenie LED,
ul. Modrzewiowa, Dąbrowa Chotomowska

1. Trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych w tym, m.in:
*ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowskiej
w Jabłonnie, o łącznej długości ok. 3,4 km;
*przebudowywana jest droga gminna przy ul. Sołeckiej
w Skierdach oraz ul. Żwirowej w Trzcianach, polegająca na
wykonaniu chodnika, ścieżki rowerowej i pasa rowerowego
na odcinku o łącznej długości ok. 1,8 km;
*trwa budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia drogowego
ul. Akademijnej w Jabłonnie, co stanowi
3 i 4 etap budowy drogi klasy Z (zbiorczej).

2. Zakończona została inwestycja wykonania nawierzchni
z kostki betonowej na ul. Lawendowej w Rajszewie, a także
nakładek asfaltowych na ul. Malwowej w Rajszewie
oraz przy ul. Leśnej w Bożej Woli.

3. Trwają prace nad budową oświetlenia drogowego w technologii
LED, na terenie gminy Jabłonna, w tym: ul. Krogulczej, Jastrzębiej,
Wilgi w Skierdach, Różanej w Rajszewie, ul. Jasnej w Jabłonnie.
Zakończono prace w pozostałych lokalizacjach tj.: ul. Spokojna w
Chotomowie, przejście dla pieszych Modlińska-Szkolna, przejście
dla pieszych na drodze wojewódzkiej 630 przy skrzyżowaniu z ul.
Leśną w Bożej Woli, ul. Leszczynowa w Chotomowie,ul. Modrzewiowa w Dąbrowie Chotomowskiej, ul. Lipowa w Dąbrowie
Chotomowskiej, ul. Jutrzenki w Chotomowie, ul. Urocza w Chotomowie, ul. Ogrodowa w Chotomowie – na części z nich czekamy
na założenie liczników.

4. Zakończony został etap I realizacji umowy na
wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Rybackiej
w Suchocinie oraz ul. Szczęśliwej, ul. Tęczowej
oraz ul. Kalinowej w Chotomowie.
5. Zakończono realizację projektów zagospodarowania
działek gminnych w Janówku Drugim, Suchocinie,
Bożej Woli.

Oświetlenie LED, skrzyżowanie ulic Modlińskiej
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i Szkolnej w Jabłonnie

Ż

łobek i przedszkole gminne już niebawem zaczną
służyć Mieszkańcom. Wraz z początkiem nowego
roku szkolnego, najmłodsi Mieszkańcy naszej gminy
znajdą opiekę w nowo powstającym żłobku i przedszkolu gminnym. Prace nad budową, znajdującego
się przy ulicy Żeligowskiego 27 w Chotomowie,
obiektu przedszkolno – żłobkowego postępują zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają tam już roboty wykończeniowe. Na ukończeniu są już prace
tynkarskie ścian, wykonano większość robót posadzkowych. Zakończono roboty instalacyjne w zakresie
wod-kan, c.o. i elektryczne (wszystkie bez białego
montażu), zakończono także budowę przyłącza
gazowego wraz z montażem skrzynki pomiarowej
na elewacji południowej. Wykonano okładziny
podłogowe w kotłowni, wkrótce zostanie zamontowane wyposażenie kotłowni. Trwają też prace na terenie
wokół budynku. Budowana jest pochylnia dla osób z
niepełnosprawnościami, która ułatwi również dostęp
do budynku rodzicom z dziecięcymi wózkami. Wybudowano przyłącza wody, kanalizacji, elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, powstaje też chodnik.
Żłobek i przedszkole gminne mają zapewnić
profesjonalną opiekę oraz prawidłowy wieloaspektowy rozwój dzieci poniżej 3 roku życia oraz dzieci
w wieku przedszkolnym. Część przedszkolna będzie
spełniać funkcję 8 oddziałowego przedszkola (po
25 dzieci), w dwuoddziałowym żłobku opiekę znajdzie 32 najmłodszych Mieszkańców naszej gminy.
Architektura budynku spełnia wszystkie normy
związane z budową i projektowaniem tego typu
obiektów, a zaplanowana funkcjonalność sal pozwoli na różnorodne wykorzystanie tej przestrzeni.
Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej na ponad 1 000 000 zł,
co łącznie z pozostałymi dofinansowaniami plasuje
nas na drugiej pozycji pod względem wysokości
pozyskanych dofinansowań w woj. mazowieckim.
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Pozbądź się azbestu w 2021 r.
Obecnie azbest zwany też eternitem zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na
ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem skażonym jego włóknami, te docierają do płuc, a stąd nie da
się ich już usunąć. Szkodliwe działanie tych zanieczyszczeń może ujawnić się dopiero po wielu latach.

W

związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna
w 2021r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata
2017-2032”. Celem programu jest pomoc właścicielom
nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt azbestowo
cementowych płaskich lub falistych) z nieruchomości - metodami dopuszczonymi do stosowania na terytorium Polski.
Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna
w 2021r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki
na udzielenie dotacji pochodzić będą ze pozyskanych przez
Gminę Jabłonna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW)
oraz ze środków własnych Gminy Jabłonna, w szczególności
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku nie pozyskania środków z WFOŚiGW lub braku środków własnych
Gminy, dotacje nie będą przyznawane. Wydatki związane
z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą
po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie
realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
Wnioski właścicieli nieruchomości (użytkowników
wieczystych lub zarządców nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, według
powyższych zasad, na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy
przyjmować do odwołania w zależności od terminu naboru
wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie.
Wnioski mogą składać:

1.

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami.

2.

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem
niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem.
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Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska,
tel. (22) 76-77-340; e-mail:a.otowska@jablonna.pl

3.

Wspólnoty mieszkaniowe.

4.

Jednostki sektora finansów publicznych, będące
gminną osobą prawną.

Właściciel nieruchomości (użytkownik
wieczysty lub zarządca nieruchomości),
w przypadkach określonych w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić
prace związane z demontażem pokryć
dachowych, na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem prac, do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest
podstawą do zawarcia umowy o udziele-

Szczegółowych informacji udzieli pracownik

nie dotacji pomiędzy Gminą Jabłonna, a
wnioskodawcą, której treść określona jest
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych .Prace związane z
usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane przez firmę
wyłonioną przez Urząd Gminy Jabłonna
posiadającą możliwości techniczne i
prawne umożliwiające wykonywanie prac
związanych z usuwaniem i unieszkodli-

wianiem wyrobów azbestowych. Średnia
waga 1 m2 płyty azbestowo-cementowej
płaskiej lub falistej podlegającej unieszkodliwieniu wynosi 15,0 kg.

Do 8 000 zł na wymianę
starego pieca na paliwo stałe!
Województwo mazowieckie walczy ze smogiem. Zostały już tylko dwa lata na wymianę nieekologicznych
źródeł energii. Wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili, Gmina Jabłonna oferuje wsparcie.

G

łówną przyczyna 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. Zgodnie
Jakie piece wymagają wymiany?
Piece na węgiel lub drewno niespełanijące wymogów dla klas
3,4,5 oraz kominki, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub
nie zostały wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłów.
Pół miliona złotych na wymianę
Od 1 lutego br. rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie
na wymianę pieców. Na realizację projektu, w budżecie gminy
Jabłonna, zabezpieczono pół miliona złotych.

z tzw. uchwałą antysmogową województwa mazowieckiego, na
wymianę pieców zostały już tylko niecałe dwa lata (do 31.12.2022 r.).
Po tej dacie, za brak pieca spełniającego określone wymogi, będzie
groziła grzywna w wysokości do 5000 zł.

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 30.10.2021 r.,
należy złożyć do UG wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi
załącznikami (m.in. kopie faktur).
- weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez
pracowników UG
- wypłata środków na konto Wnioskodawcy

Kto może otrzymac dotację?
Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących
wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym
(m.in. węglem, miałem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku
mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna.
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać
rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna. To
znaczy, że stary kocioł można wymienić dopiero po załatwieniu
wszystkich formalności.
Jak długo trwa nabór wniosków?
Nabór trwa od 1.02.2021 r. do 30.06.2021 r. (decyduje kolejność
złożenia wniosku).
Na jakie źródła ciepła można wymienić stary piec?
Opalane paliwem gazowym; zasilane energią elektryczną; pompy
ciepła.
Jaka jest wysokość dotacji?
Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 80%
poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż
8 000,00 zł.
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

TEL. DO WYDZIAŁU 22 767 73 29

Nie trać czasu i zdrowia - przystąp do programu już dziś!
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Szczepionka szansą na powrót
do normalności
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, specjalista z zakresu mikrobiologii i wirusologii
odpowiada na pytania Mieszkańców.
Anna Zworska
Od blisko roku żyjemy w nowej rzeczywistości. Pandemia zmieniła nasze życie, a szansą na pokonanie tego kryzysu
sąszczepienia przeciwko Covid – 19. Jesteśmy bombardowani niezliczoną ilością informacji. Coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu.
To budzi wiele lęków, dlatego warto czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł. Jarosław Chodorski - Wójt Gminy Jabłonna kolejny raz
zainicjował spotkanie on-line z prof. dr. hab. Krzysztofem Pyrciem, kierownikiem pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant społeczny naszej gminy odpowiadał na pytania Mieszkańców dotyczące
szczepień przeciwko Covid-19. Oto kilka z nich:

Czym jest szczepionka przeciw
Covid-19 i czy jest bezpieczna?

Szczepionki zatwierdzone do stosowania to
szczepionki mRNA.
W tych szczepionkach nie ma zakaźnego
wirusa i nie ma inaktywowanego wirusa.
Jest tylko jego niewielki fragment, który nie
ma możliwości wywołania choroby. Genom,
który potrzebny jest do replikacji wirusa
zawiera ok. 30 000 nukleotydów, a w szczepionce mamy ich 4 300. Nie da się z tego
zbudować nowego wirusa.

Czemu szczepionki mRNA?
Czemu nie korzystać ze starszej,
znanej już metody?

Elementy potrzebne do szczepionek
opartych na wirusie lub jego fragmencie
muszą być wytworzone w układzie biologicznym. Wiąże się to z tym, że znajduje
się tam sporo zanieczyszczeń. Potrzebne
jest bardzo efektywne oczyszczanie, a to
opóźnia sam proces powstania szczepionki.
Szczepionki mRNA są znacznie czystszą
metodą. Jesteśmy w stanie wyprodukować
to w laboratorium, w próbówce. Podajemy
szczepionkę domięśniowo i to nasze komórki są odpowiedzialne za produkowanie
tego białka wirusowego. Bardzo podobnie
jak ma to miejsce w przypadku zakażenia
naturalnego, ale bez procesu chorobowego.
Nasz układ immunologiczny uczy się jak
rozpoznawać to zagrożenie. Jeżeli zajdzie do
zakażenia po szczepieniu mamy już gotowe
systemy obronne. Opiera się nie tylko na
przeciwciałach neutralizujących.

Szczepionki mRNA nie były
wcześniej dopuszczone na rynku,
a więc ich ewentualne skutki
uboczne nie są znane.

Moim zdaniem nie jest to możliwe. Nie jest
to lek, który będzie się odkładał w wątrobie,
w jakiś tkankach. To jest mRNA, które po
dostaniu się do naszej komórki bardzo
szybko ulega degradacji.

Jakie są przeciwskazania
do szczepienia?

Bezpośrednich przeciwskazań nie ma, są
czynniki, które sprawiają, że to szczepienie
może być bardziej ryzykowne. Nawet osoba,
która ma skłonność do reakcji anafilaktycznych może być zaszczepiona. Jest to
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możliwe po ocenie sytuacji przez lekarza
oraz w warunkach, kiedy jest dostępny
system ratujący życie. Zawsze ostateczną
decyzję podejmuje lekarz. Zawsze powinien
on przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
do szczepienia i ocenić czy w danym dniu
dana osoba może i powinna się zaszczepić.
Ostra choroba, ciężka postać choroby,
choroba przebiegająca z gorączką - w takim
momencie szczepienie nie jest rekomendowane. Przeziębienie czy łagodny przebieg
choroby nie wyklucza nas z grupy osób,
które mogą się zaszczepić.

U ilu osób wystąpiły reakcje
niepożądane, czy mamy takie
dane?

Jest taka baza. Pamiętajmy jednak o tym,
że reakcje niepożądane mają różny zasięg.
U części osób zaszczepionych, szczególnie
po II dawce wystąpią objawy niepożądane
takie jak: ból mięśni, ból w miejscu
wstrzyknięcia, złe samopoczucie, gorączka
i takie objawy mogą się pojawić. Bardzo
mocno stymulujemy nasz układ immunologiczny, indukujemy stan zapalny. Mogą
więc wystąpić reakcje grypopodobne. Nasz
organizm zaczyna się bronić, udajemy przed
nim, że jesteśmy zakażeni.

Jakie choroby współistniejące
wykluczają szczepienie?

Tutaj nie ma wytycznych ogólnych. Jeżeli
mamy ciężkie choroby wręcz powinniśmy
się bardzo szybko zaszczepić, dlatego, że
zakażenie koronawirusem może być dla nas
szczególnie niebezpieczne. W przypadku
choroby nowotworowej również jest wskazane szczepienie. Szczepienie nie zmniejsza
odporności ogólnej.

A co z amantadyną, czy to
skuteczny lek w walce
z Covid-19?

Wbrew temu co się mówi dla amantadyny
nie wykazano, że ten lek ma pozytywne
działanie, czyli pomaga pacjentom z Covid-19. Aktualnie jest prowadzone badanie
kliniczne również w Polsce, finansowane
przez Agencję Badań Klinicznych, które ma
ocenić to czy amantadyna działa, czy nie.

Czy stan podgorączkowy
wyklucza mnie ze szczepienia?

Taki łagodny stan przeziębieniowy nie jest
wykluczeniem, ale zawsze to jest decyzja
lekarza kwalifikującego do szczepienia.
Również u pacjentów, którzy byli zarażeni
SARS CoV2 i mieli Covid w czasie szczepienia nie występowały żadne niebezpieczne efekty. Szczepienie tutaj nie wpłynie
na pewno negatywnie na sam przebieg
choroby.

Czy prawdą jest, że lepiej
zaszczepić się po przejściu choroby
czy jako osoba zdrowa?

Nie, absolutnie nie po przejściu choroby.
Jeżeli mamy okazję nie przejść choroby to
to jest super sprawa. Pamiętajmy, że nawet
u młodszych choroba może zostawiać
poważne ślady, powodować powikłania
zarówno ze strony serca, jak i płuc, układu
krwionośnego, nerek. Pamiętajmy, jeśli tylko
możemy uniknąć zarażenia to się zaszczepmy, żeby nie chorować, żeby nie narażać
się na ryzyko.

Czy po szczepieniu zmniejsza się
ryzyko na powtórne zachorowanie?
Wręcz jest prawie zredukowane do zera ryzyko ponownego zachorowania. I tak działa
szczepionka, że chroni przed zakażeniem.

Od jakiego momentu jestem
chroniony przed SARS-CoV2?

Po podaniu drugiej dawki i 7 dniach.
To jest ten moment kiedy uznaje
się, że odpowiedź naszego układu
odpornościowego jest już wykształcona.

Czy druga dawka buduje trwałą
odporność czy trzeba będzie ją
powtarzać ? jeśli tak to co jaki
czas?
Miejmy nadzieję, że ta odporność wystarczy na jak najdłuższy czas, natomiast
doświadczenie z innymi szczepionkami
mówi, że konieczne jest doszczepianie
się. To jest dość niska cena jeśli dzięki
temu wrócimy do normalności.

Jestem ozdrowieńcem, mam
w sobie przeciwciała.
Kiedy powinienem przyjąć
szczepionkę
i czy w ogóle?

Tak jak najbardziej. Wiemy, że po
przechorowaniu ta odpowiedź u części
osób jest bardzo nietrwała. Ozdrowieńcy
na pewno powinni się szczepić. Jeżeli są
w grupie ryzyka powinni się szczepić jak
najszybciej.

Co oznacza, że osoby, które
przyjęły drugą dawkę szczepionki miały silne dolegliwości,
temperaturę 39 st., dreszcze, bóle
głowy? To początek choroby?
Nie, to nie jest początek choroby. Tak
naprawdę jak mamy grypę i bolą nas
mięśnie to nie oznacza, że wirus się
namnaża w naszych mięśniach, tylko jest
to reakcja na to, że mamy niepożądanego
gościa. Gorączka to jest właśnie mechanizm obronny. Bóle mięśni, złe samopoc-

zucie to jest odpowiedź, że nasz organizm wszystkie siły mobilizuje do obrony
przed zagrożeniem. A tutaj to zagrożenie
jest wyimaginowane. W szczepionkach
nie ma wirusa, więc my nie możemy się
zarazić wirusem, którego nie ma.

Czy szczepionka przeciwko
Covid-19 zabezpieczy mnie
przed nowymi mutacjami koronawirusa?

Na ten moment dane, które mamy
pokazują, że warianty, które powstały,
czyli brytyjski i ten z południowej Afryki,
ten najbardziej martwiący, wykazują
skuteczność. Nawet jeżeli ten wirus
będzie się wymykał to po takiej szczepionce nasz arsenał obronny jest znacznie
większy to szansa na ciężką chorobę
będzie znacznie mniejsza, bo częściowo
będziemy już chronieni. Nie neguje to
moim zdaniem wartości szczepienia.

Ile osób musi się zaszczepić,
żebyśmy jako społeczeństwo
zyskali odporność populacyjną?

Oficjalna odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie 75%. Prawda jest jednak
też taka, że tego wirusa pewnie nigdy
się nie pozbędziemy. Ważne jest, żeby
zatrzymać pandemię, czyli zatrzymać
dynamiczne rozpowszechnianie się w
populacji i zatrzymać efekty, czyli ciężkie
przypadki, blokady służby zdrowia
i wysoką śmiertelność. Wyszczepienie
uchroni nas przed ciężkimi przypadkami
również u osób młodych i zablokuje
właśnie to pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa. Po jakimś czasie ten
wirus prawdopodobnie złagodnieje
i nasz układ odpornościowy będzie
umiał się przed nim bronić. Dopasujemy
się do siebie, a wirus stanie się normalnym wirusem sezonowym.

Szczepienia
przeciw COVID-19
w gminie Jabłonna
Szczepienia realizowane są w następujących
punktach szczepień znajdujących się
na terenie Gminy:
1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie,
ul. Parkowa 21, 22 782 435,
jablonna@zozjablonna.pl
2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Chotomowie
ul. Partyzantów 10A , 22 772 62 95,
chotomow@zozjablonna.pl
3. Centrum Medyczne DP MED
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna,
tel. 22 29 29 800
W przypadku osób:
1. posiadających aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę
z ww. schorzeniami,
2. starszych, niemających możliwości
samodzielnego dojazdu do punktu szczepień,
prosimy o zgłaszanie potrzeby:
1. zaszczepienia w domu przez zespół mobilny:
bezpośrednio w punkcie szczepień;
2. zorganizowania dowozu przez gminę:
bezpośrednio w punkcie szczepień
lub poprzez gminną infolinię
22 767 73 46,
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00
Informacje na temat szczepień,
w tym formach rejestracji i zgłoszeń:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Gmina Jabłonna została dostrzeżona przez media ogólnopolskie. 30 stycznia 2021 roku w „Faktach po południu” w TVN 24 można
było obejrzeć reportaż na temat lokalnych inicjatyw zachęcających Polaków do szczepień. Wśród nich znalazły się spotkania on-line
Mieszkańców Gminy Jabłonna z profesorem Krzysztofem Pyrciem zainicjowane i poprowadzone przez Wójta Jarosława Chodorskiego.
Tematem były szczepienia przeciwko Covid-19. Video-spotkania zostały przedstawione jako doskonały przykład na to, jak rozwiewać
wątpliwości i obalać mity. Zapraszamy do obejrzenia reportażu pod linkiem
https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/koronawirus-lokalne-inicjatywy-zachecaja-polakow-do-szczepien,1047305.html
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NAKRĘCONE JABŁUSZKO
Z inicjatywy Daniela Janczarka, Sołtysa Bożej Woli,
w parku obok Urzędu Gminy stanął metalowy pojemnik
w kształcie jabłka na plastikowe nakrętki.
Zbieranie nakrętek jest formą pomocy. Cele są różne – zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do turnusów
terapeutycznych, pokrycie kosztów rehabilitacji i wiele innych.
Codziennie pozbywamy się bezużytecznych dla nas zakrętek
czy korków, wyrzucamy je w ogromnych ilościach. Dlaczego więc nie
pomóc innym, odkładając je zamiast wyrzucać?
Większość z nas odkłada nakrętki do specjalnego kosza w ramach
domowej segregacji odpadów. Jednak w ten sposób tracimy szansę na
pomoc komuś, kto tego potrzebuje. Celem jest zgromadzenie zakrętek
w hurtowych ilościach. Im więcej, tym lepiej! Bez względu na kształt
czy kolor.
Średnio na 1 kg potrzeba 425 sztuk nakrętek, za który otrzymamy ok.
70 groszy. Aby uzbierać tonę nakrętek potrzeba ich prawie pół miliona!
Zebrane nakrętki przekażemy fundacjom, stowarzyszeniom
oraz organizacjom działającym na rzecz mieszkańców naszej Gminy.
Oprócz realnej pomocy zbieranie nakrętek ma także wymiar ekologiczny. Zakrętki to tworzywo sztuczne. Recykling takiej nakrętki jest znacznie łatwiejszy niż recykling butelek. Wysoki ciężar właściwy tego surowca sprawia, że można go przetwarzać na nowe rzeczy, a to oznacza,
że ma on wiele żyć!

WRZUCAMY

•zakrętki po napojach, wodach, sokach, szamponach, 		
płynach do prania
•zakrętki, korki, przykrywki, dekle
•łyżeczki i miarki dołączone np. do syropów itp.
•opakowania po jajkach niespodziankach
•zakrętki oznaczone w trójkącie literami: PP, PE, LDPE, 		
HDPE, PE-HD, PE-LD
•zakrętki ze znakiem trójkącika ze strzałek z wpisaną 		
liczbą: 2,4,5,02,04,05

NIE WRZUCAMY!

•metalowych kapsli i zakrętek
•zakrętek ze spryskiwaczy, np. do mycia szyb
– zawierają metalowe sprężynki

Zbieranie nakrętek skłania nas także do zaangażowania się w inicjatywę
społeczną i dbanie o środowisko.
Jabłonna naturalnie przypomina: skoro wciąż używamy plastiku, to nie
marnujmy go.

Czy wiesz, że...

?

W Polsce ideę zbierania nakrętek rozpropagowali studenci Uniwersytetu Rolniczego im.
H. Kołłątaja w Krakowie. W 2006 roku zebrali 8 ton zakrętek, a z ich sprzedaży kupili
wózek dla niepełnosprawnej Zuzi. Studencka
chęc/ pomocy przerodziła się w akcję, która
ogarnęła całą Polskę.

Zbierajmy, aby pomagać!
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski
– zarówno Polacy,
jak i cudzoziemcy
• stali mieszkańcy Polski
przebywający w czasie
spisu za granicą

Drodzy Mieszkańcy!
1 kwietnia 2021 r. rusza w całym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informujemy, że nie możemy odmówić
udziału w spisie. To nasz obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Badanie jest realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Wasze dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Wszystkie
niezbędne informacje uzyskacie Państwo na: spis.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 22 279 99 99.
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DZIELENIE JEST PROSTE!
Zapraszamy wszystkich do Jadłodzielni Jabłonna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zegrzyńska 1

OGRANICZ MARNOWANIE
ŻYWNOŚCI W MYŚL
ZASADY ZERO WASTE

Dane Państwowego
Instytutu Badawczego mówią, że w każdej sekundzie w Polsce wyrzucamy
do kosza 153 kg żywności. Dzięki Jadłodzielniom możemy to zmienić.
Zróbmy wszystko, aby żywność trafiła do potrzebujących.
Dziękujemy za zaangażowanie i inicjatywę firmie Black Red White
– Sklep MEBLOKET II Leszek Machnicki w Jabłonnie,
dzięki której możemy przechowywać żywność w nowej lodówce
oraz firmie Develey za przekazanie pierwszych artykułów spożywczych.

Ocalić od zapomnienia

Obiekty małej architektury sakralnej stanowią ważny element krajobrazu kulturowego polskiej wsi. Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie realizuje projekt „Wszyscy Święci” ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w gminie Jabłonna.
Kapliczki są znakiem czasu, kultury i religii każdego regionu. W naszej
gminie 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 Gminy Jabłonna.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą wesprzeć nas
swoją wiedzą na temat obiektów małej architektury sakralnej i ich
historii. Zachęcamy do kontaktu osoby, które opiekują się kapliczkami, figurami czy krzyżami przydrożnymi na terenie naszej gminy.

Kontakt do Referatu
marketingu i komunikacji
społecznej: 22 76 77 330.
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Poeta miłości – 15. rocznica śmierci
ks. Jana Twardowskiego
- patrona Gminnej Biblioteki Publicznej
Ks. Twardowski przypomina, że człowiek został powołany do miłości, która w zamian czyni jego życie
bogatszym i pełniejszym.

W

Anna Czachorowska

tym roku obchodzimy 15. rocznicę śmierci ks. Jana
Twardowskiego – Poety i Patrona naszej Biblioteki, który przez
krytyków nazywany był: „poetą uśmiechu”, „poetą uśmiechniętego
Chrystusa”, „Świętym Franciszkiem literatury”. Wszyscy
pamiętamy wiersz Księdza Jana, a w nim niezapomniane wezwanie
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Ksiądz Jan Twardowski często nazywany jest poetą wiary, nadziei
i miłości. Wiara w poezji Twardowskiego jest czymś dramatycznym i heroicznym na skalę powszedniego życia. Wiara – to
właśnie heroizm życia powszedniego. Wiara nie jest spoczynkiem,
ale wytężoną aktywnością. Zauważmy jednak umieszczenie
miłości w rzędzie spraw najważniejszych dla człowieka. Fenomen
poezji księdza Twardowskiego polega m.in. na tym, że posiadł on
wyjątkową umiejętność mówienia o Bogu, kościele, człowieku.
Mówił z pełnym humorem. Nawet o śmierci wspominał z ironią i
bez strachu. Bo wierzył, miał nadzieję, że po drugiej stronie czeka
nas inny, dużo lepszy świat.
Jego sławny werset „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą” z wiersza zadedykowanego Annie Kamieńskiej stał się
jednym z najpopularniejszych wersetów współczesnej poezji polskiej. Recytowany na wielu konkursach recytatorskich, obecny w
tytułach pośmiertnych wspomnień. Można go spotkać w nekrologach, klepsydrach i na grobkach.
Ten wiersz – to przypomnienie, że żyjemy krótko a więc w obliczu
spraw ostatecznych nakazujący nam aktywną postawę miłości. Bo

”

Aby żyć w zgodzie
z innymi, człowiek
musi najpierw
pogodzić się
z samym sobą.
			

miłość jest wszystkim. Twardowski przypomina, że człowiek został
powołany do miłości, która w zamian czyni jego życie bogatsze i
pełniejsze. Dlatego nie można tracić czasu w oczekiwaniu na nią.
Trzeba wyjść jej naprzeciw.
My wszyscy jego czytelnicy, jesteśmy wzbogaceni wyjątkową
osobowością poety. Jego droga życiowa, wszystkie działania
kapłańskie, twórczość, każde słowo które napisał, było z miłości
do ludzi.
Ksiądz Twardowski mówił często, że pisze właściwie z jedynej,
najważniejszej potrzeby: potrzeby przyjaźni. Chciałby dzięki swoim wierszom porozumieć się drugim człowiekiem. Porozmawiać,
być blisko. Każde słowo jego poetyckiej sztuki potwierdza tę
nadzieję i troskę. Nam, czytelnikom daje również taką duchową
satysfakcję.

„Poczekaj”
Nie wierzysz – mówiła miłość
W to że nawet z dyplomem zgłupiejesz
Że zanudzisz talentem
Że z dwojga złego
Można wybrać trzecie
W życie bez pieniędzy
W to że przepiórka żyje pojedynczo
W zdartą korę czeremchy co pachnie
migdałem
W zmarłą co żywa pojawia się we śnie
W modnej nowej spódnicy i rozciętej z boku
W najlepsze najgorsze
W każdego łosia co ma żonę klępę
W dziewczynkę z zapałkami
W niebo i piekło
W diabła i Pana Boga
W mieszkanie za rok
Poczekaj jak cię rąbnę
To we wszystko uwierzysz
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„Niesie się kolęda w świat”
V przegląd kolęd i pastorałek
Znamy Zwycięzców V edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek
„Niesie się kolęda w świat”. Konkurs zorganizowany przez
Centrum Kultury Jabłonna, odbył się pod patronatem Wójta
Jarosława Chodoroskiego.
Komisja w składzie: Mikołaj Zwoliński, Paulina Poławska
i Małgorzata Andrzejewska wyłoniła zwycięzców.

KATEGORIA 3-4 LATA ZESPOŁY
Miejsce I:
Przedszkole Niepubliczne WYSPA SKARBÓW
Miejsce II:
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe
KUŻNIA TALENTÓW w Jabłonnie
Miejsce III:
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe
KUŻNIA TALENTÓW w Rajszewie
Wyróżnienie:
Przedszkole Gminne w Chotomowie

KATEGORIA 3-4 LATA SOLIŚCI
Miejsce I: Zofia Płatek
Miejsce II: Maja Suwińska
Miejsce III: Elżbieta Migda

KATEGORIA 5-6 LAT ZESPOŁY
Miejsce I:
Przedszkole Niepubliczne WYSPA SKARBÓW
Miejsce II:
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe
KUŻNIA TALENTÓW w Jabłonnie
Miejsce III:
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe
KUŻNIA TALENTÓW w Rajszewie
Wyróżnienie:
Przedszkole Gminne w Chotomowie

KATEGORIA 5-6 LAT SOLIŚCI
Miejsce I: Julia Wrocławska
Miejsce II: Lena Juszczak
Miejsce III: Weronika Wawer

Wyróżnienia:
Marianna Rydlewska, Lidia Kozłowska, Zofia Kuźma,
Łucja Moskal, Kaja Trubacz, Pola Ziarkiewicz, Nikola Przybysz.
Jesteśmy dumni, że w naszej gminie dorastają tak utalentowani młodzi
artyści. Gratulujemy wszystkim wokalistom i serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie.

”

Słowa Słowa Słowa”

                  
                                                                           
 					

To tytuł zbioru poezji autorstwa
Seweryna Krzysztofa Topczewskiego –
mieszkańca Dąbrowy Chotomowskiej.
Zbiór ukazał się tuż przed świętami
Bożego Narodzenia, nakładem
wydawnictwa DOBROTA, honorowy
patronat nad wydaniem objął Wójt
Gminy Jabłonna – Jarosław Chodorski.
(…)”Słowo”: pełni bardzo ważną rolę w
komunikacji międzyludzkiej. Bez niego
trudno wyobrazić sobie nasze życie. Ten
umowy system znaków daje możliwość
wyrażenia uczuć i emocji. Pozwala
mówić zarówno o sprawach najprostszych, jak i tych najtrudniejszych (…)

Zapraszamy do lektury!
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Zwyciężczynie z Chotomowa!
Działają niespełna dwa lata, a już usłyszało o nich całe Mazowsze. W grudniu ogłoszono wyniki konkursu
organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pt.: „Koła Gospodyń Wiejskich
– wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”, w którym zdobyły I miejsce!
Zapraszam do rozmowy z Paniami Edytą Prusinowską, Barbarą Knysak i Sylwią Radziewską
– zarządem Koła Gospodyń Wiejskich w Chotomowie.
Sylwia Piwowar
Od jak dawna działa KGW Chotomów?
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotomowie zawiązało się 6.09.2019 r.
w okolicznej pizzerii. Wcześniej, o pomyśle utworzenia Koła szeroko
dyskutowaliśmy na naszej sąsiedzkiej grupie, na jednym z komunikatorów internetowych.
Kto zainicjował powstanie Koła?
Powstanie Koła o dziwo zainicjował mężczyzna, obecnie jeden z jego
członków, Witek Urbański. Bardzo często rozmawialiśmy o potrzebie integracji mieszkańców Chotomowa. Witek słusznie zauważył, że
Koło Gospodyń Wiejskich jest rodzajem organizacji, która się do tego
świetnie nadaje, jest właściwą odpowiedzią na nasze potrzeby.
Ilu członków liczy KGW Chotomów?
Obecnie nasze Koło Gospodyń Wiejskich skupia 111 osób, przy czym
nie są to wyłącznie kobiety, w swoich szeregach mamy również
mężczyzn.
Czy macie swoją ulubioną inicjatywę, a może inicjatywy, które
w szczególny sposób zapadły Wam w serca?
Naszą ulubioną inicjatywą było szydełkowanie i udział w Kiermaszu Świątecznym organizowanym przez Urząd Gminy Jabłonna.
W trakcie szydełkowania mogliśmy nie tylko poznać bliżej naszych
sąsiadów, nabyć nowe umiejętności, ale także zrobić krok w stronę
ochrony naszego środowiska. Kiermasz dał nam możliwość pokazania naszego Koła szerszej publiczności i zaprezentowanie naszych
kulinarnych talentów. Ogólnie na swoim koncie mamy bardzo wiele
interesujących wydarzeń i akcji, jak choćby: skręcenie mebli dla
Domu Dziecka w Chotomowie, w której nasi Gospodarze poskręcali
łóżka, biurka i szafy dla dzieci. Wspomnijmy chętnie spacery wieczorne w Koło po Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Podobnie
jak większość kół w Polsce włączyliśmy się w akcję szycia maseczek,
przekazaliśmy maseczki dla pacjentów i personelu szpitala
w Tworkach. Prowadziliśmy wykłady online dotyczące pielęgnacji
ciała, prezentowaliśmy również filmiki związane z przygotowaniami
ozdób świątecznych. Na stronie internetowej można zapoznać się
z przepisami kulinarnymi nadesłanymi w trakcie SKOŁOwanego
Gotowania, z kolei akcja poszukiwania odblasków na ścieżce
edukacyjnej w Chotomowie (trwała kilka tygodni) to inicjatywa
wspierająca bezpieczeństwo mieszkańców.
Kim są chotomowskie gospodynie i gospodarze?
Chotomowskie gospodynie i gospodarze są w wieku dozwolonym
od lat 18., o różnych zawodach i pasjach. Chotomów nie jest typową
miejscowością wiejską. Ale każda z nas jest gospodynią w swoim
domu i każdy mężczyzna gospodarzem. Tak na prawdę to nie nazwa
jest ważna, ale fakt, że możemy się poznawać i integrować, działać
pod wspólnym szyldem.

Jakie działania niosą największą radość, dają najwięcej
satysfakcji?
Jesteśmy szczęśliwi mogąc integrować tutejszą społeczność.
Działania jakie wykonywaliśmy pomagały poznawać ludzi
i ich zainteresowania. Nasze reakcje często są wynikiem
zgłaszanych bezpośrednio próśb i sugestii.
Gdzie i jak często się spotykacie?
Obecnie spotykamy się każdego dnia bez względu na porę
dnia, czy nocy:) Oczywiście na naszej stronie na FB:) Przed
pandemią mieliśmy regularne spotkania w sali Centrum
Kultury. Oprócz tego wszelkie wspólne aktywności rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu. Naszym marzeniem
jest móc na nowo się spotykać i wzajemnie inspirować,
wymieniać pomysłami i wspólnie w szerszym gronie spędzać
czas.
Czy zdobycie pierwszej nagrody w konkursie otwiera jakieś
nowe drzwi, stawia nowe wyzwania?
Zdobycie nagrody jest bardzo miłe. Takie wydarzenia dodają
skrzydeł i motywują. Oczywiście mamy plany na dalsze
działania, mimo trudnego czasu z którym przyszło się nam
zmierzyć. Większość naszej działalności rozgrywa się teraz
w sieci. Radzimy sobie:)
Jakie plany na najbliższy czas ma chotomowskie Koło
Gospodyń Wiejskich?
Plany KGW Chotomów uzależnione są przede wszystkim od
pandemii i obostrzeń, które z niej wynikają. Jest ich wiele, ale
nie możemy zdradzać całej naszej „kuchni”. Ważne jest, że
nasze inicjatywy to wynikowa potrzeb mieszkańców Chotomowa i naszych członków, jak również ich pomysłowość
i kreatywność. Każdy może przyjść, zgłosić swój pomysł, nad
każdym pomysłem się pochylamy i wspieramy. Nasze przewodnie działanie to integrowanie społeczne. Ponadto chcemy
rozmawiać o zdrowiu kobiet, dzieci, mężczyzn, mówić, jak
ważna jest profilaktyka i regularne poddawanie się badaniom
kontrolnym, promować zdrowe odżywianie się, zachęcać do
ruchu i sportu, organizować warsztaty plastyczne dla dzieci
i dorosłych, promować dbanie o środowisko, organizować
akcje sprzątania naszych ulic, ścieżki edukacyjnej, itd.
W jaki sposób można do Was dołączyć?
Wystarczy się do nas zgłosić, wypełnić formularz i wyrazić
chęć działania w naszym Chotomowskim Kole Gospodyń
Wiejskich.
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ZAPRASZAMY!
http://kgw-chotomow.mozello.pl/

Z abawa w Wierszowanie...
„PODAJ DALEJ! to zabawa w wierszowanie”. Celem akcji było utworzenie najdłuższego,
wspólnego wiersza. Dzięki niej uaktywniły się ukryte talenty mieszkańców Chotomowa
każdy mógł się włączyć i dopisać kilka wersów.

(…)Koło lasu za torami, żyje grupka z pomysłami,
chodzą w koło, szydełkują, a pobawić też się lubią, oj się lubią...(…)
Lubią się lubią, rzadko się czubią,
choć się teraz nie widują, wspólnie się radują.(…)
(…)Biedni ci, co siedzą w bloku - bojąsię każdego tłoku.
W windzie, sklepie, na spacerze. Nie pojeżdżą na
rowerze!(…)
W maju w KOŁO wszystko
kwitnie, mam nadzieję wirus zniknie.
Znowu zaczną się spacery, marsz
z kijami i plenery(…)
Kino w naszym Chotomowie, mnóstwo
spotkań. Tylko zdrowie
dziś musimy pielęgnować, od wirusa się
zachować(…)
Moi drodzy jest wyzwanie, z naszym Kołem
rymowanie.
By pokazać jak razem budować, Samorząd
w Jabłonnie zaczyna rymować.

Choć Chotomów wsią jest jedną jak prym wiedzie wszyscy bledną
Bo choć wsią są w gminie wielką dwa sołectwa mają nad wątpliwość
wszelką.
Jak mieszkańcy w Chotomowie pomoc niosą Wam opowiem.
T u od rana do wieczora pomocników wielka sfora.
Każdy z nas zamaskowany.
Czy to sąsiad dobrze znany?
Czy ta postać na Lipowej, to sąsiadka
z Kasztanowej?
Dzisiaj dosiądź więc roweru, czasem
zażyj też spaceru.
Mimo maski, dzików w krzakach,
co wróciły po dwóch latach.
Stary Rok powoli mija, nowy do drzwi
się dobija.
Więc się nie martw tu zawczasu, na spa
cerek idź do lasu.
(…)Chodzą młodzi i seniorzy tak się duże Koło tworzy
Coraz więcej słońca widać w ruchu warto wypoczywać
Las nasz piękny uwielbiamy nie dzielimy go torami
I Was Wszystkich zapraszamy!

PODAJ DALEJ @

Najpierw maseczki, a teraz eko torby!
M

ieszkanki Dąbrowy Chotomowskiej Pani
Zdzisława Piasecka i Pani Jadwiga Śliwińska
szyją ekotorby. Materiały dostarczają Mieszkańcy
i Sołtys Dąbrowy Chotomowskiej Radomir Czauderna, bo przecież każdy znajdzie u siebie jakieś
skrawki, może zbędną pościel, stare zasłony, czasem obrusy. Z nich powstają piękne, autorskie eko
torby, wzorzyste, kolorowe, o różnych kształtach,
czasem z długimi, innym razem z krótkimi uszami.
Wszystko zależne jest od weny projektantki torby.
Materiały dostają drugie życie, nie zalegają w domu,
a torba ekologiczna przyda się zawsze i każdemu.
Pani Zdzisława i Jadwiga mają przyjemność
z szycia, zakupione ze środków sołeckich maszyny nie stoją bezużyteczne, służą mieszkańcom.
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Małe - wielkie pszczoły!
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa “Nasze Pszczoły” oraz laureat nagrody Marszałka
Województwa Mazowieckiego za miód akacjowy.
Zapraszam na wywiad z Markiem Dudkiem.
Sylwia Piwowar

M

arek Dudek od lat pasjonuje się pszczelarstwem, jest
prezesem działającego na terenie naszej gminy Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”. Prowadzi
kursy dla początkujących pszczelarzy, edukuje seniorów
i dzieci. W domkach pszczelej atmosfery organizuje seanse zdrowotne dla mieszkańców, które to wspomagają
układ odpornościowy. Ostatnio z ramienia Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej otrzymał certyfikat pszczelarza.
Skąd pomysł, aby przez kolejnych 5 lat organizować
w naszej gminie kurs dla początkujących pszczelarzy?
MD: Poprzednie cztery edycje kursu ukończyło ponad 200 osób.
Niektórzy założyli niewielkie pasieki, a kilkoro z nich posiada
nawet po ponad 50 rodzin pszczelich! Informacja o poprzednich
kursach pozostała w internecie i być może to spowodowało,
że przez ostatni rok zebrałem kontakty do 40 osób chętnych
zgłębić tajniki tej ciekawej dziedziny, jaką jest pszczelarstwo.

Czy to prawda, że w kursie uczestniczą sołtysi z naszej gminy?
MD: Tak. Być może to reklama prowadzona przez Pana Andrzeja Dybowskiego – sołtysa wsi Chotomów Północny, który
3 lata temu ukończył kurs i opiekuje się kilkoma rodzinami
pszczelimi. Dwa lata temu Pan Ryszard Doktor – sołtys Trzcian,
udostępnił nam swoją łąkę do założenia hotelu dla pszczół, dziś
stoi tam ponad 30 rodzin. Obaj Panowie są na liście kursantów.
Wiem, że to jeszcze niepełna lista?
MD: Tak, w kursie uczestniczy jeszcze Pan Radomir Czauderna – sołtys Dąbrowy Chotomowskiej. Pan Czauderna Senior wspierał mnie w pierwszych latach mojego
pszczelarzenia. Pan Radomir chce kontynuować tradycje
rodzinne. Zaangażowanym kursantem jest również Pan Sylwester Machnio – sołtys Chotomowa. W jego ogrodzie kilka
razy zbierałem roje pszczele, które to uciekały sąsiadowi.
Na liście kursantów mamy też kilku radnych naszej gminy.

Jak Pan sądzi, skąd to duże zainteresowanie pszczelarstwem?
MD: Wiele osób ma świadomość, jak bardzo szybką giną
pszczoły, jak ważne są one dla naszego środowiska i dla nas samych. Po prostu chcą pomóc pszczołom i brać sprawy w swoje
ręce. Ponadto, nasza Gmina w herbie ma jabłoń, która bez pracy
pszczół nie wydałaby owoców. Taki herb to nasz lokalny skarb,
a nasze działania to prosta kontynuacja historii. Tradycji tych bartników, którzy w 1369 roku dostarczyli do biskupstwa w Płocku
14 donic miodu z borów porastających okolice naszej gminy.
Czy ograniczenia koronawirusowe nie pokrzyżowały planów
prowadzenia kursu, przecież macie w planie także warsztaty
praktyczne w pasiece?
MD: Sztuką jest przekuć porażkę w sukces. Nasze Stowarzyszenie
to potrafi. Fakty są następujące: w aktualnym kursie uczestniczy 68
osób, w tym 22 kobiety. Dzięki koronawirusowi zdecydowaliśmy
się na kurs w trybie on-line. Mamy więc uczestników z całej
Polski, a nawet z Wielkiej Brytanii. Warsztaty prowadzimy
w małych grupach 3 - 4 osobowych, zgodnie z ograniczeniami
sanitarno - epidemiologicznymi, a dla tych, którzy nie będą mogli do nas dotrzeć przygotowaliśmy krótki film instruktażowy.
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W Chotomowie mamy
ok. 100 rodzin pszczelich - uli.
Latem żyje w nich 5 mln pszczół.

Czego Wam życzyć?
MD: Zaakceptowania przez Narodowy Instytut Wolności sprawozdania projektu PROO (Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich), który częściowo finansuje prowadzony kurs.
A może słów kilka o najbliższych planach Stowarzyszenia?
MD: Ze względu na powstanie Centrum Kultury i Sportu
bezpośrednio przy naszej bazie, przy ul. Partyzantów 124A,
planujemy przenieść większość rodzin pszczelich do nowej
lokalizacji, którą na podstawie umowy użyczenia, podpisanej
przez Pana Wójta Jarosława Chodorskiego, mamy przy
ul. Wiejskiej 40 w Jabłonnie. Będzie to duże wyzwanie logistyczne. Planujemy w dalszym ciągu się rozwijać, już teraz stowar-

zyszenie liczy 69 osób, w tym 23 kobiety. W ubiegłym roku w
prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział około 500 dzieci
i około 200 seniorów z naszej gminy! Chcemy wciąż edukować
i wdrażać różne ciekawe projekty dla naszego lokalnego
społeczeństwa. Na pewno będziemy o nich szeroko informować.
Dziękuję za rozmowę, życzę, aby pszczoły były zdrowe,
a miód lał się strumieniami.

Czy wiesz, że....
1. Pszczoła wraca do ula z prędkością 30 km/godz. niesie ładunek połowy ciężaru swojego
ciała, czasem z odległości 3 km. Dziennie robi do 15 takich kursów.
2. Na 1 kg miodu pszczoły pokonują trasę 400 000 km, przy założeniu, że nektar znajdują
do 1,5 km od ula.
3. Pszczoła żyje 6 tygodni, w trakcie życia przynosi do ula 1/2 łyżeczki miodu i produkuje
12,5 mg wosku.
4. W miodzie jest ok. 60 związków organicznych, w pyłku ok. 150, w propolisie ponad 350,
w pierzdze 450, ale my uważamy miód za najlepszy :-)
5. Na 1 kg wosku potrzeba 1 250 000 łuseczek wypacanych przez pszczoły.
JEDNA rodzina w ciągu całego roku wytwarza 30 dkg wosku.
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JABŁONOWSKIE TRASY

CROSSOWA BIEGOWA NARCIARSKA

Trasa biegowo-narciarska w Lasach Chotomowskich

C

ała trasa ma około 6 km i tworzy dużą pętlę, w którą 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 od granicy lasu.
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W tych miejscach ustawione są tablice informacyjne, na których
znajduje się mapa oraz legenda dotycząca oznakowania. Szlaki
narciarskie charakteryzują się pomarańczowo-zielonym oznakowaniem.Przypomnijmy, że Trasa biegowo – narciarska, to
wspólna inicjatywa Pawła Ratyńskiego – mieszkańca Chotomowa,
Gminy Jabłonna i Nadleśnictwo Jabłonna.

/
Jablonowskie
Trasy Crossowe

/
Petla XC Jelonka-Jablonna
'

Trasa znajduje się na końcu ulicy Szarych Szeregów w Jabłonnie.
Długość: 4,6 km, szacowany czas pokonania: 20-40 minut,
sumaryczna ilość wzniesień: 43 m, trudność: 4,5/5.

Jesteśmy w trakcie realizacji ostatniego etapu tworzenia górskich tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna. Łącznie
wyznaczyliśmy ponad 40 kilometrów ścieżek,
2 trasy typu XC i 2 trasy typu maraton MTB.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
wraz
z
Nadleśnictwem
Jabłonna
Stefan Traczyk, Artur Szymkowski, Karol Ostaszewski, Klaudia Czabok otworzyliśmy trasę XC
Jelonka w Jabłonnie, oznaczona jest już również
trasa XC na Bukowcu. XC – czyli Olimpijska odmiana Kolarstwa Górskiego, a nasza
Jelonka to jedyna legalna trasa do treningów
dla kolarzy górskich w promieniu 30 km!
Trasa oznaczone jako XC (Jelonka, Bukowiec), to
stosunkowo krótkie, bardzo kręte, wymagające
technicznie i fizycznie trasy, które znajdują się
na małym obszarze terenu. Obfitują w dużą
ilość zjazdów i podjazdów. Użytkownik bez
znajomości terenu, może wybierać, który element
chce pokonać, a który ominąć. Gęste poprowadzenie ścieżek względem siebie pozwala trenować
w grupie i mieć “na oku” swoich kompanów.

Petla XC Nowy Bukowiec
'
Trasa znajduje się za Osiedlem Nowy Bukowiec, pomiędzy
ul. Strużańską, Gen. Roi oraz torami kolejowymi. Przeznaczona dla osób, które już potrafią zapanować nad rowerem. Dużo
zakrętów, krótkich zjazdów i podjazdów. Składa się z wąskich
ścieżek leśnych oraz “przelotówek” szerszymi duktami.
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TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI!

ROZLICZ PIT
W SWOJEJ GMINIE

WSPIERAJ ROZWÓJ
SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY!
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