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Szanowni Państwo,
Przez cały wrzesień 2021 r. w miejscowościach należących do Gminy Jabłonna odbywały się zebrania wiejskie.
Podczas spotkań Mieszkańcy mieli możliwość zadecydowania na jakie cele i inwestycje przeznaczą środki z funduszu
sołeckiego, który w roku 2022 wynosić będzie ponad 513 tys. zł. Była to także okazja do omówienia bieżących spraw,
wzajemnej dyskusji, a także spisania się w mobilnym punkcie spisowym oraz odebrania karty PSZOK. Dziękuję wszystkim
za owocne spotkania oraz aktywne uczestniczenie w życiu Gminy. O wysokościach i propozycjach podziału funduszu
sołeckiego na rok 2022 przedstawionych na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach możecie Państwo
przeczytać w tym numerze informatora gminnego.
Końcówka lata i początek jesieni były w naszej gminie bardzo intensywne. 1 września oddaliśmy do użytku
nowy obiekt Gminnego Żłobka i Przedszkola, a także udostępniliśmy Mieszkańcom nowy gminny plac zabaw i teren
rekreacyjny w Chotomowie. Zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć patriotycznych, kulturalnych i sportowych, o czym
przekonacie się Państwo po lekturze tego numeru czasopisma. Wydarzenia te niestety nadal odbywają się
w ograniczonym zakresie i reżimie sanitarnym, ale cieszę się, że mogę się na nich z Państwem spotykać.
14 października 2021 r. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim nauczycielom, kadrze pedagogicznej
oraz pracownikom placówek edukacyjnych złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zawód, który wybraliście to niewątpliwie trudna misja, która wymaga
wielu wyrzeczeń i poświęceń. Wyrażam swój szacunek i wdzięczność za trud, który podjęliście oraz dziękuję za pracę, którą wkładacie w wychowanie
i wykształcenie młodych pokoleń. Chciałbym także podziękować za odpowiedzialne podejście do tematu szczepień przeciwko COVID-19. W Gminie Jabłonna
mamy już prawie 60 procent w pełni zaszczepionych Mieszkańców. Wynik ten plasuje Gminę na 50 miejscu w ogólnopolskim rankingu szczepień. Nie zwalniajmy, bo im więcej osób zaszczepionych, tym szybciej pokonamy pandemię. Szczepmy się – od tego zależy bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich.
Na koniec zachęcam do zapoznania się z bieżącym numerem informatora gminnego!

Życzę przyjemnej lektury!
Wójt Gminy Jabłonna
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Na jakie cele przeznaczony
zostanie fundusz sołecki w 2022 r.
Przez cały wrzesień 2021 r. w miejscowościach należących do Gminy Jabłonna odbywały się zebrania
wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2022 rok. Podczas spotkań mieszkańcy
mieli możliwość zadecydowania na jakie cele i inwestycje przeznaczą środki. Była to także okazja do
omówienia bieżących spraw, wzajemnej dyskusji, a także spisania się w mobilnym punkcie spisowym
oraz odebrania karty PSZOK.

Z

asady funkcjonowania funduszu
sołeckiego zostały uregulowane ustawą
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór
jednolitych dla wszystkich gmin
wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi
w współdecydowaniu o wydatkach części
budżetu na dany rok.
Środki funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które zostały
zgłoszone we wniosku skierowanym
przez sołectwo do wójta. Wniosek uchwala
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
Wniosek, wraz z informacją o kosztach
i uzasadnieniem jest przedkładany
wójtowi w terminie do 30 września, celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu na
następny rok budżetowy.

Zgłaszane przedsięwzięcia muszą spełniać
trzy podstawowe warunki:
• są zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie życia mieszkańców,
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
P odst a w ow y w y móg z g odn ości
przedsięwzięć z zadaniami własnymi
gminy jest spełniony wówczas, gdy
zadania uchwalone przez sołectwa
należą do spraw publicznych o znaczeniu
lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
W uzasadnieniu wniosku sołectwo
wskazuje, czy dane przedsięwzięcie
mieści się w zakresie zadań własnych
gminy. Katalog tych zadań zawarty jest w
art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
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Zebrania wiejskie
w poszczególnych sołectwach
Wysokość i propozycje podziału funduszu sołeckiego, który w roku 2022 wynosić będzie łącznie
ponad 513 tys. zł, przedstawione na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach.
BOŻA WOLA,
kwota 42.528,70 zł zebranie odbyło się 30 sierpnia 2021 r.
• projekt oświetlenia ul. Leśnej w Bożej Woli – 6.000 zł
• projekt oświetlenia ul. Magnolii w Bożej Woli – 6.000 zł
• realizacja projektu wodociągu – 20.000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie
idei samorządowej – 10 528,70 zł
JANÓWEK DRUGI,
kwota 28.416,32 zł, zebranie odbyło się 3 września 2021 r.:
• zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kwiatowej – 13.000 zł
• zagospodarowanie działki przy ul. Kwiatowej – 5.000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej – 10.416,32 zł
CHOTOMÓW PÓŁNOCNY,
kwota 63.856,90 zł, zebranie odbyło się 6 września 2021 r.
• dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej wraz z pozwoleniem na budowę dla ulic
sołectwa Chotomów Północny, które nie zostały uwzględnione
w zadaniu pn.:”Budowa systemu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” – 55.000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej - seniorzy – 3 000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 5 856,90 zł
SKIERDY,
kwota 63.856,90 zł, zebranie odbyło się 10 września 2021 r.
• wykonanie projektu i budowy wodociągu we wsiach zachodnich – 48 000 zł;
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 15 856,90 zł
SUCHOCIN,
kwota 27.458,47 zł, zebranie odbyło się 13 września 2021 r.
• realizacja projektu związanego z budową sieci wodociągowej
w Suchocinie – 8958,47 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 5000 zł
• zakup materiałów i usług do prac remontowych na działce
gminnej w Suchocinie – 8500 zł
• dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Suchocinie – 5000 zł
DĄBROWA CHOTOMOWSKA,
kwota 61.621,91 zł zebranie odbyło się 15 września 2021 r.
• zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa
Chotomowska – 45 000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 13 621, 91 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej (seniorzy) – 3 000 zł
WÓLKA GÓRSKA,
kwota 16.155,80 zł, zebranie odbyło się 16 września 2021 r.
• budowa sieci wodociągowej w Wólce Górskiej – 12.500 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 3 655,80 zł
TRZCIANY,
kwota 31.162,17 zł zebranie odbyło się 20 września 2021 r.
• projekt i budowa sieci wodociągowej na terenach wsi zachodnich – 5.000 zł
• projekt oświetlenia ul. Wydmowej w Trzcianach – 3.000 zł
• zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej nr 159/7
w Trzcianach – 19.000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 4. 162,17 zł
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JABŁONNA,
kwota 63 856,90 zł, zebranie odbyło się 21 września 2021 r.
• projekt drogi ulica Wenecka – 10.000 zł
• projekt drogi ul. Politechniczna – 10.000 zł
• projekt i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Marmurowa – 5.000 zł
• projekt i wykonanie oświetlenia ul. Jabłonowska – 10.000 zł
• wymiana ławek i uprządkowanie terenu ul. Marmurowa
– 3.000 zł
• projekt i wykonanie oświetlenia ul. Bziuka – 10. 856,90 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 15.000 zł
RAJSZEW,
kwota 50. 766,24 zł zebranie odbyło się 22 września 2021 r.
• wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
w Rajszewie – 15.000 zł
• projekt oświetlenia ul. Fiołkowej – 5.000 zł
• projekt oświetlenia ul. Storczykowej – 2 766,24 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Golfowej – 10.000 zł
• budowa oświetlenia ul. Mazowiecka 4 do ul. Mazowiecka 2
– 10.000 zł
• pobudzenie aktywności społecznej oraz upowszechnianie idei
samorządowej – 8. 000 zł

Miejsce pełne radości
1 września 2021 r. w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 odbyła się uroczystość
oficjalnego otwarcia nowego obiektu Gminnego Żłobka i Przedszkola.
Z kolei Wójt Chodorski zwrócił uwagę na ogromne zasługi radnych na czele z przewodniczącym Wojciechem Nowosińskim,
Sołtysów oraz wszystkich Mieszkańców, którzy pracowali nad
tym projektem. Podziękował im za owocną współpracę oraz za
odważne podejmowanie tak ważnych decyzji.
-Zrealizowanie inwestycji jest dowodem Państwa zaangażowania
w pracę samorządową i odpowiedzialności za kształtowanie
pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń – napisał w liście
skierowanym do Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego
oraz dyrektor Gminnego Żłobka i Przedszkola w Chotomowie
Moniki Bagińskiej Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik.
Marszałek Struzik podkreślił, że: „Pomyślne sfinalizowanie projektów świadczy o sprawności w działaniu przedstawicieli lokalnego
samorządu, skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych,
a także o dostrzeganiu najważniejszych potrzeb mieszkańców
gminy. Dziękuję Państwu za wspieranie polityki prorodzinnej
w naszym regionie oraz wdrażanie rozwiązań zapewniających
łatwiejszy dostęp do edukacji i pomocy społecznej”.

W

uroczystości otwarcia przedszkola udział wzięli m.in.
Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Wicestarosta
Powiatu Legionowskiego Konrad Michałowski, Artur Pozorek
- Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie, ks. Mirosław Gawryś - proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie,
władze, radni z przewodniczącym Wojciechem Nowosińskim
na czele oraz sołtysi Gminy Jabłonna, przedstawiciele Policji,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Jabłonna, instytucji
kulturalnych i sportowych oraz przedstawiciele firmy realizującej
projekt. Nie mogło oczywiście zabraknąć najważniejszych osób,
dla których ten nowoczesny obiekt został wybudowany, czyli
dzieci, które zapewniły piękną oprawę artystyczną uroczystości.
Gości przywitała dyrektor Gminnego Żłobka i Przedszkola
w Chotomowie Monika Bagińska, która w swoim wystąpieniu
m.in. podziękowała pracownikom przedszkola oraz rodzicom,
którzy pomogli sprawnie przenieść placówkę do nowego obiektu
i przygotować przedszkole na przyjęcie dzieci. Dodała także, że
jest niezmiernie dumna, że to jej przypadło w udziale być dyrektorem tak wspaniałego obiektu. Obiecywała, że dołoży wszelkich
starań, by te piękne mury wypełniły się radością i pozytywnymi
emocjami dzieci.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, zaznaczył,
że realizacja projektu możliwa była dzięki współpracy władz
samorządowych z administracją rządową województwa mazowieckiego oraz dzięki efektywnemu wykorzystaniu inwestycyjnych
funduszy unijnych i rządowych. Podkreślił także, jak ważne jest,
aby od najmłodszych lat wychowywać dzieci w dobrych, komfortowych warunkach i dawać im szansę na efektywną edukację
i dobry rozwój.
- To dzięki skutecznej współpracy wielu zaangażowanych
w projekt osób stoimy dziś przed pięknym, przestrzennym
i nowoczesnym gmachem nowego przedszkola – zaznaczył
przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili także przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tomasz Rybałko oraz sołtys
Chotomowa Sylwester Machnio.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. Mirosław Gawryś - proboszcz
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie.
Uroczystość zakończyła się przecięciem wstęgi, symbolicznym
zasadzeniem pamiątkowego dębu oraz zwiedzaniem obiektu.
Cała inwestycja kosztowała blisko 17 mln zł, przy wsparciu ponad
1 mln zł z Rządowego programu Maluch+ oraz blisko 1 mln
z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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Kiedy śmieje się dziecko
– śmieje się cały świat!
Pod słowami Janusza Korczaka podpisuje się obiema
rękoma. Wraz z samorządem Gminy Jabłonna
współtworzyła Żłobek i Przedszkole Gminne
w Chotomowie. Analizowała, wspomagała
koncepcyjnie i merytorycznie. Zapraszam do
rozmowy z Panią Moniką Bagińską dyrektorką Żłobka
i Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
Sylwia Piwowar
Jaki według Pani powinien być priorytet w pracy dyrektora
przedszkola?
Najważniejszym i nadrzędnym celem jest zawsze dobro dziecka
oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa, poczucia komfortu oraz
odpowiedniej jakości edukacji. Nie zapominajmy też o atrakcjach,
które w jego życiu są bardzo istotną kwestią. Kolejnym priorytetem
są rodzice i zadbanie o ich zaufanie. Powierzają nam bowiem pod
opiekę największy skarb - swoje dzieci. Dbałość o pracownika to
kolejny istotny punkt. Wykwalifikowany i dobrze zmotywowany
personel to motor napędowy zapewniający dobre funkcjonowanie
placówki. Mam to szczęście, że obecne warunki ułatwiają mi pracę
nad zadbaniem o wszystkie wyżej wymienione kwestie. Wyjątkowy,
nowoczesny obiekt przedszkolno-żłobkowy, zapewniający komfort
oraz zabezpieczający wszystkie potrzeby dziecka. Niesamowity
personel i wspaniali rodzice, którzy są partnerami i współtworzą
naszą przedszkolną społeczność.
Dlaczego przedszkole w Chotomowie jest tak „wyjątkowe”?
To niezwykłe miejsce, wyposażone we wszystkie elementy
niezbędne do zaspakajania potrzeb dzieci. Nasi podopieczni mają
tu odpowiednio stworzone warunki do rozwoju, nauki, zabawy
i przyjemnego spędzania czasu. Nowy obiekt wyróżnia się już
na pierwszy rzut oka. To nowoczesny, dobrze wyposażony oraz
niezwykle kolorowy budynek. Podobnie zresztą jak znaczna część
jego wnętrza. Na terenie przedszkola znajduje się nowoczesny plac
zabaw posiadający podział na sektor żłobkowy i przedszkolny.
Ilu przedszkolaków jednocześnie może bawić się na
przedszkolnym placu zabaw?
Dzieci wychodzą na plac zabaw według harmonogramu – ze względu
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na bezpieczeństwo. Zostawiłam ten podział, który funkcjonował
podczas największych zachorowań na Covid. Sprawdził się bardzo
solidnie, więc po co to zmieniać? Dzieci korzystają z placu zabaw,
oczywiście jeżeli aura jest odpowiednia i nie ma zanieczyszczeń
powietrza, zazwyczaj przed południem i po południu. Podczas
jednego wyjścia na placu znajduje się około 80 dzieci! Na oddzielnym
placyku szaleją najmłodsi chotomowianie – do 3 roku życia.
Plac zabaw przedszkolny przewiduje część dla młodszych i część
dla starszych pociech?
Tak. Koncepcja placu zabaw została bardzo przemyślana. Wiele
dni poświęciłam na wyborze, dostosowaniu, analizowaniu
funkcjonalności, zachowaniu bezpieczeństwa do każdego wieku
przedszkolaka i żłobkowicza, bo właśnie dla nich też jest oddzielne
miejsce do zabaw na powietrzu.
Czy już wiadomo, które zabawki dzieci pokochały najbardziej?
Ogromną popularnością cieszy się karuzela, na której ja również
miałam przyjemność być kręcona… - za co dziękuję moim
Pszczółkom i Pani Ani. Dzieci szaleją też na zjeżdżalni, ale tak
naprawdę to plac zabaw jest oblegany zawsze i wszędzie. Nie ma
pustych przebiegów…
Jaki był plan aranżowania zabawek, jakie funkcje ma rozwijać,
kształtować, wspierać?
Plac zabaw był aranżowany przy współpracy ze specjalistyczną
firmą, zajmującą się tego typu obiektami. Ma on za zadanie zapewnić
dzieciom bezpieczne i atrakcyjne warunki do rozwijania motoryki
dużej i motoryki małej, sprawności fizycznej, nauki aktywnego
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Dzieci z niepełnosprawnościami, czy mamy takie w naszej
placówce, jakie udogodnienia dla nich przewidziano?
Tak, mamy dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, jak
i dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przewidziałam dla
nich dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, w niektórych przypadkach
wsparcie nauczyciela współorganizującego zajęcia oraz udogodnienia
architektoniczne, np. podjazd dla wózków, winda, doświetlone
miejsca pracy w salach. Na placu zabaw znajdują się zabawki dla
nich dostosowane. Staramy się pomóc w taki sposób, aby mogły
one kształcić w sobie umiejętności społeczne i komunikacyjne, a te
najlepiej rozwijać w grupie.

Sala sensoryczna, sala widowiskowa, sportowa, wspaniała
kuchnia, czy coś zmieniłaby Pani gdyby przedszkole było
projektowane ponownie?
Niczego bym nie zmieniła! Wszystko jest tak, jak powinno być.
Jak wyposażono żłobek? W jakim stopniu pozyskana dotacja
Maluch + w kwocie 1 mln zaspokoiła potrzeby?
Żłobek został wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy, od
łóżeczek po zabawki. Zaangażowane środki gminne uzupełnione
o pozyskaną dotację MALUCH + w wysokości 1 mln z pozwoliły
nam na zakup naprawdę przemyślanego i wysokiej jakości
wyposażenia.

Co w nowym budynku placówki sprawia wychowawcom
najwięcej radości?
Wydaje się, że przestronne, doświetlone sale, ale też możliwość
spożywania przez dzieci posiłków w stołówce. Komfort pracy jest
zupełnie inny – o niebo lepszy niż do tej pory.
Przedszkole i żłobek gminny w Chotomowie, co wyróżnia naszą
placówkę?
Profesjonalna, sympatyczna, otwarta na sugestie i współpracująca
ze sobą kadra, to po pierwsze. Po drugie – angażujący się rodzice.
A po trzecie przecudowne położenie placówki – z dala od
ruchliwych ulic, blisko lasu, a co za tym idzie możliwość obcowania
z naturą. Plusem jest też niezagospodarowana sprzętem terenowym
część placu zabaw, która może służyć oraz sprzyja prowadzeniu
zajęć przyrodniczych poprzez bezpośrednią obserwację zmian
zachodzących w przyrodzie.
Jak zareagowały dzieci na zmianę placówki, widząc nowe sale,
nowe zabawki?
Cieszyły się bardzo! Przed rozpoczęciem roku przedszkolnego
zaprosiłam swoich „starych wiarusów” i ich rodziców na zwiedzanie
placówki. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem!

błka w
Światowy Dzień Ja

Zabawki w żłobku są interaktywne - pobudzają wyobraźnię dzieci.
Mamy też oddzielną szatnię dla żłobka, w której znajdują się
w pełni profesjonalne przewijaki. W salach dużym zainteresowaniem
każdego wchodzącego do nas cieszą się dwa wózki dziecięce,
z których każdy może pomieścić 6 dzieci. Próby prowadzenia
takiego “pojazdu” podjął się chyba każdy z pracowników. Mali
żłobkowicze korzystają także ze specjalnie przygotowanego dla
nich placu zabaw - kolorowego, pełnego zabawek dostosowanych
do ich wieku, z bezpieczną nawierzchnią. Z pozyskanych środków
dotacyjnych zakupiono także dwa Magiczne Dywany, które łączą
zajęcia ruchowe z edukacją - rozwijają dużą motorykę, wpływają
pozytywnie na interakcje między dziećmi. Ten multimedialny sprzęt,
wyposażony w czujniki ruchu, szerokokątny projektor zawiera
pakiet gier i zabaw edukacyjnych dostosowany do podstawy
programowej w każdym przedziale wiekowym. Sala do Integracji
Sensorycznej wyposażona została materace, drabinki, gruszki
rehabilitacyjne, sprzęty fakturowe do ćwiczenia równowagi, podesty
wielofunkcyjne i wiele innych urządzeń wspinaczkowych. Dumą
tej sali jest kabina do terapii sensorycznej w wersji rozszerzonej
- sztywna i stabilna konstrukcja pozwalająca na montaż urządzeń
do sensoryki.
Motto, przepis dyr. Moniki Bagińskiej na szczęśliwe dzieciństwo?
Rozwijać pewność siebie u dzieci, uczyć ich kreatywnie myśleć, nie
zamykać w schematach, traktować indywidualnie i po prostu…
kochać.
Dziękuję za rozmowę.

przedszkolach

Drzewa jabłoni od wieków były cennym skarbem
naszych terenów. Z czasem zwyczaj sadzenia
jabłonek w Gminie Jabłonna został zapomniany.
Jednak nazwa oraz herb zobowiązują i inspirują.
28 września obchodzony jest Światowy Dzień Jabłka,
z tej okazji dzieci z gminnych przedszkoli zostały
zaskoczone sympatyczną niespodzianką.
Podopiecznych z Gminnego Przedszkola w Jabłonnie oraz Gminnego Przedszkola i Żłobka w Chotomowie odwiedził w towarzystwie
Wójta Jarosława Chodorskiego niecodzienny gość - Łoś Jabłonek,
który przywiózł ze sobą jabłka. Jabłonek jest gminną maskotką
wykonaną na podstawie projektu zwyciężczyni konkursu dla
dzieci Antoniny Leżuch. Dzieci przywitały nową postać z ogromną
radością i z entuzjazmem przyjęły informację, że jeden z pluszaków
zostanie w przedszkolu.
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Gmina Jabłonna w hołdzie
Powstańcom Warszawskim
Apel pamięci, złożenie kwiatów przy pomnikach upamiętniających uczestników Powstania Warszawskiego,
oddanie hołdu powstańcom w Godzinę „W”, wspólna modlitwa w intencji Ojczyzny, rodzinna gra patriotyczna
– to tylko niektóre z wydarzeń składających się na zorganizowane 1 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Jabłonna
obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

K

ulminacyjnym punktem całodziennych obchodów były
uroczystości zorganizowane o godz. 17.00 na skwerze ppor. Alfy
i ppor. Skiby w Jabłonnie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy
Wojska Polskiego i Mieszkańców Jabłonny. W liście skierowanym
do mieszkańców Gminy Jabłonna Mariusz Błaszczak Minister
Obrony Narodowej podkreślał rolę Powstania Warszawskiego
oraz jego uczestników w walce o wolną Polskę. Okolicznościowe
przemówienia wygłosił także Wójt Gminy Jabłonna Jarosław
Chodorski oraz przewodniczący Rady Gminy Wojciech
Nowosiński. Apel Pamięci odczytał harcerz - przewodnik
Janek Zając. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców
i wiązanek oraz mszą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym
w Jabłonnie. Wydarzenie poprowadził mieszkaniec Gminy
Jabłonna Pan Robert Tondera. W uroczystości udział wzięli:
mieszkańcy, kombatanci, władze, radni oraz sołtysi Gminy
Jabłonna, przedstawiciele Powiatu Legionowskiego, Wojska,
Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Jabłonna,
oświaty, harcerze 25 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
Brzask im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz członkowie
organizacji proobronnej Combat Alert.
W godzinach porannych nastąpiło złożenie kwiatów pod
obeliskiem upamiętniającym żołnierzy 3 Kompanii I Batalionu
1 Rejonu „Marianowo – Brzozów” znajdującym się na granicy
Legionowa z Chotomowem. Po południu przy Gminnym Centrum
Kultury (filia w Chotomowie) odbyło się widowisko muzyczne w
wykonaniu Teatru Piosenki pt. “Baczyński – Nowe Pokolenie”
oraz gra terenowa nawiązująca do czasu okupacji Powstania
Warszawskiego. Podobna rodzinna gra patriotyczna została
zorganizowana także w Skierdach. Wieczorem przy Gminnym
Centrum Kultury (filia w Chotomowie) odbył się występ

8

zespołu “Moderato”, a mieszkańcy wsi zachodnich wzięli udział
w ognisku i wspólnym śpiewaniu pieśni powstańczych.
Tydzień później, już po raz dziewiąty, sołectwo Dąbrowa
Chotomowska wspólnie ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi oraz
Towarzystwem Regionalnym “Orzeł” zorganizowało „Rajd
rowerowy szlakiem walk powstańczych”. Trasa wiodła przez
Chotomów oraz Legionowo. Przedsięwzięcie było wyjątkową
i spędzoną w aktywny sposób prawdziwą lekcją historii.
Przeprowadzone na terenie Gminy uroczystości zorganizowane
zostały w celu uczczenia pamięci o bohaterach, którzy walczyli
nie tylko o wolność i sprawiedliwość ale także o godność i ducha
narodu. Miejsca obchodów zostały wybrane nie przypadkowo,
przypominały bowiem, że Powstańcy Warszawscy to także
mieszkańcy Gminy Jabłonna, którzy walczyli i ginęli prowadząc
działania zbrojne na terenie powiatu legionowskiego.

Kultywujemy pamięć bohaterów
„Stało się już tradycją, że 10 września spotykamy się na Cmentarzu Parafialnym w Jabłonnie, by złożyć hołd
pod pomnikiem poświęconym żołnierzom poległym we wrześniu 1939 r. Tym samym dajemy wyraz naszej
pamięci o bohaterach, którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie” - mówił w swoim wystąpieniu
podczas uroczystości upamiętniających 82. rocznicę męczeńskiej śmierci żołnierzy 21 Pułku Piechoty
im. Dzieci Warszawy, którzy polegli w walce zbrojnej z Niemcami we wrześniu 1939 r.
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.

U

roczystości, w których udział wzięli przedstawiciele władz
samorządowych, sołtysów, służb mundurowych, instytucji gminnych,
a także lokalnych organizacji i mieszkańców rozpoczęły się przy pomniku
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. wystawieniem przez żołnierzy
32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im.
gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera z Olszewnicy Starej
posterunku honorowego. Następnie uczestnicy w skupieniu wysłuchali
Hymnu Państwowego, a proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie Jerzy Sieńkowski odmówił modlitwę za Zmarłych.
Kolejnym punktem wydarzenia było odczytanie listu, który
w imieniu starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego wystosował
wicestarosta Konrad Michalski. - Proszę przyjąć wyrazy naszego uznania za kultywowanie pamięci bohaterów, którzy za wolność Ojczyzny
złożyli Ofiarę najwyższą – swoje życie – pisał w liście skierowanym do
uczestników uroczystości wicestarosta. Okolicznościowe przemówienie
wygłosił także wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz sołtys Dąbrowy
Chotomowskiej Radomir Czauderna.
Pamięć ofiar wydarzeń września 1939 roku uczczono złożeniem pod
pomnikiem kwiatów i wiązanek. Uczestnikom uroczystości towarzyszyły
poczty sztandarowe z 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
z Olszewnicy Starej, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie,
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.
Następnie zgromadzeni udali się pod mogiłę wspólną 12 Polaków –
więźniów Pawiaka rozstrzelanych przez gestapo w czerwcu 1943 r. w lasach nadleśnictwa Jabłonna, gdzie oddali im hołd zapalając znicze pamięci
i składając symboliczną wiązankę.
Posterunek honorowy pod pomnikiem przygotowała organizacja Oddział
Terenowy Combat Alert 0702 Drużyna Jabłonna.
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Święto Chotomowa
i odpust parafialny
R

15 sierpnia odbyło się Święto Chotomowa połączone z odpustem parafialnym. Władze Gminy
Jabłonna, Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie oraz Proboszcz Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie przygotowali wiele ciekawych atrakcji dla
mieszkańców i gości.

adosna atmosfera, dobry humor
i świetna zabawa - tak najtrafniej
można podsumować niedzielny piknik
w Chotomowie. Wspólnie świętowały
sołectwa Chotomów, Chotomów
Północny, Dąbrowa Chotomowska oraz
parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Chotomowie. Takie
świętowanie ma długoletnią tradycję.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza
święta oraz procesja wokół kościoła.
Następnie wszyscy zgromadzeni
zostali zaproszeni na koncert. Na
scenie zaprezentował się zespół
Gospel Lauders wraz z uczestnikami
wakacyjnych warsztatów muzyki
gospel. Młodzi artyści przez cały tydzień
przygotowywali się do tego wydarzenia
w Gminnym Centrum Kultury
w Jabłonnie pod okiem profesjonalnych
instruktorów. Młodym pasjonatom
muzyki gratulował Wójt Gminy
Jabłonna Jarosław Chodorski, który wraz
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z licznie zgromadzoną publicznością
mógł przekonać się i doświadczyć czym
jest moc muzyki gospel. Zaraża radością,
optymizmem i dobrym nastrojem.
Publiczność bawiła się doskonale, nie
obyło się bez tańców.
Niespodzianką niedzielnego popołudnia
był stand-up pn. „Humor w koloratce”.
Ksiądz Bogusław Kowalski, ze znaną sobie
lekkością, poczuciem humoru i dystansem
do siebie i świata, bawił zebraną
publiczność. Można było wysłuchać wielu
anegdot, żartów oraz przezabawnych
historii z życia kościoła.
Niezwykle klimatycznym zakończeniem
obchodów Święta Chotomowa oraz
odpustu parafialnego był występ Tomka
Kamińskiego z zespołem. Widzowie
usłyszeli przeboje, takie jak “Ty tylko
mnie poprowadź”, czy “ Anioły do mnie
wysyłaj”. Nie zabrakło także nowości.
Artysta oczarował wszystkich swoim

śpiewem, grą na skrzypcach i ukulele.
Tomek Kamiński to czołowa postać
polskiej sceny bluesowej i blues-rockowej.
Podczas święta można było napić się
dobrej kawy oraz spróbować domowych
wypieków przygotowanych przez
mieszkańców sołectw Chotomowa,
Chotomowa Północnego i Dąbrowy
Chotomowskiej. Na terenie parkingu
kościelnego odbył się „Jarmark
Chotomowski”. Swoje stanowisko miał
także rachmistrz spisowy. Podczas
pikniku była możliwość dopełnienia
obowiązku spisowego. Pogoda dopisała,
co pozwoliło mieszkańcom i gościom
licznie przybyć na uroczystości i miło
spędzić tę świąteczną niedzielę.

Otwarcie placu zabaw
w Chotomowie
1 września 2021 r. Wójt Gminy Jabłonna dokonał otwarcia
i oddał do użytku mieszkańcom gminny plac zabaw
i teren rekreacyjny w Chotomowie.
Zewnętrzny obszar zabaw podzielony został na strefę dla dzieci
z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i strefę
seniora. Na nowym placu zabaw dzieci mogą korzystać z kilkunastu
różnych zabawek, wśród, których znajdują się ogromny statek,
zjeżdżalnia krab, marynistyczne bujaki oraz huśtawki, piaskownice
i karuzele. Teren rekreacyjny wyposażony został w stoliki do gry
w szachy, chińczyka i ping-ponga, piłkarzyki oraz siłownię plenerową.
Plac zabaw i teren rekreacyjny otwarty jest dla mieszkańców
każdego dnia w godzinach 08.00 - 21.00.

i”

am
“Kino pod gwiazd

W dwa niedzielne wieczory, 8 i 22 sierpnia 2021 roku, w pięknej i klimatycznej scenerii pałacu
jabłonowskiego odbyło się zorganizowane przez Gminę Jabłonna letnie kino plenerowe.
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sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Jabłonna Jarosław
Chodorski zaprosił widzów na kryminalny film akcji
w doborowej obsadzie pt. „Dżentelmeni”. Z kolei
22 sierpnia 2021 r., zebrana publika, na udostępnionych
przez organizatora leżakach, fascynowała się pełną
czarnego humoru komedią kryminalną pt. „Na noże”.
Projekcje plenerowe to ciekawa alternatywa dla
klasycznego seansu kinowego i świetna, wakacyjna
forma spędzenia wolnego czasu. Z pewnością „Kino
pod gwiazdami” znajdzie się w przyszłorocznym
kalendarzu imprez organizowanych przez Gminę
Jabłonna.
11

Narodowe Czytanie w Jabłonnie
4 września 2021 r. w Oranżerii Pałacu w Jabłonnie zgromadzona publiczność wysłuchała III aktu dramatu
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu osób związanych z jabłonowską kulturą.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

S

potkanie rozpoczęto od przeczytania listu Prezydenta RP
kierowanego do uczestników tego niezwykłego wydarzenia,
który odczytała Anna Czachorowska, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jabłonnie.
Podczas wspólnego czytania w postać Anieli Dulskiej brawurowo
wcieliła się dyrektor Gminnego Centrum Kultury – pani Barbara
Postrożna. Role jej córek Hesi i Meli czytały Danuta Maksymiuk
z GCK i Sylwia Piwowar z Urzędu Gminy Jabłonna. W rolę
Zbyszka, syna Dulskich wcielił się Wójt Gminy Jabłonna – Jarosław
Chodorski. Kolejne postaci to Hanka - Hanna Niewiadomska,
poetka, Julisiewiczowa – Anna Grochowska z Pałacu w Jabłonnie,
Tadrachowa – Marzena Kolber z GBP w Jabłonnie i Felicjan Dulski
– Jerzy Jastrzębski. Każdy z czytających otrzymał na pamiątkę
najnowsze wydanie „Moralności Pani Dulskiej” oraz czerwoną
różę. Uczestnicy spotkania, którzy przynieśli własne egzemplarze
dramatu otrzymali pamiątkowy stempel okolicznościowej pieczęci
tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.
Jubileuszową edycję Narodowego Czytania w Jabłonnie
uświetniła swoim recitalem zatytułowanym „Historia zamknięta
w muzyce”- Isa Conar. Piosenkarka została przyjęta bardzo ciepło
przez jabłonowską publiczność.
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Dziękujemy niezawodnej publiczności za przybycie i za wspólne
zanurzenie się w niepowtarzalnej literaturze polskiej. Po raz
kolejny udowodniliśmy jak ważne jest krzewienie idei wspólnego
czytania.
W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będą „Ballady
i romanse” Adama Mickiewicza. Do zobaczenia za rok!
Czytanie polskiej literatury to akcja społeczna organizowana
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie uczestniczy w tej akcji od
samego początku. Partnerami jubileuszowej, 10. edycji byli Gmina
Jabłonna, Gminne Centrum Kultury i Pałac PAN w Jabłonnie.

Przeznaczony dla mieszkańców i z nimi budowany!
Dom Ogrodnika w Jabłonnie ma już 40 lat!
Nazwa obiektu „Dom Ogrodnika” wywodzi się od jego lokalizacji oraz kręgu osób, dzięki inicjatywie
których powstał. Budynek umiejscowiony został na terenach intensywnej produkcji ogrodniczej,
a pomysł i fundusze pochodziły w części od środowiska ogrodniczego.

P

lany dotyczące powstania Domu Ogrodnika w Jabłonnie
sięgają początku lat 80. XX wieku. 20 marca 1981 r. na zebraniu
rejonowym członków Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej
skupiającej producentów warzyw i kwiatów z rejonu Jabłonny oraz
dzielnicy Warszawy – Pragi Północ powołano Komitet Budowy
oraz uchwalono, że środki finansowe będą w części pochodzić
z dobrowolnych składek członków spółdzielni. Inwestycja została
wzniesiona w czynie społecznym z założeniem, że pięćdziesiąt
procent wartości pokryte zostanie z wkładów ludności, a druga
połowa pochodzić będzie z nadwyżki budżetowej Gminy Jabłonna.
Projekt Domu Ogrodnika był dziełem zespołu pod kierownictwem
inż. architekta Leszka Zaremby z Rejonowego Zespołu Usług Projektowych w Legionowie. Powstający obiekt miał mieć w swoich
założeniach charakter wielofunkcyjny. W budynku o kubaturze
około 8300 m3 i powierzchni użytkowej około 1750 m3 miało się
znaleźć miejsce na:

Inwestycja została wsparta przez ówczesne władze gminy,
administrację państwową, organizacje polityczne i ujęta w planie
społeczno-gospodarczym Gminy Jabłonna na 1984 rok i lata
następne oraz weszła do planu województwa stołecznego. Budowę
i funkcjonowanie obiektu mocno wspierała lokalna społeczność.
Zakończenie budowy przewidywano na rok 1987, jednak pierwsze
pomieszczenia (klub ogrodnika z sala widowiskową) zostały oddane już w roku 1985.
Dom Ogrodnika służył mieszkańców Gminy przez wiele lat. Był
to obiekt szeroko wykorzystywany jako miejsce spotkań kulturalnych, pokazów artystycznych zabaw i dyskotek, odbywały się tak
także wesela.
W 2004 roku Dom Ogrodnika został przekształcony w Gminne
Centrum Kultury i Sportu, a od 2020, po powstaniu nowej gminnej
jednostki organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji, funkcjonuje
jako Gminne Centrum Kultury.

• Klub ogrodnika z salą widowiskową i zapleczem scenicznym,
przeznaczona na organizowanie zebrań;
• Gminny Ośrodek Kultury z pracownią plastyczną, salą baletową;
• Gminną Bibliotekę Publiczną;
• Basen pływacki;
• Pomieszczenie dla organizacji społecznych;
• Siedzibę sołtysa.

Dzień Ogrodnika
W tym roku minęło 40 lat od zainicjowania powstania tego obiektu. 18 września 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie odbył
się Dzień Ogrodnika, którego jednym z celów było zwrócenie uwagi na przypadającą rocznicę oraz na tradycje ogrodnicze, które są ściśle
związane z regionem.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć wystawę plonów ogrodniczych, własnoręcznie stworzyć kompozycję kwiatowe oraz
wysłuchać wykładu na temat ekologii poprowadzonego przez Pana Macieja Aleksandrowicza z Polskiego Związku Działkowców.
Doskonałym dopełnieniem dnia była możliwość skosztowania przepysznego jabłecznika i ryżu z jabłkami.
Gminne Centrum Kultury nadal realizuje misję i cele dawnego Domu Ogrodnika. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami, które oferuje na rok kulturalny 2021/2022 i skorzystania z ciekawej oferty zajęć i warsztatów. Trwają zapisy!
Wszystkie informacje dostępne na stronie: gck.jablonna.pl
Gminne Centrum Kultury
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 102
tel. 22 782 47 37
e-mail: gckis@jablonna.pl
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Kreatywność, aktywność, wspólna
zabawa….
W czasie tegorocznych wakacji w Gminie Jabłonna atrakcji nie brakowało. Gminne Centrum Kultury
w Jabłonnie zadbało o to, aby najmłodsi nie nudzili się w trakcie letniej przerwy od nauki. Po tym jak
zabrzmiał ostatni dzwonek, a w szkolnych murach nastała cisza, GCK ruszyło z odbywającymi się w trzech
lokalizacjach na terenie gminy wakacyjnymi warsztatami i dedykowanymi dzieciom wydarzeniami.

T

ematyka warsztatów była bardzo różnorodna, każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. W programie znalazły się
zajęcia detektywistyczne, plastyczne, kreatywne, ćwiczenia
zumby, bębniarskie, farbowania koszulek, majsterkowicza,
plastyczne i inne. Wzmocnieniem działań warsztatowych,
były otwarte soboty z przedstawieniami dla dzieci.
Cieszyły się one dużym powodzeniem i były przyjmowane
z dużym entuzjazmem oraz radością zarówno dzieci i
dorosłych. Przedstawienia wakacyjne były przeprowadzone
w trzech różnych lokalizacjach, w siedzibie głównej GCK
w Jabłonnie, filii GCK w Chotomowie oraz w Skierdach.
W sumie przez dwa wakacyjne miesiące przeprowadzono
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ponad czterdzieści warsztatów tematycznych oraz
zrealizowano sześć przedstawień teatralnych dla dzieci.
W sierpniu w GCK w Jabłonnie odbywały się „Warsztaty muzyki
gospel”. Prowadzone w poszczególnych klasach instrumentalnych
zajęcia przebiegały pod czujnym okiem czołowych muzyków
sceny. Przez cały tydzień budynek GCK tętnił życiem, był
wypełniony muzyką, śpiewem i dobrą zabawą. Zwieńczeniem
warsztatów muzyki gospel był koncert uczestników oraz
chóru Gospel Lauders podczas odbywającego się w dniu 15
sierpnia 2021 r. Święta Chotomowa i Odpustu Parafialnego.
Wszystkich chętnych na artystyczną i kulturalną przygodę
zapraszamy do kontaktu z Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Festiwal „Nauka z pałacem w tle”
W dniach 25-26 września 2021 r. w Pałacu w Jabłonnie odbywał się Festiwal „Nauka z pałacem
w tle”. Podczas dwóch dni trwania wydarzenia odwiedzający mogli wysłuchać interesujących
wykładów i prelekcji, wziąć udział w konkursach, warsztatach oraz laboratoriach naukowych.

F

estiwal Nauki jest ważnym elementem
życia kulturalno-naukowego w naszym
regionie.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Jabłonnie też realizowała w ramach tego
wydarzenia kilka przedsięwzięć. W dniu
25 września (sobota) specjalnym gościem
Festiwalu była Pani Joanna Imienowska
z Pracowni Filozoficznej EUREKA, która
w Sali Balowej Pałacu poprowadziła
Warsztaty Filozoficzne pt. „Czy wojna
może być sprawiedliwa i dlaczego?”
Podczas spotkania młodzi uczestnicy
zastanawiali się nad koncepcją wojny
sprawiedliwej. Czy wojną sprawiedliwą
jest wojna wcześniej wypowiedziana,
jak twierdził Cyceron. Czy prowadzenie
wojny w celu umocnienia pokoju to
wojna sprawiedliwa. Dyskusja toczyła
się wokół arystotelesowego rozumienia
sprawiedliwości jako gwarancji
właściwego postepowania wobec siebie
i innych. W serdecznej atmosferze
sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli
i sądów, młodzi uczestnicy starali się
odpowiedzieć na nurtujące pytania
związane z tematem spotkania.
W kolejnym dniu, 26 września
(niedziela), odbyło się spotkanie
autorskie z Małgorzatą Janiną Berwid,
znaną dziennikarką radiową, poetką,
pedagogiem, scenarzystką wielu
programów telewizyjnych dla młodszych
widzów, nagrodzoną przez dzieci
Orderem Uśmiechu. Pani Małgorzata
Berwid przedstawiła nam książkę
„Wojenne lalki Marysi”. Prezentacji
towarzyszył krótki film, który był
wstępem do wojennej tematyki powieści,
oraz wystawa prac Anny Jamróz
wspaniałej ilustratorki tej książki.
Tak, jak powiedziała o tej pozycji prof.
Joanna Papuzińska: „Wojenne lalki
Marysi” to kolejna opowieść o wojennym
dzieciństwie. Kolejna - ale jednocześnie
taka, jakiej jeszcze nie było. Jest w niej
mroczna codzienność okupacji a także
siła dzieciństwa, jego potęgę, która nie
daje się pokonać. Małgorzata Berwid
w bardzo sugestywny sposób
przedstawiła historię powstawania tej
książki. Był to długi i trudny proces.
Opowiedziała słuchaczom bardzo ciekawe
i czasami bolesne losy swojej rodziny,
zarówno te przedwojenne dziejące się we
Lwowie, jak i powojenne mające miejsce
we Wrocławiu i w Warszawie.

Uczestnicy spotkana byli zachwyceni
sposobem narracji autorki, zadawali dużo
pytań.
Przedstawiona w książce historia Marysi
była okazją do podjęcia wielu ważnych
tematów jak: wrażliwość, uczciwość,
empatia, odwaga, szacunek. To spotkanie
nie pozostawiło nikogo z obecnych
obojętnym. Tych, co nie mogli dotrzeć
na spotkanie w Pałacu, zapraszamy
serdecznie do naszej Biblioteki
i zapoznania się z treścią tej niezwykłej
książki.
Podczas festiwalu odbyły się także
m.in. warsztaty psychoterapeutyczne
skierowane do młodzieży i dorosłych,
warsztaty poświęcone motywowaniu do
pozytywnych zmian oraz tematowi jak
radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?
Uczestnicy mogli także wziąć udział
w konkursie plastycznym oraz
sportowych warsztatach rodzinnych
„Postaw na Rodzinę – Trzeźwość to
u nas rodzinne” realizowanych w ramach
akcji profilaktyka uzależnień poprzez
zacieśnianie więzów rodzinnych.
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28. Akcja Sprzątania Świata
w Gminie Jabłonna
9 września przy hali sportowej w Chotomowie odbyło się
sprzątanie w ramach akcji „28. Akcja Sprzątania Świata”.
Organizatorem przedsięwzięcia, którego partnerem była
Gmina Jabłonna, jest Fundacja Nasza Ziemia.

W

olontariusze, wśród których były dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Chotomowie, sprzątali tereny okolicznych lasów. Zebrano
ponad 270 kg różnego rodzaju odpadów.
Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu miały także możliwość
uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych dotyczących ekologii.
Gościem specjalnym wydarzenia była Ewelina Flinta – Ambasadorka Akcji Sprzątanie świata – Polska. W dniach 17-19 września
w całej Polsce nastapił finał 28. Akcji Sprzątania świata – Polska.
Wrześniowe przedsięwzięcie było zwieńczeniem, zorganizowanej
w dniu 13 lipca br. pod hasłem „Zostań bohaterem naszej ziemi”
akcji sprzątania Gminy. Podczas 2 godzin sprzątania udało się wtedy zebrać ponad 611 kg śmieci. Po sprzątaniu w „sadogrodzie”,
przy sklepie Leroy Merlin, na wolontariuszy czekały ciekawe
atrakcje. Wśród nich m.in.: warsztaty na temat faktów i mitów
o segregowaniu odpadów przeprowadzone przez przedstawiciela
Fundacji Zero Waste, o tajemnicach pszczół opowiedział Pan Marek
Dudek - Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa “Nasze
Pszczoły”, można było uszyć z końcówek tkanin eko torbę, zbudować
domek dla owadów i ptaków oraz nauczyć się sadzić rośliny.
Na stoisku Gminy Jabłonna najmłodsi uczestnicy wydarzenia, poprzez
zabawę edukacyjną, dowiedzieli się jak długo rozkładają się śmieci
i jak je prawidłowo segregować. Dorośli mieli także możliwość wzięcia
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym i z pomocą urzędnika
spisać się w Mobilnym Punkcie Spisowym. Przeprowadzono
także akcję informacyjną na temat szczepień przeciwko COVID19.
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Karta Dużej Rodziny
Przypominamy, że wszystkim rodzinom z trojgiem i więcej
dzieci zameldowanym w naszej gminie proponujemy 50% ulgi
w opłatach za wybrane usługi realizowane przez jednostki
organizacyjne Gminy.

Duża Rodzina to….

Program „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna” to ukłon
w stronę rodzin wielodzietnych. Każda rodzina, która otrzyma
kartę będzie uprawniona do korzystania ze zniżek wysokości 50%
obejmujących m. in. opłatę za śmieci czy ceny biletów na imprezy
i zajęcia organizowane przez Gminę.
Karta Dużej Rodziny obejmie rodziny mieszkające i zameldowane
w Gminie Jabłonna, które mają troje i więcej dzieci (do 18 roku
życia bądź – 24 w sytuacji gdy dziecko uczy się w szkole wyższej)
i rozliczają się w legionowskim Urzędzie Skarbowym. Dziećmi
w rozumieniu Programu są dzieci własne, przysposobione, te
co do których toczy się postępowanie o przysposobienie i dzieci
znajdujące się pod opieką prawną. Jest to duże udogodnienie dla
rodzin – pomaga i wyrównuje szanse.

Dużo dzieci – dużo zniżek

Duże Rodziny, które przystąpią do Programu będą uprawnione do
korzystania z ulg w opłatach za usługi realizowane przez Gminę
Jabłonna. 50% zniżką zostaną objęte ceny biletów na imprezy kulturalne i sportowe oraz na zajęcia organizowane przez GCKiS.
Partnerzy programu
Karta Dużej Rodziny uprawnia także
do korzystania z ulg przyznanych przez
partnerów naszego programu. Poniżej
lista podmiotów, działających na terenie
gminy, które wspierają i promują Duże
Rodziny. Zakres i wysokość oferowanych
ulg przyznanych przez partnerów dostępne
są na stronie internetowej www.jabłonna.pl
w zakładce „Sprawy Społeczne” – „Karta
Dużej Rodziny”.

Co trzeba zrobić?
Koordynatorem jabłonowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
By przystąpić do programu trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, który mieści się przy ul. Zegrzyńskiej
1 w Jabłonnie. W ciągu 30 dni od momentu
złożenia wniosku otrzymacie Państwo Kartę
Dużej Rodziny.

Ulgi dotyczą również opłat za czynsz w lokalach wchodzących
w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za świadczenia gminnych przedszkoli w zakresie wykraczającym poza podstawę
programową (w trzech powyższych przypadkach rodziny nie
mogą zalegać z ww. opłatami).
Rodzina, która skorzystała z ulg wynikających z niniejszego Programu, a następnie nie regulowała terminowo należnych opłat
przez za więcej niż 1 okres rozliczeniowy traci uprawnienia do
danej ulgi.
Warunkiem skorzystania z przysługującej ulgi jest złożenie
wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej
www.jabłonna.pl w zakładce „Sprawy Społeczne” – „Karta Dużej
Rodziny”.

8. Społem Powszechna Spółdzielnia
Spożywców

17. BIOALER - gabinet biorezonansu

ul. Sienkiewicza 12, 05-120 Legionowo

18. Towarzystwo Edukacyjne VIZJA

9. Centrum Medyczne DP MED
ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna

ul. Z. Krasińskiego 71/41, 05-120 Legionow
Ul. Pawia 55; 01-030 Warszawa

10. FIT4FUn Sp. z o.o.

19. Myjnia Konwaliowa - ręczna myjnia
parowa samochodowa

ul. Pawia 91/93, 05-101 Skierdy

Ul. Chotomowska 89, 05-110 Jabłonna

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
“Sportuś”

20. “STREFA UMYSŁU”-GABINET
PSYCHOLOGICZNY

tel. 534 144 144

ul. Różowa 9 lok. 110, 05-110 Jabłonna

11. AVAILO Sp. z o.o.
Jasionka 948, 36-002 Jasionka

21. PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO “TWÓJ CZAS”              

12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW

ul. Graniczna 1B/4, 05-110 Jabłonna

Michał - Reginów, ul. Warszawska 111

22. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

3. Salon Fryzjerski Ewa Pociech

Biuro Regionalne w Warszawie

ul. Przylesie 32, 05-110 Jabłonna

ul. Modlińskiej 130B w Jabłonnie

ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa

23. PROFIPLUS

4. Centrum Dziecięce Bobas

13. ADVancer Marlena Rębelska-Dyguda

ul. Leśna 17C/57, 05-110 Jabłonna

ul. Sienkiewicza 9/4, 05-120 Legionowo

Stanisławów Pierwszy, ul. Jana Kazimierza
279 lok 3

24. ŚWIAT KWIATÓW

1. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
ul. Chełmska 21a, Warszawa
2. Firma Grzegorz Kanigowski

5. Przedszkole Niepubliczne “WS” Katarzyna Pietrzykowska
ul. Piękna 26, 05-123 Chotomów

14. Gabinet stomatologiczny lekarz stomatolog Andrzej Flis

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego
EDUCATIO

Legionowo, ul. Sobieskiego 8/107, blok 42
15. Centrum Treningów Słuchowych

ul. Mała 11, 05-123 Chotomów

ul. Modlińska 110, 05-110 Jabłonna

7. Laserowe Centrum Rozrywki
“LASER-WAR”

16. Pizzeria BIESIADOWO

ul. Warszawska 54A, Legionowo 05-120

ul. Wysockiego 4, 05-120 Legionowo

ul. Sulejkowska 56/58, lok. 215, 04-157
Warszawa
25. ENERZON Sp. z o.o.
Sprzedaż internetowa “Dom i Ogród”
ul. Pogodna 16, 05-123 Chotomów
26. 7 ELEVEN
Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
05-110 Jabłonna 26
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Szczepimy się!
L

Podstawowym planem walki z pandemią jesienią i zimą są szczepienia i zachowywanie środków
ostrożności. Szczepienia to także jedyna ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby
oraz groźnymi powikłaniami przez nią wywołanymi.

ekarze i eksperci są zdania, że aby w Polsce społeczeństwo
nabyło odporności zbiorowej powinno w pełni zaszczepić się ok.
70 proc. obywateli. Według najnowszych rządowych danych (stan na
5 października) w Gminie Jabłonna w pełni zaszczepionych zostało
11 726 osób, co stanowi ok. 59,1 proc. mieszkańców Gminy. Wynik ten
plasuje gminę na 50 miejscu w ogólnopolskim rankingu szczepień, na
13 w regionie warszawskim i na 2 miejscu w powiecie.
Obecnie mamy bardzo łatwy i powszechny dostęp do szczepień.
Zaszczepić można się aptekach, w ośrodkach zdrowia, a także
w mobilnych punktach szczepień organizowanych podczas pikników
i festynów.
Osoby zainteresowane szczepieniem w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie mogą nadal
zgłaszać się telefonicznie pod numerami telefonu - 22 782 43 35 (Jabłonna)
i 22 772 62 95 (Chotomów). 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.
Przypominamy także, że Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowało wyjazdowy punkt
szczepień, który działa także na terenie Gminy Jabłonna. Osoby chętne,
które z jakichkolwiek przyczyn (np. zdrowotnych, rodzinnych) nie mają
możliwości samodzielnego przemieszczenia się do punktu szczepień,
a chciałyby przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą ją otrzymać
w miejscu zamieszkania. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są
telefonicznie pod numerami telefonu: 22 775 47 40, 887 501 502 lub
mailem: rum@ncm.meg.pl
Szczepienia to zawsze będzie indywidualna i osobista decyzja każdego
z nas jednak to przeciwko COVID-19 jest obecnie jedynym gwarantem
powrotu do normalności. Zaszczepmy się, by zapewnić bezpieczeństwo
rodzinie, znajomym i naszym współpracownikom. Szczepienia to
wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności.
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)

Kontrola palenisk
domowych
Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie od Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na
realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały
antysmogowej na terenie Gminy Jabłonna”. Łączny budżet zadania
wynosi 15 000 zł z czego 50% wynosi dofinansowanie.
W ramach zadania będą pobierane próbki popiołu z przydomowych
kotłów, które następnie będą przesyłane do labolatorium celem
zbadania składu próbek. W przypadku wykrycia w popiole
odpadów będzie kierowany wniosek do sądu o ukaranie, który
może nałożyć karę do 5 000 zł. Spalanie odpadów jest zabronione.
Wszelkie odpady należy oddawać w ramach Gminnego Systemu
Gospodarki Odapadami z przed posesji lub na Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie.
18

1200 kart PSZOK
wydanych

N

ie tylko w godzinach pracy urzędu, ale również
w każdą sobotę lipca, w ostatnią sobotę sierpnia oraz
podczas większości zebrań sołeckich gminny zespół
zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi
wydawał karty mieszkańcom. Dzięki temu, już ponad
1200 gospodarstw domowych, opłacających za odpady
w gminie Jabłonna, otrzymało kartę PSZOK.
Dlaczego Karta PSZOK jest taka ważna?
Przede wszystkim, umożliwia korzystanie z Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
tyko osobom uprawnionym do tego. Uprawniony, to
znaczy opłacający za odpady w Gminie Jabłonna. W efekcie, ma za zadanie ograniczyć ilość śmieci przywożonych
przez np. mieszkańców innych gmin i miast.
Gdzie można wyrobić kartę?
Urzędzie Gminy Jabłonna, Gospodarka Odpadami,
ul. Zegrzyński 1 wejście D
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
KART
Piątek: 8:00 - 14:00
NR 000 A PSZOK
01

GMINA

JABŁON
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Nocny Memoriał Siatkarski Tomka Wodzyńskiego
Pod koniec sierpnia w hali sportowej w Chotomowie odbył się turniej siatkarski poświęcony pamięci Tomasza
Wodzyńskiego Radnego Gminy Jabłonna. Ponad 100 zawodniczek i zawodników rywalizowało o zwycięstwo w turnieju.

P

an Tomasz aktywnie uczestniczył w życiu gminy i działał na rzecz
jej rozwoju. Cieszył się dużym zaufaniem społecznym. Piastował
mandat radnego przez cztery kadencje nieprzerwanie od 2006 roku.
W obecnej był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem
Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju. Był też wielkim fanem
sportu, który uprawiał przez wiele. Szczególnie ważna była dla
niego siatkówka, którą nie tylko oglądał, ale i czynnie przez wiele lat
uprawiał.
W Memoriale poświęconym jego Pamięci, rywalizowało 9 zespołów,
które podzielone były na 2 grupy. Zacięte pojedynki w grupach
wyłoniły po dwie drużyny które zagrały w półfinałach a następnie
w Finale oraz meczu o 3 miejsce.
W turnieju wzięły również udział drużyny reprezentujące Radę
Gminy Jabłonna oraz Urząd Gminy Jabłonna, ambitnie rywalizując
w fazie grupowej! Memoriał odbył się pod patronatem Wójta Gminy
Jabłonna Jarosława Chodorskiego. Organizatorami był: LKS Lotos
Jabłonna i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Dziękujemy
wszystkim zespołom za udział i gratulujemy zwycięzcom pierwszego
Nocnego Memoriału Siatkarskiego Tomka Wodzyńskiego drużynie
AZS PJATK.
PÓŁFINAŁY:
Young Stars vs AZS PJATK
0-2
KS Raszyn vs Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
1-2
MECZ O 3 MIEJSCE:
KS Raszyn vs Young Stars
2-1
FINAŁ:
AZS PJATK vs Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
2-1
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Basen w Jabłonnie z nowymi
zajęciami

Po letnich wakacjach pływalnia w Jabłonnie wróciła z cyklicznymi zajęciami sportowymi
oraz nowością – zajęciami aqua aerobik strong.

B

asen w Jabłonnie, położony przy ul. Modlińskiej 102, to
kameralny obiekt sportowy z czterema torami pływackimi
o długości ok. 18 metrów. Jest świetnym miejscem zarówno do
nauki pływania przez dzieci, jak i doskonalenia pływania przez
dzieci, młodzież i dorosłych.

dorosłych, aqua aerobik, aqua aerobik strong, pływanie rodzinne
i sekcja pływacka. Oprócz prowadzonych zajęć na basen można
przyjść także popływać indywidualnie. Zgodnie z obecną
filozofią zarządzania basenem, staramy się by część torów była
pozostawiona na taką aktywność.

W nowym roku szkolnym w godzinach przed popołudniowych
korzystają z niego dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie i Akademii Dobrej Edukacji. Przez
blisko 130 godzin miesięcznie, oddanych do dyspozycji szkół,
uczą się tu pływać uczniowie z placówek oświatowych z naszej
gminy.

W ostatnich miesiącach na basenie prowadzonych było szereg
prac modernizacyjnych, których celem było przede wszystkim
podniesienie komfortu odwiedzających obiekt mieszkańców
Gminy Jabłonna. Część z nich jak nowe szafki w szatniach,
suszarki do włosów, sprzęt pływacki – są widoczne dla wszystkich użytkowników. Takie jak prace przy instalacjach czy
odwodnieniu basenu – już znacznie mniej, a są co najmniej tak
samo ważne.

W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia – nauki
pływania dla dzieci i młodzieży, doskonalenia pływania dla

Zapraszamy!

EER

Złoto dla BDS CH

w

ielki sukces odniosła drużyna sportowa cheerleaderek.
Zawodniczki ze szkoły tańca Brothers Dance Studio zdobyły
pierwsze miejsce w kategorii Pom Dance Elite Junior Młodszy
w Pucharze Polski Cheerleaders. Zawody odbyły się 25 września
2021 r. w Łochowie.
Cheerleaderki, które pod czujnym okiem swojej trenerki Klaudii
Gołębiewskiej trenują w hali sportowej w Chotomowie, to
młode adeptki sztuki tanecznej, które uparcie zdobywają formę,
sumiennie ćwiczą układy i zdobywają najwyższe laury.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
21

VII edycja Biegu po Złote Jabłko

B

4 września 2021 r. w Lasach Chotomowskich ponad 250 biegaczek i biegaczy rywalizowało
w biegach przełajowych i w nordic walkingu.

ieg po Złote Jabłko to wydarzenie sportowe, które w naszej
gminie ma już swoją tradycję. Trwająca pandemia koronawirusa
sprawiła, że na obecną edycję czekaliśmy ponad dwa lata!
Podobnie jak w ubiegłych latach cieszy, że w rywalizacji
bierze udział coraz więcej dzieci. Niewiele jest obecnie
w Polsce organizowanych wydarzeń biegowych, w trakcie
których w programie uwzględnione są biegi dla całych
rodzin. Dlatego też organizatorzy z dużą radością powitali
ponad stu osobową reprezentację dzieci, która rywalizowała
na czterech dystansach w ramach Otwartych Mistrzostw
Gminy Jabłonna w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także Bieg Rodzinny,
w którym okazję wystartować mieli rodzice ze swoimi latoroślami.
Na dystansie 10 km rywalizowali uczestnicy Nordic Walking
oraz biegacze i biegaczki w Biegu Głównym. Najszybsi w Nordic
Walkingu i w Biegu Głównym w kategoriach kobiet i mężczyzn
w tym roku byli:

Nordic Walking:
Kobiety: Walecka Wiktoria, Biegam Na Tarchominie, czas 01:16:18
Mężczyźni: Zabłocki Karol, NW CZŁAPSKI TEAM, czas 01:08:47
Bieg Główny:
Kobiety: Krajewska Klaudia, 48:19, czas 48:19
Mężczyźni: Gruza Marek, BieganiePo40.pl, czas 37:47
VII edycję Biegu po Złote Jabłko swoim patronatem objął Wójt
Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski. Organizatorami biegu były:
Gmina Jabłonna, Ośrodek Sportu i Rekreacja w Jabłonnie oraz
partner Fundacja Action – Life.
Dziękując wszystkim za udział już teraz zapraszamy na VIII
edycję Biegu po Złote Jabłko w 2022 r.!
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Sensei Dariusz Kowalski
2 Dan

Sensei Ryszard Korczyñski
4 Dan

www.m-c-k.pl

Zapisy i zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w Twojej szkole.
Dodatkowe informacje: 694 530 408
Zapisy przez cay rok szkolny.
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Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

www.jablonna.pl

@jablonnagmina

@gminajablonna

