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DYŻURY ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO
Przypominamy, że na terenie gminy dyżurują animatorzy czasu wolnego. Zajęcia są finansowane z budżetu
Gminy Jabłonna. Animatorzy dyżurują na obiektach przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych.
Od 1 kwietnia na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Orła Białego
w Chotomowie zajęcia prowadzi
nauczyciel wychowania fizycznego
Pani Marta Lach. Zajęcia dla dzieci
i młodzieży odbywają się w poniedziałki, środy, piątki w godzinach
15.00 – 19.00.

Również w Skierdach odbywają się
zajęcia z animatorami finansowane
przez Gminę Jabłonna. W soboty
dzieci mogą bezpłatnie korzystać
z zajęć świetlicowych oraz sportowych, a w tygodniu starsi mieszkańcy
szlifują talent na zajęciach wokalnych.

Z kolei na zespole boisk
Orlik w Jabłonnie animator
pracuje od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00 – 20.00 oraz w soboty
w godzinach 10.00 –14.00.

Głównym zadaniem animatorów jest dbanie o to, aby osoby chcące spędzić czas wolny w sposób aktywny i ciekawy
miały do tego odpowiednie warunki.
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Pieniądze lubią spokój
Rozmowa z Martą Wojtachnio – nowo powołanym skarbnikiem gminy Jabłonna.
Przez 24 lata pracowała Pani w Izabelinie z czego 11 lat jako skarbnik. Muszę
o to zapytać, dlaczego zdecydowała się
Pani zmienić pracę?

Jakie uczucia
towarzyszą Pani
w pierwszych
dniach nowej pracy?

Bo każdemu potrzebne są zmiany. To daje
powiew świeżości, wymaga wyjścia poza
dotychczasowe tematy. Można pozostawać w tym samym, znanym miejscu, albo
stawiać czoła nowemu. Poruszając się tą
samą, dobrze wydeptaną ścieżką nie zobaczymy nic nowego i nie wypróbujemy się.
Zmiany są niezbędne dla rozwoju.

Cieszę się na myśl
o czekających wyzwaniach, jestem
też ciekawa moich
współpracowników
– myślę, że zarówno
oni jak i ja czujemy
pewną tremę, ale
jestem przekonana,
że razem sobie z nią
poradzimy.

Każda zmiana to wyzwanie. Na początek
trzeba wyjść ze swojej „strefy komfortu”,
a później podjąć nowe tematy, których jak
wiem, w gminie Jabłonna nie brakuje.
To proszę powiedzieć, co Panią zachęciło
do tej decyzji bardziej, niż sama chęć
stawienia czoła nowemu? Wie Pani
o naszych sukcesach, potrzebach
i wyzwaniach?
O sukcesach myślę, że się dowiem – wiem
jakie są zapotrzebowania czyli przede
wszystkim inwestycje kanalizacyjne, drogowe i oświatowe. Teraz rozpoczyna się
budowa sali sportowej i trwa rozbudowa
sytemu wodno-kanalizacyjnego – mam
już też pewne pomysły, jak poprowadzić
finansowo te inwestycje by były jak najkorzystniejsza dla gminy. Na razie nie powiem nic więcej, jedynie tyle, że z jednego
ze szkoleń wyniosłam pewną metodę,
którą z sukcesem zastosowaliśmy w Izabelinie, a która przyniosła duże zyski. Myślę,
że Jabłonna też może na niej zyskać.
Co panią zachęciło do tej decyzji?
Na pewno tempo i ilość inwestycji, jakie są
prowadzone w Jabłonnie.
Nie obawia się Pani, że kurs rozwoju,
na którym znalazła się Jabłonna będzie
bardzo wymagający?
Wręcz przeciwnie. O tym, że Wójt Chodorski realizuje bardzo odważne plany
słyszałam zanim jeszcze zaczęłam myśleć
o pracy w Jabłonnie. Co istotne, mówimy
o rozbudowie sytemu wodno-kanalizacyjnego, chociaż patrząc na skalę jest to praktycznie budowa od podstaw. Sprawdziłam
budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową
i widzę, że rzeczywiście plany na najbliższe dwa lata są bardzo ambitne. Jest
to wyzwanie dla skarbnika. Tu też mam
pewne pomysły i sugestie o których będę
rozmawiała z Panem Wójtem.
Dlatego zdecydowanie mogę powiedzieć,
że się nie obawiam.

Czy pracownicy
mają się czego obawiać, jest Pani bardzo wymagająca?
Absolutnie nie mają
się czego obawiać.
Zależy mi na dobrze
wykonanej pracy,
ale lubię współpracę, dialog… generalnie lubię ludzi.
Podczas ostatniej
sesji w Izabelinie
została Pani odwołana, czy było to
trudne rozstanie?
Rozstanie po tylu
latach pracy chyba
zawsze jest trudne.
Zostawiam w Izabelinie kawał swojego
życia, ale też całkowicie stamtąd nie odchodzę – już jako mieszkanka będę bacznie
przyglądać się temu, co się dzieje. Z resztą
głośno to zapowiedziałam [śmiech].
Próbowano Panią nakłonić do zmiany
decyzji?
Tak i to oczywiście było bardzo miłe.
Część radnych nie chciała się zgodzić na
moje odejście – prosiłam podczas komisji,
żeby zagłosowali za moim odwołaniem.
Jak układały się Pani relacje z radnymi?
Dobrze. Naturalnie nie zawsze się zgadzaliśmy, czasami się spieraliśmy, ale to
ścieranie się poglądów jest po to, żeby coś
wypracować. Oczywiście, o ile jest to konstruktywne – kłótnia nikomu nie służy.
Co jest najważniejsze w pracy skarbnika?
Spokój, zrozumienie i perspektywa. Hołduję takiej zasadzie „pieniądze lubią spokój”. Trzeba myśleć, sprawdzać, myśleć
perspektywicznie i nie robić zbyt dużo
hałasu.

Fot. Marta Wojtachnio

Czy można powiedzieć, że dla osoby
z tak dużym doświadczeniem taka zmiana jest nadal wyzwaniem?

Marta Wojtachnio
– skarbnik z wiedzą i doświadczeniem
Zdobyła tytuł magistra na kierunku administracja Uniwersytetu Warszawskiego.
Następnie ukończyła dwa kierunki studiów
podyplomowych: w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Warszawie oraz
w zakresie finansów i rachunkowości
budżetowej na Polskiej Akademii Nauk.
Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa
Finansów uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W 2017 r. złożyła z pozytywnym wynikiem
egzamin dla kandydatów na członków
organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa przed komisja egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
W samorządzie pracuje od 24 lat,
w tym od 11 na stanowisku skarbnika
gminy. Od roku reprezentuje Związek
Gmin Wiejskich podczas obrad Zespołu
do spraw odbiurokratyzowania jednostek
samorządu terytorialnego w Ministerstwie
Finansów.
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Co nowego na budowie sali sportowej?
W lutym 2019 r. Gmina Jabłonna podpisała umowę na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Stefana Krasińskiego w Chotomowie.
Inwestycja realizowana jest w ramach
zadania pod nazwą: „Budowa II etapu
Centrum – Kulturalno – Sportowego
w Chotomowie – budowa sali sportowej
wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Prace na placu budowy postępują zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
KARTEL S.A. z Jędrzejowa wykonał roboty przygotowawcze – ogrodził teren,
urządził drogi dojazdowe, ustawił żuraw
budowlany i stworzył zaplecze budowy.
Wykonał roboty ziemne i zakończył
wylewanie ław i ścian fundamentowych,
rozpoczął betonowanie słupów. Wkrótce
rozpocznie betonowanie posadzek.
Planowany termin zakończenia inwestycji
to lipiec 2020 r.
O postępach na budowie będziemy
Państwa informować na bieżąco na
www.jablonna.pl

Fot. Budowa sali sportowej
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Jaśniej na przejściach dla pieszych
i przystankach
Do końca sierpnia gmina oświetli 22 przejścia dla pieszych, strefy przejściowe w ich obrębie oraz przystanki
autobusowe. Inwestycja będzie realizowana w Bożej Woli, Suchocinie, Skierdach, Rajszewie i w Jabłonnie.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie
i budowę oświetleń przejść dla pieszych
i przystanków autobusowych wzdłuż
DW630 ul. Modlińskiej w pięciu miejscowościach. W ramach zadania zostaną
oświetlone również dwa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Jabłonnie – przy
GCKIS i przy Szkole Podstawowej.
Inwestycja została podzielona na 6 zadań,
w ramach każdego z nich zostanie zaprojektowane i wybudowane oświetlenie
przejść dla pieszych lub przejazdów rowerowych (na ul. Modlińskiej w Jabłonnie)
oraz oświetlenie stref przejściowych w ich
obrębie stanowiące jednocześnie oświetlenie przystanków autobusowych.
W Bożej Woli zostaną oświetlone dwa
przejścia dla pieszych na ul. Modlińskiej
DW 630: przy skrzyżowaniu z ul. Dębową
i ul. Modrzewiową oraz przy skrzyżowaniu z ul. Klonową. Jednocześnie oświetlenie pojawi się na przystankach autobusowych Dębowa i Modrzewiowa.
Zadanie drugie obejmuje zaprojektowanie
i budowę ok. 450 m instalacji elektrycznej
oświetlenia drogowego dwóch przejść dla
pieszych w Suchocinie na ul. Modlińskiej:
na wysokości posesji Modlińska 127 oraz

przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną i ul.
Sołecką, jak również oświetlenie dwóch
przystanków: Wiślana i Sołecka.
Kolejne zadanie obejmuje zaprojektowanie
i budowę ok. 650 m instalacji elektrycznej
oświetlenia drogowego trzech przejść dla
pieszych w Skierdach również na drodze
wojewódzkiej: przy skrzyżowaniu z ul.
Skrajną i ul. Nadwiślańską, przy skrzyżowaniu z ul. Muzyczną i ul. Puszczyka oraz
przy skrzyżowaniu z ul. Lipową. W ramach
zadania wybudowane zostanie oświetlenie
stref przejściowych w rejonie trzech przejść
dla pieszych, stanowiących jednocześnie
oświetlenie przystanków na ul. Modlińskiej
DW 630: Nadwiślańska i Skrajna, Muzyczna i Puszczyka, Lipowa i Szkółka Leśna,
o łącznej długości ok. 600 m.
W Rajszewie zostanie zaprojektowane i wybudowane ok.475 m instalacji
elektrycznej oświetlenia drogowego dla
trzech przejść dla pieszych na DW630
przy skrzyżowaniu z ul. Golfową, przy
skrzyżowaniu z tzw. drogą Rajszewską,
przy skrzyżowaniu z ul. Jaśminową. Tym
samym oświetlone zostaną przystanki autobusowe znajdujące się: przy ul. Golfowej
i przy ul. Jaśminowej.

W Jabłonnie wzdłuż drogi wojewódzkiej
ul. Modlińskiej (DW630) oświetlone zostanie siedem przejść dla pieszych i jeden
przejazd rowerowy znajdujący się na
wysokości posesji Modlińska 221. Nowe
oświetlenie pojawi się na przejściach dla
pieszych przy skrzyżowaniach ul. Modlińskiej z ul. Dębową, ul. Chotomowską,
ul. Miłą, ul. Różową, ul. Abramowicza,
ul. Zegrzyńską.
Na ul. Modlińskiej od skrzyżowania
z ul. Zegrzyńską w kierunku Warszawy,
gdzie ulica jest w zarządzie gminy oświetlone zostaną następujące przejścia dla
pieszych: przy skrzyżowaniu z ul. Parkową na wysokości budynku poczty, przy
skrzyżowaniu z ul. Źródlaną na wysokości
parkingu szkolnego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową. W ramach inwestycji
oświetlone zostaną również dwa przejścia
dla pieszych na ul. Szkolnej przy Szkole
Podstawowej na wysokości parkingu
szkolnego oraz przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu.
Wykonawcą zadania finansowanego przez
Gminę Jabłonna jest Regionalna Agencja
Poszanowania Energii Warszawa Sp. z o.o.
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Fot. Wiata rowerowa przy Urzędzie Gminy Jabłonna
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Rowerem przez Gminę Jabłonna
Trwają ostatnie prace przy budowie ścieżek rowerowych realizowanej w ramach projektu „Poprawa warunków
do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie
gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

Fot. Ścieżka rowerowa przy Urzędzie Gminy Jabłonna

Nawierzchnia wszystkich odcinków ścieżek rowerowych, których budowa zakończy się w najbliższych dniach, wykonana
jest z asfaltu. Ścieżki biegnące wzdłuż ul.
Strużańskiej, Modlińskiej i Zegrzyńskiej są
odseparowane od jezdni.
W ramach prac prowadzonych na odcinku
ul. Strużańskiej (DW632) Gmina wybudowała 1,5 km asfaltową ścieżkę rowerową
wraz z oświetleniem. Zarówno prace

ziemne jak i te polegające na budowie
oświetlenia zostały zakończone.
Odcinek ścieżki rowerowej od ul. Buchnik
Las do granicy z Warszawą wzdłuż drogi
krajowej 61 jest już wyasfaltowany i właściwie oznakowany.
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Modlińskiej przez parking przy Urzędzie Gminy
Jabłonna do ul. Zegrzyńskiej oraz do ul.
Złotej Renety i wzdłuż ul. Zegrzyńskiej do
ronda S3 została zakończona. W ramach
inwestycji, przy Urzędzie Gminy powstał
parking dla rowerów pod wiatą. Prace
objęły również modernizację sygnalizacji
świetlnej przy zjeździe z ul. Zegrzyńskiej
do sklepów Kaufland i Obi, gdzie powstało bezpieczne przejście dla pieszych
i przejazd rowerowy.
W ostatnich dniach kwietnia rozpoczęło się
asfaltowanie najdłuższego z realizowanych
w ramach ZIT odcinka ścieżki rowerowej
od ul. Golfowej w Rajszewie do granicy
z Nowym Dworem Mazowieckim wzdłuż
ul. Modlińskiej (DW630). Realizacja tego
odcinka ścieżki wymaga najwięcej pracy ze
względu na ilość zjazdów w drogi publiczne oraz zjazdów do posesji. W ramach inwestycji przesadzona została znaczna ilość
drzew, które kolidowały z zaplanowanym
przebiegiem ścieżki rowerowej. W efekcie,
już pod koniec maja, rowerzyści bezpiecznie i wygodnie będą mogli pokonać 6-cio
kilometrowy odcinek trasy.

Przed nami odbiory końcowe wyżej
opisanych ścieżek oraz oddanie tras do
użytkowania. Zapowiada się rowerowa
końcówka wiosny!
*Zmiana organizacji ruchu
na parkingu przy Urzędzie
Od soboty 27 kwietnia na parkingu przy
Urzędzie Gminy Jabłonna zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu.
Od najbliższej soboty wejdą w życie następujące zmiany:
od ul. Zegrzyńskiej:
§§ ruch samochodowy jednokierunkowy –
TYLKO WJAZD NA TEREN PARKINGU (wyjazd w ul. Modlińską),
§§ parkowanie ukośne wzdłuż drogi
jednokierunkowej (zgodnie z oznakowaniem poziomym),
§§ dwukierunkowy ruch rowerowy;
od ul. Modlińskiej:
§§ dwukierunkowy ruch samochodowy
(wjazd i wyjazd z parkingu),
§§ dwukierunkowy ruch rowerowy.
Prosimy o zachowanie ostrożności
i respektowanie nowej stałej organizacji
ruchu.
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Najpiękniejsza WIELKANOCNA PISANKA
Zwycięzcą IV edycji zorganizowanego przez Przedszkole Gminne w Jabłonnie konkursu pn. WIELKANOCNA
PISANKA została Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja z Nieporętu. W konkursie pod Patronatem
Wójta Gminy Jabłonna wzięło udział 12 placówek z terenu powiatu legionowskiego.
Laureatami IV edycji WIELKANOCNEJ
PISANKI zostali:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie,
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno-Sportowe "Kuźnia Talentów"
w Jabłonnie,
III miejsce – Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Wieliszewie.
Wyróżnienia:
Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Legionowie,

Prace przedszkolaków oceniała komisja
w składzie: Jarosław Chodorski – Wójt
Gminy, Elżbieta Dąbrowska – Dyrektor
Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, Małgorzata Sobieszek – Vice Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie oraz Robert
Żbikowski – malarz, artysta.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców
Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
Pisanki imponujących rozmiarów przygotowane przez przedszkolaków są przepiękne! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!

Fot. Zdobywcy I miejsca w konkursie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
Radzymińskiej.

Fot. Uczestnicy konkursu
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Za nami III Piknik Ekologiczny
Wioska ginących zawodów, warsztaty rzemieślnicze, wymiana elektrośmieci na drzewka, stoiska rękodzielnicze i zdrowa ekologiczna żywność, to atrakcje, z których skorzystali uczestnicy III Pikniku Ekologicznego
zorganizowanego przez Gminę Jabłonna sobotę 13 kwietnia.
Urząd Gminy Jabłonna już trzeci raz zorganizował piknik, którego motywem przewodnim jest ekologia. Uczestnicy imprezy
mogli wymienić elektrośmieci na młode
drzewa – świerk pospolity, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą, modrzew
europejski czy bez czarny.

Odwiedzając wioskę ginących zawodów,
najmłodsi uczestnicy Pikniku mieli okazję
poznać warsztat pracy powroźnika, wikliniarza czy świecownika oraz odwiedzić
staropolską olejarnię.

W pikniku wzięli udział między innymi
lokalni producenci żywności, gospodarstwa pasieczne, lokalny producent kawy,
galeria sztuki, jak również sponsor wydarzenia GAZ-SYSTEM S.A.
Urząd Gminy Jabłonna zaprasza na kolejny Piknik Ekologiczny – już za rok!
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Stypendia dla młodych sportowców
18 kwietnia, Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna nagrodził 13 młodych sportowców!
Katarzyna Jankowska, Barbara Serafin,
Jakub Taciak, Dawid Ratigowski, Aleksandra Czwakiel i Wojciech Łygan.

Sylwetki naszych nagrodzonych
młodych sportowców znajdziecie na
www.jablonna.pl

Fot. Wójt Jarosław Chodorski wraz ze stypendystami

Stypendium Wójta otrzymali: Paweł
Wierzbowski, Kacper Syguła, Ada
Piestrzyńska, Jakub Rochnowski, Jan
Michałowski, Beata Affek, Kuba Affek,

Odkryj z nami Wisłę po raz kolejny
Miłośników historii naszej gminy i Wisły zapraszamy na rajd rowerowy oraz wycieczki piesze organizowane
przez Urząd Gminy Jabłonna. Wycieczki trwają 2 godziny, rajd rowerowy 3 godziny.
Terminy:
25 maja, godz. 11.00-13.00 – Odkryj z nami
Wisłę. Wycieczka wiślana w Jabłonnie.
8 czerwca, godz. 11.00-14.00 – Rajd rowerowy. Odkryjemy nowe trasy rowerowe
w gminie!
29 czerwca, godz. 11.00-13.00 – Spotkanie
z Historią. Wycieczka historyczna po fortyfikacjach, Trzciany, Boża Wola.
O szczegółach programów wycieczek
i miejscach spotkań będziemy Państwa
informować na plakatach, fanpage gminy
na FB oraz na naszej stronie internetowej
www.jablonna.pl. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na mail: rewitalizacja@jablonna.pl lub telefonicznie:
22 767 73 31.
Państwa zgłoszenie pozwoli nam lepiej
przygotować wydarzenia. Liczba miejsc
jest ograniczona. Wycieczki oraz rajd,
odbywać się będą niezależnie od pogody,
dlatego wszystkich chętnych prosimy

o odpowiednie przygotowanie (woda,
obuwie i ubrania dostosowane do chodzenia po lesie).
Budujemy produkt turystyczny
Gminy Jabłonna:
Jest to działanie związane z podnoszeniem jakości usług turystycznych w naszej
gminie. Do udziału zapraszamy głównie
przedsiębiorców. W ramach kilku spotkań
planowane jest stworzenie spójnej oferty
turystycznej oraz zaplanowanie jej rozwoju na kolejne lata. W ramach tego działania planujemy sieciować firmy oferujące
szeroko pojęte usługi turystyczne np.:
stadniny koni, pensjonaty, sklepy, rożnego rodzaju usługi atrakcyjne zarówno dla
naszych mieszkańców jak i przejezdnych.

Fot. Pixabay
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Przedsiębiorców zainteresowanych
udziałem w spotkaniach zapraszamy do
kontaktu: rewitalizacja@jablonna.pl lub
telefonicznie: 22 767 73 31.
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Inż. Tadeusz Wenda Honorowym
Obywatelem Gminy Jabłonna
25 kwietnia Rada Gminy Jabłonna nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna inż. Tadeuszowi
Apolinaremu Wendzie – budowniczemu portu w Gdyni. Medal i Akt nadania tytułu odebrała Pani Hanna
Wenda-Uszyńska – wnuczka Honorowego Obywatela.
Od maja 1914 r. Tadeusz Wenda przebywał
w Warszawie. W latach 1915 – 1916 pracował jako opiekun honorowy sekcji pracy
Komitetu Obrony Warszawy, następnie
zaangażowany był w prace nad osuszaniem bagien na Nowym Bródnie. W 1918 r.
został zatrudniony w Ministerstwie Robót
Publicznych na stanowisku inspektora
żeglugi na Wiśle. Okres pracy w tym ministerstwie zakończył w marcu 1920 r. na
stanowisku naczelnika wydziału.

Fot. Tadeusz Wenda

Pod koniec marca 1920 r. został oddelegowany do pracy w Departamencie
Spraw Morskich Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Jednym z pierwszych zadań
departamentu było stworzenie założeń
własnego portu morskiego. 6 maja 1920 r.
oddelegowany został do Gdańska, gdzie
na polecenie admirała Kazimierza Porębskiego miał za zadanie przeprowadzenie
szczegółowych studiów linii brzegowej
Morza Bałtyckiego. Przeprowadzone
badania potwierdziły, że koncepcja
budowy portu w Gdyni, której wyłącznym autorem był Tadeusz Wenda, była
najkorzystniejsza.
Kim był inż. Tadeusz Apolinary Wenda?
Tadeusz Apolinary Wenda urodził się
23 lipca 1863 r. w Warszawie a zmarł 8
września 1948 r. w Komorowie. Był polskim inżynierem komunikacji, głównym
projektantem i kierownikiem budowy
portu Gdyni. Na przełomie lat 20 i 30tych mieszkał wraz z rodziną w swojej
posiadłości w Dąbrowie Chotomowskiej,
przy obecnej ul. Lipowej. Pobyty inż.
Wendy i jego rodziny zachowały się we
wspomnieniach rodzinnych dawnych
mieszkańców wsi.
Tadeusz Wenda ukończył studia na
Wydziale Matematyczno-Fizycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
a następnie studia w Instytucie Korpusu
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu.
Po studiach pracował jako projektant
i budowniczy linii kolejowych na terenie
Rosji. Kierował budową portu w Windawie na Łotwie, potem rozbudowywał port
w Rewlu w Estonii oraz już jako samodzielny przedsiębiorca, port Roja w Kurlandii. Jako inżynier komunikacji miał na
koncie projektowanie i nadzór nad wykonawstwem Kolei Muromo – Kazańskiej,
odcinka Kolei Uralskiej aż do Czelabińska,
linii nadniemeńskiej i kilku odgałęzień Kolei Warszawsko – Petersburskiej, między
innymi Kolei Zaniemeńskiej. Za jego jedno
z najciekawszych dzieł uchodzi most kolejowy nad Niemnem w Olicie.

Ze wszystkim co w latach 1921 – 1937
działo się w gdyńskim porcie, wiąże się
nazwisko Tadeusza Wendy. Od 1921 r. do
1930 r. piastował stanowisko kierownika
Zarządu Budowy Portu. Od 1931 roku inż.
Wenda był kierownikiem Wydziału Techniczno – Budowlanego Urzędu Morskiego
w Gdyni. Jego dzieło w całej Europie było
uznawane za najnowocześniejszy port bałtycki. Ze swoim portem rozstał się w 1937
r. przechodząc na emeryturę i wyjeżdżając
z Gdyni. Jednocześnie przyjął funkcję
stałego radcy technicznego Departamentu
Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Zmarł w 1948 r., został pochowany na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Wśród wielu odznaczeń państwowych nadanych Tadeuszowi Wendzie

do najważniejszych należały: Krzyż
Oficerski, Krzyż Komandorski, Order
Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Legii Honorowej nadany przez Prezydenta
Francji, Order Danebroga Królestwa Danii.
Pamięć Tadeusza Wendy uczczono między
innymi nadaniem jego imienia: największej pogłębiarce portowej (1947), ulicom
w Gdyni i Szczecinie, nabrzeżu na szczycie Mola Węglowego w Gdyni, basenowi
w porcie gdyńskim, kontenerowcowi.
25 kwietnia 2018 r. w gminie Jabłonna
(Dąbrowa Chotomowska) nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej
związek inż. Tadeusza Wendy z Dąbrową
Chotomowską.
Państwo Halina i Tadeusz Wendowie nabyli w latach 20-tych XX wieku posiadłość
wielkości około 17 ha na terenie Dąbrowy
Chotomowskiej. Pobyty rodziny inż.
Wendy przetrwały w pamięci najstarszych
mieszkańców lub zostały zapamiętane we
wspomnieniach ich najbliższych. Udostępnione przez rodzinę inż. Wendy listy
pisane podczas pobytów wakacyjnych
potwierdzają wspomnienia o korzyściach
dla mieszkańców takich jak zatrudnianie
w gospodarstwie, kupowanie i sprzedawanie produktów, gotowanie jedzenia.
Syn Janusz informował o przyjmowaniu
letników, którzy również korzystali z pomocy mieszkańców wsi. Tadeusz Wenda
rzadko przebywał w posiadłości w okresie
swojej największej aktywności zawodowej
– później częściej.
W dowód uznania zasług oraz podziwu
dla inż. Tadeusza Wendy, Kapituła tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna”
w trakcie posiedzenia 28 marca 2019 r.
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała
wniosek w sprawie nadania wyżej wymienionego tytułu.

Fot. Uczestnicy uroczystej sesji Rady Gminy Jabłonna

W uroczystości, która miała miejsce w Pałacu w Jabłonnie podczas VII sesji Rady
Gminy, uczestniczyli założyciele Komitetu Upamiętnienia Związku inż. Tadeusza
Wendy z Dąbrową Chotomowską – Pani
Antonina Smolińska oraz Pan Tomasz
Michałowski.
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Pałac powinien być miejscem przyjaznym
i otwartym dla wszystkich
Rozmowa z dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie Polskiej Akademii Nauk – Katarzyną Molędą.
dzięki czemu nasze wnętrza można
zobaczyć w reklamach francuskich czy
amerykańskich.

19 zł. Rodziny, które odwiedzają nas na te
weekendowe obiad podkreślają, że nawet
niejadki dają się skusić na nasze danie.

To ważne, żeby pozyskiwać środki
finansowe.

Dobrze, ale przed naszą rozmową
zapowiadała Pani, że przygotowaliście
również wyjątkową ofertę kulturalną.
Czy mogę dowiedzieć się więcej?

Fot. Wójt Jarosław Chodorski oraz dyrektor Katarzyna Molęda

Tak bowiem ma służyć również realizacji
promowania kultury i sztuki wśród mieszkańców. Pałac powinien być miejscem
przyjaznym i otwartym dla wszystkich,
w którym odwiedzający po prostu mogą
przyjemnie spędzić czas przy okazji poznając historię.
To się udaje?

Mija rok od kiedy objęła Pani posadę
dyrektora Pałacu w Jabłonnie, jak ocenia
Pani ten czas?
To był bardzo intensywny rok. Pałac w Jabłonnie to miejsce ze wspaniałą tradycją,
ale też ogromnym potencjałem, który staram się w pełni wykorzystać. Chcę żeby
cieszyło odwiedzających – służyło mieszkańcom i przyciągało turystów. Wszyscy
widzimy, że niezbędne są remonty, a do
tego potrzebne są pieniądze. Na szczęście
coraz więcej osób interesuje się pałacem,
który „gra” nie tylko w serialu „Ojciec
Mateusz”, ale też w takich produkcjach
jak „Wojenne Dziewczyny” czy „Listy
Wojenne”. Jego niezwykłość dostrzegli
również scenarzyści zagranicznych reklam

Myślę, że tak i to coraz lepiej… Sukcesywnie wprowadzamy kolejne zmiany,
przybywa nam gości. W najbliższym
czasie otworzymy letni ogródek na trawie.
Chciała bym żeby pojawiły się w nim leżaki, miejsce do zabawy dla dzieci.
Dzieci chętnie spędzają czas w Pałacu?
Tak, jego ogromny ogród z górkami
i zakamarkami to świetne miejsce do zabawy zarówno w lecie jak i w zimie. Poza
tym, mamy wspaniałą ofertę dla szkół
„Piruet z łyżką i widelcem” czyli lekcje
savoir-vivre. Podczas zajęć, w pałacowych
wnętrzach dzieci i młodzież uczą się min.
właściwego nakrywania zasad i zachowania przy stole. Poza tym, cześć koncertów
z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”
dedykowana jest najmłodszym, od wielu
lat jesienią organizowany jest Festiwal
Nauki. Od niedawna uruchomiliśmy
ofertę obiadową w ramach której, można
zamówić dwudaniowy posiłek za jedyne

Badania są alarmujące –
groźne zaburzenia postawy
notuje się u około 10-15%
dzieci w wieku szkolnym!
Niekorygowane wady postawy w wieku
dziecięcym wywołują poważna schorzenia w dorosłym życiu. Niestety, późno
rozpoczęta rehabilitacja może nie przynieść odpowiednich efektów. Dlatego
Zakład Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
przystąpił do finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
dla Osi priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9.2.2 Zwiększenie dostępności usług

zdrowotnych Regionalnego Programu
Operacyjnego.
W ramach programu zajęciami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi zostanie objętych 320 dzieci z klas I-VI. Pełna oferta
dla każdego z nich składa się z 3 badań lekarski, 3 konsultacji i ćwiczeń ruchowych
co najmniej 2 razy w tygodniu. Udział
w programie jest bezpłatny, a ilość miejsc
ograniczona. Szczegółowych informacji
udziela SZP ZOZ w Jabłonnie (ul. Parkowa
21, tel.: 22-782-43-35),

Oczywiście! W tym roku, po raz pierwszy
wystartuje Festiwal „Kultura z Pałacem
w Tle”. Projekt składa się z cyklu pokazów
kina letniego i koncertów połączonych
z potańcówkami – rozpoczniemy 30
czerwca koncertem Bogdana Hołowni
i Chrisa Schitulli którzy wykonają nowoczesne aranżacje utworów pochodzących
z „Kabaretu Starszych Panów”. Będzie
to okazja do posłuchania znanych nam
tekstów przełożonych na język francuski.
Kolejne koncerty będą niemniej atrakcyjne, ale nie chcę zdradzać szczegółów.
W jakie dni tygodnia będą odbywały się
te wydarzenia?
Koncert w niedzielne południa a seanse
w piątkowe wieczory.
W ubiegłym roku, z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Urząd
Gminy Jabłonna przy współpracy z Pałacem i Nadleśnictwem Jabłonna, zorganizował pokaz filmu „Miasto’44”. Teraz to Wy
jesteście głównymi organizatorami.
Tak! I liczymy na dobrą współpracę
z Urzędem (śmiech) również przy tym
projekcie.
Jestem przekonana, że taka właśnie
będzie!
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Aktywuj się!
Jeśli jesteś lokalnym liderem, chcesz coś
zmienić w swojej społeczności, a czujesz
że potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do
Szkoły animatorów i aktywnych sąsiadów.
Jest to 5-dniowy cykl szkoleń ( 2-dniowe
szkolenie wyjazdowe oraz 3 szkolenia
1-dniowe), w trakcie których uczestnicy
poznają m.in. podstawy robienia diagnozy społecznej, wystąpień publicznych,
skutecznej komunikacji z mieszkańcami,
planowania i realizacji projektów społecznych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane będą zobowiązane
zadeklarować uczestnictwo w całym
cyklu szkoleniowym. Ośmiu uczestników i uczestniczek szkoleń będzie miało
możliwość otrzymania dofinansowania
w kwocie do 500 zł na realizację własnego
projektu w swojej społeczności.
Siła tkwi w społeczności!
Tych z Państwa, którzy działają lokalnie ale
nie będą mieli możliwości wzięcia udziału
w szkoleniach, zapraszamy na 2 krótkie
spotkania szkoleniowe z tematu organizacji wydarzeń sąsiedzkich. Poznacie dobre
praktyki działań sąsiedzkich z Polski i całego świata. Będziemy rozmawiać m.in.
o tym jak robić ciekawe wydarzenia bez
dużych środków, wykorzystując to, co jest

Fot. Pixabay

Coś dla aktywnych!

pod ręką, potencjał sąsiadów i wpierających instytucji gminnych.
Będzie się działo!
W projekcie zaplanowaliśmy również organizację wydarzeń sąsiedzkich. 1 czerwca
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie odbędzie się ogólnogminny
dzień sąsiada połączony z obchodami
dnia dziecka i piknikiem sołeckim. Będzie
tam na Państwa czekało wiele atrakcji
m.in.: spartakiada dla dzieci, wyprzedaż
sąsiedzka, potańcówka na dechach w konwencji retro. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Fot. Pixabay

Sztuka jest wśród nas!
Zimą czeka nas kiermasz sztuki i rękodzieła oraz debata o sztuce. Wydarzenia te
będą przestrzenią do integracji, zaprezentowania talentów mieszkańców, dyskusji
o sztuce, poznania artystów i wymiany
opinii.
Całokształt działań projektu z jednej strony przygotuje zaangażowanych mieszkań-

ców do dalszej pracy w obszarze animacji
społecznej, z drugiej stworzy interesującą
ofertę spędzenia wolnego czasu dla osób
w różnym wieku, z różnymi możliwościami, potrzebami oraz ambicjami.
Projekt ten jest odpowiedzią na zgłaszaną
przez mieszkańców potrzebę większej
integracji mieszkańców naszej gminy,
ludności napływowej oraz osób mieszkających tu od pokoleń i jest realizowany
w ramach Programu Rewitalizacji Gminy
Jabłonna na lata 2017-2023.
Projekt pt. „Siła tkwi w społeczności. aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy
Jabłonna”, realizowany jest przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie,
współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
w ramach współpracy z Lokalną Grupą
działania Zalewu
Zegrzyńskiego
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Komitet rewitalizacji
W 2017 r. został przyjęty Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023.
W celu włączenia mieszkańców w proces wdrażania Programu Rewitalizacji
planowane jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. W jego skład będą wchodzić
przedstawiciele urzędu, instytucji gminnych, kluczowych dla realizacji programu
i mieszkańcy: trzech przedstawicieli reprezentujących stronę społeczną z obszaru
rewitalizacji (po jednym z każdego podobszaru: Jabłonna Centrum, Chotomów
Centrum, Wsie Zachodnie), jeden przedstawiciel Rady Gminy, jeden przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców, jeden
lub dwóch przedstawicieli aktywnych
środowisk lokalnych m.in. organizacji
pozarządowych, lub nieformalnych grup
mieszkańców z terenu gminy. Przedstawiciele strony społecznej zostaną wybrani
w drodze otwartego naboru. Uczestnictwo w Komitecie będzie miało charakter
społeczny. Komitet będzie spotykał się
przynajmniej raz na kwartał. Wyniki
spotkań będą udostępniane do publicznej
wiadomości w formie notatek ze spotkań.
Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu mieszkańców z organami gminy, pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą
Wójta Gminy Jabłonna w sprawach doty-

czących przygotowania, przeprowadzenia
i oceny rewitalizacji.

Chotomów centrum

Już wkrótce rozpoczniemy nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani
reprezentowanie społeczności lokalnej we
wdrażaniu Programu Rewitalizacji zapraszamy do śledzenia strony internetowej
gminy, gdzie zostaną zamieszczone aktualne informacje nt. naboru.
Obszary gminy objęte
Programem rewitalizacji:
Jabłonna centrum

Wsie zachodnie

Ja w internecie
Miłośników historii naszej gminy i Wisły zapraszamy na rajd rowerowy oraz wycieczki piesze organizowane
przez Urząd Gminy Jabłonna. Wycieczki trwają 2 godziny, rajd rowerowy 3 godziny.
Kultura w sieci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.jablonna.pl i kontaktu
poprzez e-mail: rewitalizacja@jablonna.pl,
tel. 22 767 73 31. Program realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020; operatorem
Ja w Internecie jest Fundacja Legalna
Kultura.

Fot. Pixabay

Do 15 lipca tego roku mieszkańcy Gminy
Jabłonna i województwa mazowieckiego
mają szansę podnieść swoje kompetencje
cyfrowe w pięciu obszarach, w ramach
realizowanego przez gminę Jabłonna
projektu pt. „Ja w Internecie”. Zaplanowaliśmy dla Państwa szkolenia w 5 tematach:
Rodzic w Sieci, Moje finanse i transakcje
w sieci, Mój biznes w sieci, Działam
w sieciach społecznościowych oraz
Aktualne terminy szkoleń:
8-9 maja 2019 (środa-czwartek)

Rodzic w internecie

9:00 – 15:00

16-17 maja 2019 (czwartek-piątek)

Moje finanse i transakcje w sieci

9:00 – 15:00

18 i 25 maja 2019 (soboty)

Rodzic w internecie

9:00 – 15:00

24-25 maja 2019 (piątek-sobota)

Kultura w sieci

9:00 – 15:00

6-7 czerwca 2019 (czwartek-piątek)

Rodzic w internecie

9:00 – 15:00

13-14 czerwca 2019 (czwartek-piątek)

Działam w sieciach społecznościowych

9:00 – 15:00

17-18 czerwca 2019 (poniedziałek-wtorek)

Rodzic w internecie

9:00 – 15:00
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Czatujemy o odpadach
W marcu br. Urząd Gminy Jabłonna wprowadził nową formułę komunikacji z Mieszkańcami – Chat z Ekspertem. Stwarza ona możliwość
wspólnego omówienia najistotniejszych kwestii bez konieczności
wizyty w urzędzie. Jako pierwszy, spotkał się z Państwem Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Krzysztof
Kula – poniżej publikujemy zapis rozmowy.

Do żółtego kontenera/worka wrzucamy
plastik (tworzywa sztuczne) i metale.
Do niebieskiego kontenera/worka
wrzucamy papier.
Do zielonego kontenera/worka
wrzucamy szkło.
Do brązowego worka wrzucamy
biodegradowalne odpady.
Do czarnego kontenera/pojemnika
wrzucamy zmieszane odpady.
Niewykorzystane leki należy wyrzucać do
specjalnych pojemników umieszczonych
w aptekach.
Baterie można oddawać w punktach w:
Urzędzie Gminy, w Gminnych Centrach
Kultury i Sportu oraz w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chotomowskiej 61 C
w Jabłonnie.
Często pojawiają się pytania o to, gdzie
wyrzucać poszczególne opakowania. Dla
przykładu opakowania po oleju spożywczym, środkach kosmetycznych, torby
foliowe, puszki, zakrętki od słoików wyrzucamy do żółtych worków/kontenerów.
Opakowania nie muszą być myte, ale
jedynie opróżnione.
Styropian po urządzeniach AGD wystawiamy razem z odpadami zmieszanymi.
Natomiast styropian pobudowlany
z drobnych remontów można zawieźć
na teren GPSZOK w Jabłonnie. Przypominam, że obowiązkiem wykonawców
robót, w przypadku dużych remontów,
jest zapewnienie wywozu odpadów pobudowlanych na swój koszt. Oznacza to,
że jeżeli wynajmują Państwo firmę, która
przeprowadza u Was remont lub prowadzi budowę, w jej gestii jest zamówienie
kontenera. Poniżej zamieszczam wykaz
firm, które posiadają zezwolenie na odbiór odpadów z terenu Gminy Jabłonna
jablonna.pl/.../REJESTR_WYKAZ%20
PRZEDSI%C4%98BIORC...
Pani Marta: Kilka dni przed wyborami
Urząd Gminy Jabłonna poinformował, że
nie zamierza podwyższać opłat za odpady. Dlaczego wprowadzono nas w błąd?
KK: Na jesieni 2018 r. Urząd nie planował podwyżek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak

dynamiczna sytuacja na odpadowym
rynku zmusiła nas, jak i wiele innych gmin
do podniesienia opłat. System odbioru odpadów musi się sam bilansować to znaczy,
że gmina nie może zarabiać na systemie,
a wpłaty od mieszkańców muszą pokrywać koszty obsługi systemu.
Pani Katarzyna: Nie bardzo rozumiem.
Cztery miesiące temu system się bilansował, a obecnie już nie? Proszę o szczegółowe wyliczenia jak wyglądało finansowanie
systemu w zeszłym roku (merytoryczne
odniesienie poproszę) jak wygląda prognoza finansowa( nie interesuje mnie
odniesienie do innych gmin i ich problemów-przykro mi) popisanej umowy,
kiedy były prowadzone negocjacje z firmą
obsługująca mieszkańców?
KK: Opłata za odbiór odpadów nie ulegała zmianie od 2013 r. Sytuacja zmieniła się
wraz z wzrostem opłat za odbiór śmieci
przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych do których
trafiają wszystkie odpady zmieszane
i biodegradowalne. Ten wzrost kosztów
po stronie firm odbierających odpady,
spowodował podniesienie stawek.
Pani Katarzyna: proszę o odpowiedz na
MÓJ komentarz !
KK: Wyłonienie wykonawcy następuje
w trybie przetargu zgodnie z Ustawą
Prawo Zamówień Publicznych. Firmy
składają oferty, które są otwierane jednego dnia, a spośród nich wybierana jest
najkorzystniejsza.
W ostatnim przetargu (luty 2019 r.) na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęła tylko 1 oferta.
Finansowanie sytemu w każdym roku wygląda podobnie – cenę, która zostaje wybrana w drodze przetargu, dzieli się przez
liczbę mieszkańców, która wyliczana jest
na podstawie złożonych deklaracji.
Pani Katarzyna: w dalszym ciągu nie uzyskałam odpowiedzi na pozostałe zagadnienia. Rozumiem, ze przetarg na nową
firmę został rozstrzygnięty w lutym.
KK: Doprecyzowując: Jeszcze w listopadzie 2018 r. gmina płaciła miesięcznie
około 204 000 zł obecnie płaci 560 000 zł co
daje wzrost ok 180%. Jednocześnie liczba
mieszkańców jest na ustabilizowanym
poziomie.
Pierwszy przetarg, w którym wzięły
udział 3 firmy, został unieważniony

Fot. Krzysztof Kula

Krzysztof Kula (KK): Żeby Państwa
zachęcić do zadawania pytań, opowiem
o podstawowych zasadach segregacji
śmieci.

z uwagi na zbyt wysoką stawkę ryczałtową. Po tym, w listopadzie, były prowadzone negocjacje z firmą która zaoferowała
najniższą cenę. W kolejnym przetargu już
tylko ta firma złożyła swoją ofertę.
Pani Katarzyna: dziękuje !
Pani Ewelina: Od kiedy zostaną udostępnione brązowe kontenery na tzw. kuchenne odpady?
KK: Najprawdopodobniej od 2020 r. – planujemy uwzględnić je w kolejnym przetargu. Oczywiście te kontenery dotyczą
zabudowy wielorodzinnej.
Pani Dorota: a co z zabudową jednorodzinną? Nie będzie zwiększenia częstotliwości odbioru tego rodzaju odpadów?
KK: W tym roku nie jest planowane
zwiększenie częstotliwości odbioru biodegradowalnych odpadów. Jednocześnie
zachęcam do kompostowania odpadów
– jest to ekologiczny sposób pozbywania
się kuchennych odpadów. W wyniku
kompostowania powstaje organiczny
nawóz, który znakomicie użyźnia glebę.
W 2018 r. Gmina Jabłonna rozdała 200 szt.
kompostowników.
Pan Daniel: Dlaczego nie są udostępniane
pełnowymiarowe kontenery na odpady,
jak ma to miejsce w Warszawie? Zamiast
tego ustawione są pojemniki, które można
ustawić w miejscu publicznym, na deptaku. Do istniejących otworów nie mieszczą
się pudełka, duże butelki i opakowania
plastikowe...
KK: Na części osiedli znajdują się pełnowymiarowe kontenery, poproszę o przesłanie zgłoszenia z zapotrzebowaniem na
taki kontener na adres sook@jablonna.pl
Dziękuję Państwu za rozmowę!
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Nie uniknie kary!
Dzięki czujności i sprawnej reakcji pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
oraz jabłonowskiej policji sprawca zaśmiecania został zidentyfikowany.

Fot. Dzikie wysypisko w Jabłonnie

Od czasu wprowadzenia systemu
odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Jabłonna ilość dzikich wysypisk śmieci systematycznie malała.
Mimo to, co jakiś czas, ktoś decyduję
się na usuniecie odpadów niezgodnie
z przepisami.

SEGREGOWANIE?
TO PROSTE!

Za pozbywanie odpadów
niezgodnie z przepisami grozi
kara do 5 000 zł. Dbajmy o nasze
najbliższe środowisko.
Takiej pokusie uległ pewien mieszkaniec Tarchomina, który postanowił
na jednej z niezabudowanych działek

PLASTIK I METALE.
CZY WIESZ ŻE DO ŻÓŁTYCH
WORKÓW/KONTENERÓW WRZUCAMY TEŻ:
opakowania po oleju spożywczym, środkach
kosmetycznych, torby foliowe, puszki, zakrętki od słoików
Opakowania nie muszą być myte, ale jedynie opróżnione..

PAPIER

w Jabłonnie pozbyć się min. przeterminowane środki ochrony roślin, pozostałości
ze sprzedaży kwiatów i warzyw. Dzięki
pracy pracowników Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Opadami Urzędu Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Jabłonnie udało namierzyć się sprawcę podrzutu. Sprawa została zgłoszona na
Policje przez Urząd Gminy Jabłonna celem
ukarania sprawcy. Jeżeli widzą Państwo
osobę wyrzucającą odpady do lasu, na
łąkę niezgodnie z prawem należy zgłosić
sprawę na Policję. Za pozbywanie odpadów niezgodnie z przepisami grozi kara
do 5 000 zł. Dbajmy o nasze najbliższe
środowisko.

GPSZOK czynny dłużej!
Od połowy kwietnia Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny przez
12 godzin w tygodniu.
Do GPSZOK znajdującego się przy ul. Chotomowskiej 61c można
dostarczać następujące rodzaje odpadów:

CZY WIESZ ŻE WRZUCAMY DO NIEBIESKICH
WORKÓW/KONTENERÓW TEŻ WYTŁOCZKI PO
JAJKACH, ALE NIE WRZUCAMY:
papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, tapety,
papieru z folią lub/i aluminium, papieru faksowego,
zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników
papierowych

SZKŁO

CZY WIESZ ŻE DO ZIELONYCH
WORKÓW/KONTENERÓW NIE WRZUCAMY:
szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb,
luksfery, glazury, luster, żarówek, szklanek, kryształów,
lamp, doniczek, soczewek, naczyń żaroodpornych,
bombek, zniczy, opakowań po lekach, termometrów,
strzykawek, reflektorów, ekranów itp.

§§ biodegradowalne (zielone, ogrodowe) – trawa i liście w brązowych workach, drobne gałęzie pocięte na długość maksymalnie
do 1 metra i powiązane sznurkiem tworząc tzw. wiązki,
§§ papier, tekturę – worek niebieski,
§§ tworzywa sztuczne i metale – worek żółty,
§§ szkło – worek zielony,
§§ zużyte opony,
§§ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne,
§§ meble i inne odpady wielogabarytowe,
§§ zużyte baterie i akumulatory,
§§ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
§§ przeterminowane leki.

BIODEGRADOWALNE ODPADY
CZY WIESZ ŻE DO ZIELONYCH
WORKÓW/KONTENERÓW NIE WRZUCAMY:
ziemi, kamieni, odpadków spożywczych, mięsa, kości,
odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego,
papierosów i niedopałków itp.

ZMIESZANE ODPADY.
CZY WIESZ ŻE DO CZARNYCH
WORKÓW/KONTENERÓW WRZUCAMY TEŻ
Część śmieci, których nie wyrzucimy do pozostałych
pojemników – doniczki, talerze, kubki, szklanki, resztki
jedzenia, brudny papier, paragony ze sklepu, pieluchy
jednorazowe, artykuły higieniczne, styropian
po urządzeniach AGD

Niewykorzystane leki należy wyrzucać do specjalnych pojemników
umieszczonych w aptekach.
Baterie można oddawać w punktach w: Urzędzie Gminy, w Gminnych
Centrach Kultury i Sportu oraz w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul. Chotomowskiej 61 C w Jabłonnie.
Na większe ilości styropianu i materiały budowlane należy zamówić
kontener. Obowiązkiem wykonawców robót, w przypadku dużych
remontów, jest zapewnienie wywozu odpadów pobudowlanych na swój
koszt

Od maja obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów.
Harmonogram jest dystrybuowany przez firmę odbierającą
odpady do skrzynek pocztowych oraz jest dostępny
na stronie www.srodowisko.jablonna.pl lub w pokoju nr 32
na I piętrze Urzędu Gminy Jabłonna.

PORADY
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Maj – czas chrabąszczy
W maju na niebie nad gminą Jabłonna pojawi się samolot wykonujący oprysk lasu – ma to związek z pracami
leśników zmierzającymi do redukcji populacji chrabąszczów majowych

Chrabąszcze majowe to duże owady, które
nie tylko nieprzyjemnie zakłócają letnie
spacery, ale przede wszystkim niszczą
lasy, uprawy i ogrody. W ciągu całego
swojego czteroletniego życia, chrabąszcz
atakuje rośliny zarówno nad jak i pod powierzchnią ziemi zjadając liście i korzenie.
Walka z tym szkodnikiem jest o tyle trudna, że wymaga wybrania odpowiedniego
momentu.
Chrabąszcz atakuje rośliny zarówno nad
jak i pod powierzchnią ziemi zjadając
liście i korzenie.
Większość życia chrabąszcze spędzają pod
ziemią, dopiero jako czteroletnie, dojrzałe
owady wydostają się na jej powierzchnię
gdzie rozpoczynają wykonywanie lotów.
Leśnicy mają zaledwie kilka dni na to, by
wykonać oprysk zmniejszający populację

– gdy zrobią to zbyt późno, samice zdążą
już złożyć kolejne jaja w glebie, gdy zbyt
wcześnie również nie osiągną spodziewanego efektu.
Skąd wiadomo, że odpowiedni moment
nadszedł?
By to ocenić, leśnicy wykonują liczenie
chrabąszczy. Sprawdzają, ile owadów pojawiło się na poszczególnym obszarze o tej
samej porze. Gdy liczba jest duża, oznacza
to, że nastąpił szczyt lotów i należy zastosować opryski.

mogą świadczyć o żerowaniu dorosłych
osobników, natomiast gwałtowne schnięcie roślin o bytności larw i pędraków.
W tej sytuacji pomocne mogą być dostępne
w sklepach ogrodniczych środki ochrony
roślin. Jak podkreśla Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna Stefan Traczyk, problem
występowania larw chrabąszczy pojawia
się zwłaszcza tam, gdzie nie pracuje się
w ziemi tzn. nie wykonuje się regularnych
przekopów, które w naturalny sposób
niszczą larwy.

Warto wiedzieć, że jedna samica składa
do 50 jaj – łatwo więc obliczyć, jak bez
odpowiednich interwencji, gwałtownie
zwiększa się populacja tych insektów.
Zaplanowany na maj oprysk ma uchronić drzewa rosnące w lasach przed
zniszczeniem jednak trzeba pamiętać,
że chrabąszcze mogą atakować również
przydomowe ogródki. Zniszczone liście

Fot. Pixabay

Dlaczego konieczna jest redukcja
populacji chrabąszczy?

Nie zadzierajcie z Zadrą!

Egzaminy IRO są egzaminami sportowymi
składającymi się z 2 części: pracy węchowej i posłuszeństwa. W czasie sprawdzania umiejętności pracy węchowej oceniane
jest odnalezienie różnej liczby pozorantów, w zależności od klasy w której zespół
startuje ale nie tylko. Ocenie podlegają
również takie elementy jak taktyka, zachowanie przewodnika, udzielanie pierwszej
pomocy, pokrycie terenu przez psa, jego
zaangażowanie i sprawność. Tereny do
przeszukania były bardzo trudne, gęsto
zarośnięte, a pozoranci dokładnie ukryci.
Część posłuszeństwa zawiera takie
elementy jak sterowanie na odległość,
chodzenie przy nodze, aport przedmiotu
użytkowego, pokonywanie przeszkód.
Zespoły oceniane są bardzo ostro, w końcu na poziomie międzynarodowym nie
powinno się oczekiwać niczego innego.
Na egzaminach tej klasy oceniany jest

Fot. Zadra

W pierwszy weekend kwietnia Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Jabłonna
wzięła udział w II Międzynarodowych
Egzaminach Psów Ratowniczych IRO.
W wydarzeniu zorganizowanym przez
rzeszowski oddział Związku Kynologicznego w Polsce oraz stowarzyszenie STORAT wzięło udział 30 przewodników z 32
psami, z 6 krajów m.in. z Czech, Słowacji,
Rumunii czy Austrii. Zespoły oceniane
były przez zagranicznych sędziów IRO
z Austrii i Czech.

Fot. Zdobywcy II miejsca

Zespół jabłonowskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej triumfował na międzynarodowych egzaminach

każdy gest przewodnika, każdy jego krok
i decyzja. To trudne egzaminy i bardzo
cieszy nas, że coraz więcej przewodników
również z Polski, ma w sobie tyle odwagi
i zaparcia w szkoleniu psów ratowniczych,
by rywalizować na tak wysokim poziomie.
Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy
w historii IRO odbył się egzamin w klasie
MT (mantrailing).
Z 30 startujących zespołów egzamin zdało
tylko 10 w tym sekcyjna Zadra z przewodnikiem Arkadiuszem Karwańskim.
Zadra za część węchową uzyskała 100 na
100 punktów. To ogromny sukces, ponieważ tak wysoka punktacja uzyskiwana jest
niezwykle rzadko, nawet przez bardzo
doświadczone zespoły. Z posłuszeństwa
Zadra uzyskała 70 na 100 punktów czyli
również bardzo dobry wynik jak na tak
młodego psa. Tym samym, zespół Arkadiusz Karwiński i Zadra zdobyli w ogólnej klasyfikacji II miejsce! Pozostałym

zespołom z Sekcji nie poszło tak dobrze
i nie udało się ukończyć egzaminu pozytywnie ale doświadczenie jakie wynieśli
jest bezcenne. Kolejne starty będą już zdecydowanie łatwiejsze.
W klasie najwyższej B wygrał zespół z Polski Katarzyna Nosiadek z Aire (STORAT).
Miejsce na podium nie było jedyną nagrodą, którą Zadra otrzymała na egzaminach – wyjątkową nagrodę – puchar dla
najmłodszego psa startującego w zawodach – ufundowali jej koledzy strażacy
z Gdańska.
Zadra dopiero co ukończyła drugi rok
życia a już zdała egzamin terenowy klasy
I uprawniający do udziału w akcjach poszukiwawczych na terenie kraju i zagranicą i w pięknym stylu zaliczyła kolejny
debiut w IRO.
Arletta Wiewióra
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ASF nie odpuszcza
Na terenie powiatu legionowskiego i okolicznych gmin od listopada 2017 r. potwierdzono kilkadziesiąt
przypadków zakażenia dzików wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Na ASF
chorują wyłącznie świnie i dziki, co stanowi poważny problem dla hodowców
trzody chlewnej. Wirus ASF może przez
długi czas utrzymywać się w zwłokach
padłych zwierząt, dlatego powinny być
one usuwane ze środowiska.
Jak postępować po znalezieniu
padłego dzika?

(tel. 22 767 73 40) lub Komisariatu
Policji w Jabłonnie (tel. 22 766 12 55
lub 22 604 88 65), w trakcie zgłoszenia
należy podać miejsce znalezionych
zwłok (np. charakterystyczne punkty
orientacyjne lub współrzędne GPS),
dane osoby zgłaszającej (w tym
numer telefonu kontaktowego), liczbę
znalezionych zwłok dzików w danym
miejscu;

§§ należy powstrzymać się od dotykania
zwłok dzika i pozostawić je w miejscu
znalezienia;

W pierwszej kolejności od padłego dzika
zostanie pobrana próbka na obecność wirusa ASF przez lekarza weterynarii, a następnie odbierze go firma utylizacyjna na
koszt powiatowego lekarza weterynarii.

§§ zgłosić fakt znalezienia padłego dzika
do powiatowego lekarza weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim (tel.
22 775 22 27), Urzędu Gminy Jabłonna

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wystąpienia zwłok zwierzęcych
innych niż dzika w pasie drogowym jednostką odpowiedzialną za ich usuwanie

jest zarządca drogi.
§§ droga krajowa nr 61 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
tel. 22 209 23 66,
§§ drogi wojewódzkie nr 630 (ul. Modlińska) i 632 (ul. Strużańska) – Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie tel. 22 776 23 33,
§§ drogi powiatowe nr 1817W (ul. Klonowa w Bożej Woli), 1819W (ul. Piusa XI
w Chotomowie) i 1820W (ul. Chotomowska w Jabłonnie, ul. Partyzantów
w Chotomowie i ul. Kordeckiego
w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej) – Starostwo Powiatowe
w Legionowie tel. 22 764 05 13,
§§ drogi gminne – Urząd Gminy Jabłonna
tel. 22 767 73 40

Dajemy do pieca!
To, że smog zabija to fakt. Potwierdzają go badania naukowe, statystyki NFZ, dane pochodzące ze Światowej
Organizacji Zdrowia. Faktem jest to, że możemy z nim skutecznie walczyć dla zdrowia naszego i naszych dzieci.

Fot. Pixabay

Główną przyczyną zanieczyszczenia
powietrza jest niska emisja czyli wydobywające się pyły i gazy z kominów domów
przy spalaniu paliw stałych takich jak
m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek. Rada
Gminy Jabłonna 25 kwietnia br. podjęła
uchwałę w sprawie udzielania dotacji
z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany nieekologicznych kotłów oraz pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne urządzenia grzewcze. Tegoroczny
budżet wynosi pół miliona złotych.

Wnioskodawca może uzyskać dotacje
w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż do 6 000,00 zł.

Główne warunki dofinansowania
przedsięwzięcia polegającego na
wymianie źródła ogrzewania:
1. Wnioskodawca jest właścicielem
nieruchomości na której będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz
w przypadku kilku współwłaścicieli
posiada ich pisemne zgody na realizacje
przedsięwzięcia,

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia, tj. w szczególności:
przedsięwzięcie nie jest prowadzona,
jak również nie jest zarejestrowana
działalność gospodarcza,

2. Budynek mieszkalny w którym będzie
realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Gminy Jabłonna,

5. Poniesione koszty przed zawarciem
umowy z Gminą Jabłonna nie zostaną
dofinansowane,

3. Wnioskodawca nie posiada drugiego
źródła ciepła ogrzewającego tą samą
powierzchnię użytkową (z wyjątkiem
kominków opalanych drewnem),

6. Dotychczasowy piec lub kocioł opalany
paliwem stałym musi zostać trwale
zdemontowany.

4. Wnioskodawca jest osobą fizyczną,
a na terenie nieruchomości, na której
znajduje się budynek mieszkalny,
w którym będzie wykonywane

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe
na nowe niskoemisyjne źródło ciepła takie
jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł
elektryczny, kocioł na pellet, pompa ciepła.

1. Kosztów demontażu dotychczasowego
źródła ciepła,
2. Kosztów zakupi i montażu nowego
źródła ciepła z zasobnikiem ciepłej
wody,
3. Kosztów wykonania lub modernizacji
instalacji związanej z nowym źródłem
ogrzewania,
4. Kosztów modernizacji i budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ciepła.
Nabór wniosków na 2019 r. rozpocznie się
w maju. Prosimy śledzić stronę internetową gminy.
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Przepis na piękny trawnik
Anna Murawska-Furmanek
Zwyciężczyni konkursu
na Najpiękniejszy Ogród
Gminy Jabłonna
Pasjonatka ogrodnictwa

Jest powiedzenie, które mówi, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona.
Zaglądając do ogrodu Anny Murawskiej-Furmanek trudno oprzeć się wrażeniu,
że tak właśnie jest. Jednak zamiast zazdrościć, poprosiliśmy laureatkę konkursu
na najpiękniejszy gminny ogród, o poradę, co zrobić by przydomowy trawnik był
piękny, gęsty i intensywnie zielony.

Aniu, Twój ogród został doceniony przez
jury konkursu i muszę przyznać, że w pełni rozumiem ten wybór. Jednak za tym
wspaniałym efektem stoi ciężka praca,
pasja, ale też wiedza. Dlatego chciałam
Cię poprosić o to, żebyś podzieliła się nią
z naszymi czytelnikami. Zgadzasz się?
Oczywiście.
Pamiętam, że gdy rozmawiałyśmy na
temat Twojego trawnika mówiłaś, że
zajmujesz się nim już wczesną wiosną.
Powiesz które prace są najistotniejsze
i kiedy się je wykonuje?
Bardzo istotna jest wertykulacja trawnika,
którą należy wykonywać w kwietniu, najlepiej w pierwszej połowie.
Czym jest wertykulacja?
Jest to proces pionowego cięcia darni na
głębokość 2-7cm, za pomocą specjalnych
urządzeń posiadających noże osadzone na
wspólnej osi, które niszczą filc.
Filc w trawniku?
Tak. Filc to zbita warstwa obumarłych,
rozkładających się liści, mchu i chwastów,
która utrudnia procesy życiowe darni
i prowadzi do jej zamierania. Wertykulacja
i bardzo dokładne wygrabienie trawnika

usuwają resztki filcu umożliwiając dopływ
powietrza w sąsiedztwo korzeni trawy.
Dzięki temu, trwa lepiej ukorzenia się,
stając się gęsta i zwarta.
Czyli jest to zabieg tzw. napowietrzania
korzeni?
Częściowo podczas tego procesu w sąsiedztwo korzeni traw dopływa powietrze,
jednak mając na myśli typowe napowietrzanie powierzchni trawnika, powinniśmy wspomnieć o aeracji, zabiegu, który
należy wykonać po wertykulacji. Polega
on na robieniu w murawie pionowych
otworów, przez które powietrze dociera
do korzeni traw.

Przepis na piękny trawnik:
1.
2.
3.
4.
5.

Wertykulacja
Wygrabienie
Areacja
Nawożenie
Odpowiednie podlewanie

Wszystkie prace wykonujemy
starannie w kwietniu po to,
by w wakacje cieszyć się pięknym,
zdrowym
trawnikiem!

Pamiętajmy, że dzięki rozluźnieniu zbitego
podłoża, a tym samym napowietrzaniu go
poprawiamy relację powietrzno-wodną
w glebie zapobiegając chorobom grzybowym
i zarastaniu trawnika mchem. Napowietrzanie pobudza też rozwój systemu korzeniowego traw oraz ułatwia wnikanie nawozów.
Jaki nawóz należ stosować wiosną?
Wiosną, najlepiej w kwietniu, stosujemy
nawozy azotowe. Zaczynamy od równomiernego rozprowadzenia go po murawie
za pomocą siewnika. Dobrze jest wykonać tę czynność przed spodziewanymi
opadami deszczu, w przeciwny razie
należy pamiętać o dokładnym podlaniu

trawnika. Suchy nawóz może zostać
przesunięty przez wiatr i nie zadziała
właściwie.
Wśród dostępnych na rynku nawozów,
są też nawozy fosforowe, ale te będziemy
stosować dopiero pod koniec lata i wczesną jesienią (sierpień-wrzesień).

Tygiel – tak brzmi młoda gmina Jabłonna
12 maja 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie odbył się Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Muzycznych TYGIEL.
Do konkursu zgłosiło się 28 uczestników z 7 zespołów
w wieku od 6 do
26 lat. Wymogiem
zgłoszenia było
m.in. zamieszkanie
przez
przynajmniej jedną osobę
z zespołu w Gminie
Jabłonna.
Na scenie można było usłyszeć: Harmonijki – zespół dziecięcy z działający przy
Akademi Dobrej Edukacji w Jabłonnie,
Provizorka, Inflatable Beverage Cooler,
Could You, Laserdisc Porn, T55 i Kogo To
Obchodzi. Każda z kapel miała czas na
przygotowanie się na scenie oraz 10 minutowy występ, który był oceniany przez

Jury. Po wysłuchaniu, Jury w składzie:
Krzysztof „Zygzak” Chojnacki (lider, wokalista zespołu TZN XENNA), Krzysztof
Wilusz (klawiszowiec, solista, wokalista,
nauczyciel inst. klawiszowyh oraz emisji
głosu) i Daniel Składanek( gitarzysta,
organizator cyklu Rock w MOK w Legionowie, autor statuetek TYGLA), wyłoniło laureatów. Zwycięzcą przeglądu,
zdobywcą statuetki Złotego Tygla (bon
o wartości 500 zł do sklepu muzycznego
ufundowany przez Wójta Gminy Jabłonna
Jarosława Chodorskiego) oraz możliwości
występu przed zespołem ENEJ 23.06
podczas Wianków został Could You. Na
drugim miejscu, ze Srebrnym Tyglem(bon
o wartości 300 zł do sklepu muzycznego
ufundowało GCKiS Chotomów) uplasował się Inflatable Beverage Cooler.
Trzecie miejsce i TYGIElek(bon o wartości

150 zł do sklepu muzycznego ufundowało
GCKiS Chotomów) zdobył zespół Kogo to
Obchodzi. Jury wyróżniło: zespól Harmonijki, który dostał zaproszenie występu
podczas Dnia Dziecka w Chotomowie
2.06, wokalistkę zespołu Provizorka –
Wiktoria Kobylińska oraz zespól T55.
Wszystkie zespoły dostały muzyczne suweniry od GCKiS, w których znalazły się:
pałeczki perkusyjne, kostki do gitary oraz
kazoo.
W czasie przeglądu na widowni zasiadły
rodziny, przyjaciele, znajomi występujących kapel oraz mieszkańcy gminy. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12 i trwała
do 16. Obsługą techniczną wydarzenia
zajął się Jarosław Dąbrowski.
Gośka Andrzejewska

18

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

PORADY

Lekarz weterynarii apeluje:
Zabezpiecz swoje zwierze
przeciwko kleszczom

Magdalena Walewska
Lekarz weterynarii radzi,
jak zabezpieczyć pupila
przed kleszczami

Ciepłe, długie dni zachęcają do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Co zrobić by po czasie spędzonym na łonie natury pozostały tylko miłe
wspomnienia

Warto pamiętać o tym, że kleszcze
są aktywne przez większą cześć roku
Dlaczego jest to tak ważne
aby zabezpieczać się
przeciwko kleszczom?

Fot. Pixabay

Kleszcze przenoszą choroby, niektóre
z nich są śmiertelne. Ostatnio coraz
głośniej mówi się o babeszjozie, czyli

PRZED KLESZCZAMI
ZABEZPIECZY:
££ Specjalna obroża
££ Kropelki na skórę
££ Tabletki
Odpowiedni
preparat dobierze
weterynarz

chorobie, którą wywołują kleszcze u psów.
Babeszjoza to choroba, która przebiega
z wysoką gorączką i krwiomoczem,
nieleczona jest dla psa śmiertelna. Co więcej, może spowodować bardzo poważne
powikłania takie jak niewydolność nerek.
Należy jednak pamiętać, że to nie jest jedyna choroba, którą mogą zarazić się psy.
Kleszcze przenoszą również takie choroby
jak borelioza, anaplazmoza czy erilchioza.
Wszystkie te choroby wywołują bardzo
ciężkie objawy u psów, od kulawizny
nawet do ataków padaczkowych. Warto
pamiętać o tym, że na większość z wymienionych chorób chorują również ukąszone
przez kleszcze koty. U kotów najczęściej
spotykaną chorobą przenoszoną przez
kleszcze jest tzw. zakaźna anemia kotów.
Nie wykryta na czas lub nie leczona może
skończyć się śmiercią zwierzęcia.
Ukąszenie kleszcza może być bezpośrednią przyczyną poważnych chorób

Fot. Magdalena Walewska

Kleszcze to pajęczaki, które powszechnie
bytują w środowisku. Najwięcej jest ich
w lasach i na łąkach, jednak sprzyjające
warunki atmosferyczne (mało mroźne
zimy) powodują, że liczba kleszczy wzrasta i dlatego coraz częściej można spotkać
je również na trawniku. Warto pamiętać
o tym, że kleszcze są aktywne przez większą cześć roku. Oczywiście, najczęściej
spotykamy się pokąsaniem przez kleszcza
w okresie wiosenno-letnim, jednak aby
być bezpiecznym powinniśmy zabezpieczać siebie i swoje zwierzęta praktycznie
cały rok. Aktywność kleszczy spada dopiero, gdy przychodzą przymrozki.

psów i kotów. Należy jednak również
pamiętać o tym, że jeśli zwierzę nie jest
zabezpieczane przeciwko kleszczom
może przynieść je w swojej sierści do
domu. W ten sposób zwiększa się ryzyko
pokąsania również domowników.
W jaki sposób zabezpieczać nasze
zwierzęta przeciwko kleszczom?
Obecnie dostępnych jest wiele skutecznych preparatów weterynaryjnych. Mają
one również różne formy, od kropli poprzez obroże skończywszy na tabletkach
doustnych. Wszystkie te preparaty są bezpieczne zarówno dla zwierzęcia jak i dla
człowieka mającego bezpośredni kontakt
z preparatem (np. obroża, lub krople
wylane na sierść zwierzęcia). Ważne jest
jednak, aby rozsądnie dobrać preparat,
najlepiej skonsultować się z lekarzem weterynarii. Aby produkt był skuteczny musi
pochodzić ze sprawdzonego źródła, nie
warto inwestować w potencjalne zamienniki, które najczęściej są nieskuteczne.
Co zrobić, gdy jednak znajdziemy
w skórze pupila wbitego kleszcza?

Fot. Pixabay

Jeśli nie mamy doświadczenia w tym,
w jaki sposób bezpiecznie usunąć kleszcza,
zabierzmy zwierzę do lekarza weterynarii.
Ważne jest to, aby jak najszybciej usunąć
pajęczaka ze skóry. Im krócej kleszcz jest
wkłuty w skórę, tym mniejsza jest szansa
przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych. Miejsce ukąszenia musi być
zdezynfekowane. Ważne też, aby obserwować czy nie tworzy się w tym miejscu
rumień.
Magdalena Walewska
Lekarz weterynarii
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Trzeba po prostu trochę chęci
Monika Łatkowska o rzucaniu palenia, aktywności i wiosennym powrocie do formy.

Jak wrócić do formy na wiosnę? O matko,
nie mam zielonego pojęcia. Ja nigdy formy
nie miałam, nie chodziłam na siłownię, zajęć fitness też nie lubiłam, nie ćwiczyłam
regularnie, nie uprawiałam żadnych sportów. Pracowałam zawodowo, wychowywałam dwoje dzieci, prowadziłam dom,
angażowałam się w życie przedszkola,
potem szkoły, od czasu do czasu miałam
dom tymczasowy dla psów i kotów.
Do czasu… do czasu aż 3 lata temu
(w wieku 41 lat, dokładnie w maju) postanowiłam rzucić palenie. Każdy kto tego

próbował, wie, ile to kosztuje wysiłku,
mocnych nerwów, nie tylko własnych, ale
też członków rodziny, chęci etc. Niestety
też, jak każdy rzucający palenie zaczęłam
podjadać, rany, ile ja jadłam. I właśnie
wtedy, 3 lata temu postanowiłam, że muszę sobie jakoś pomóc … zacznę biegać,
ba, więcej, postanowiłam, że zapiszę się
do grupy biegowej (idealnie pasowała do
tego Grupa Biegowa CHTMO z Chotomowa, gdzie mieszkam), aby mieć dodatkową motywację, no bo jak biegacz i pali,
co powiedzą współtowarzysze z grupy,
co jak mnie biegający sąsiedzi zobaczą…
Początki były straszne, nawet kilometra
nie mogłam przebiec bez zatrzymania, zadyszka, siódme poty… Więc zaczęłam od
bardzo małych dystansów, trochę biegłam
(o ile można to było bieganiem nazwać),
trochę szłam, znowu biegłam, znowu
szłam. Z czasem coraz mniej szłam, a coraz
więcej biegłam. Po jakimś czasie zaczęłam
brać udział w różnych ulicznych biegach,
przebiegłam swoje pierwsze 5 km, potem
10 km, potem, udało się pokonać półmaraton, a nawet maraton.

ruszyć się z domu, a wiosna jest do tego
idealnym momentem. Dzień jest coraz
dłuższy i cieplejszy.
Wszystkim, którzy chcieliby spróbować
pobiegać, a nie chcą sami, nie wierzą, że
im się uda, boją się, mają jakieś wątpliwości lub pytania zapraszam do Parku
Jabłonnie. W każdą sobotę o 9:00 rusza
tam Parkrun (www.parkrun.pl). Jest to bezpłatny bieg na dystansie 5 km z pomiarem
czasu. Proszę się jednak nie bać, nie trzeba
od razu przebiec 5km, można zacząć od
jednego okrążenia (dystans około 1,5 km)
potem przerwa na ploteczki z dziewczynami wolontariuszkami i znowu okrążenie, a
z czasem uda się przebiec dwa okrążenia
naraz. Poza tym, słyszałam, że na Parkrun
Jabłonna jest najfajniejsza atmosfera i najfajniejsi ludzie i ze świecą w ręku szukać
modeli i modelek
M.Ł.

Parkrun każda sobota godz. 9:00
pałacowy park w Jabłonnie

Nie trzeba mieć dużo pieniędzy ani
modnych ciuchów, czy drogich butów.
Trzeba po prostu trochę chęci, trochę
samozaparcia
I wiem jedno, wcale nie trzeba mieć trenera i nie trzeba biegać 7 dni w tygodniu, nie
trzeba też szybko biegać. Nie trzeba mieć
dużo pieniędzy ani modnych ciuchów, czy
drogich butów. Trzeba po prostu trochę
chęci, trochę samozaparcia. Trzeba tylko

Fot. Monika Łatkowska wraz z córką

Fot. Monika Łatkowska

Monika Łatkowska Aktywna
zawodowo mama, zapalona
biegaczka, zdobywczyni
czwartego miejsca w ostatnim
Grand Prix Żoliborza
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