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Szanowni Mieszkańcy,
2021 był kolejnym rokiem prężnego rozwoju naszej gminy. Nie daliśmy się pandemii i utrzymaliśmy
wysokie tempo realizacji zaplanowanych inwestycji. Gmina Jabłonna rośnie w siłę i zyskuje coraz
mocniejszą pozycję pośród gmin regionu aglomeracji warszawskiej. Konsekwentnie wcielamy
w życie plan budowy nowoczesnej infrastruktury, bo to warunek konieczny dla zapewnienia
dostatniej i bezpiecznej przyszłości wszystkich mieszkańców.
Jedną z najmilszych i przynoszących najwięcej radości chwil ubiegłego roku było ukończenie budowy
i oddanie do użytkowania siedziby nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Chotomowie. To
obiekt, którego może nam pozazdrościć niejedna gmina. W nowoczesnym budynku opiekę znalazło
250 maluchów. Przy przedszkolu powstał ogólnodostępny plac zabaw z urządzeniami zaprojektowanymi w taki sposób, by mogły z nich korzystać również dzieci z niepełnosprawnościami. Jest też miejsce
wypoczynku przygotowane specjalnie dla seniorów, bo liczymy, że gdy tylko zrobi się cieplej, wiele starszych
osób będzie tu przychodzić ze swoimi wnukami.
Ubiegły rok był też czasem kontynuacji wielkich projektów infrastrukturalnych które realizujemy w ostatnich latach. Największym
i najważniejszym z nich jest budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, której brak był przez całe dekady wielkim utrapieniem dla
dużej części naszych mieszkańców. Od 2017, kiedy rozpoczęliśmy projekt budowy wodociągów i kanalizacji, powstało już ponad
100 kilometrów nowej sieci, czyli tyle, ile wynosi odległość z Jabłonny do np. Płocka. To daje pewne wyobrażenie o skali tego
przedsięwzięcia. W 2021 wybudowaliśmy odcinki o łącznej długości 24 kilometrów i już wkrótce kolejni mieszkańcy zyskają dostęp
do czystej wody i możliwość podłączenia się do kanalizacji.
Bardzo ważną kwestią jest także poprawa stanu dróg. W 2021 na 10 kolejnych ulicach położony został asfalt i powstało odwodnienie. Prace objęły ulicę Osiedlową, Jagiellońską, Jesienną, Wałową i Zacisze w Jabłonnie, ul. Kwiatową, Dobrą, Bagienną i Świetlistą
w Chotomowie oraz Rybacką w Suchocinie. Potrzeby w tej materii są bardzo duże, bo ponad połowa dróg w naszej gminie to drogi
gruntowe – nieutwardzone. W pierwszej kolejności remontowane są drogi, gdzie uregulowane są kwestie własności gruntów oraz
te, gdzie nie planuje się innych inwestycji, które wymagałyby robót ziemnych. Oświetlamy też ulice nowymi, energooszczędnymi
lampami LED. W ubiegłym roku takie oświetlenie powstało na 9 ulicach.
Powstają kolejne odcinki sieci dróg i ścieżek rowerowych oraz nowe chodniki. W zeszłym roku centrum Jabłonny połączone
zostało ścieżką rowerową z Rajszewem. To bardzo ładna, wyjątkowo malownicza trasa bo biegnąca prawie w całości wzdłuż
ściany lasu. Wybudowaliśmy też chodnik i ścieżki rowerowe w ul. Sołeckiej i Żwirowej w Skierdach i Trzcianach i kolejne w Bożej
Woli i Chotomowie. Miłośnicy jazdy rowerowej ucieszą się także z pewnością z nowopowstałych leśnych tras crossowych.
Pod koniec ubiegłego roku ruszyła też wyczekiwana przez mieszkańców budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP
w Chotomowie. To ważna inwestycja, szczególnie dla osób, które dojeżdżają pociągiem do pracy w Warszawie – a takich
mieszkańców jest naprawdę wielu. Przy stacji powstaną miejsca postojowe, wiata dla rowerów i toaleta dla podróżnych. Będzie
też punkt z ładowarką samochodów elektrycznych. Budowa centrum przesiadkowego jest też bardzo ważna dla tych, którzy
mieszkają blisko stacji i którzy przez lata borykali się z problemem parkujących wszędzie aut. Ten problem już wkrótce zniknie.
Jeszcze jednym, ważnym wydarzeniem ubiegłego roku był zakup działki pod budowę kompleksu szkolnego we Wsiach Zachodnich.
Zakupiliśmy duży, 4 hektarowy teren w Skierdach, u zbiegu ulic Modlińskiej i Lipowej.
Wszystkie te pozytywne zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania i współpracy całej naszej społeczności. Wspólne działania
mieszkańców, radnych, sołtysów i pracowników gminy przynoszą świetne efekty. Razem budujemy przyszłość naszej gminy.
Wszystkim Państwu za to gorąco dziękuję!

Wójt Gminy Jabłonna
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Budowa nowego odcinka
obwodnicy Jabłonny coraz bliżej
Gmina Jabłonna powitała nowy rok podpisaniem umowy dotyczącej kolejnego odcinka obwodnicy.
W środę, 19 stycznia, w zabytkowych wnętrzach Pałacu w Jabłonnie odbyła się uroczystość podpisania
umowy, dzięki której już wkrótce rozpoczną się prace nad przygotowaniem stosownej dokumentacji,
a po ich zakończeniu ruszy budowa nowej arterii.

D

okument, określający zasady współpracy w ramach
realizacji tego projektu, podpisali: Marszałek Województwa
Mazowieckiego - Adam Struzik, Wójt Gminny Jabłonna - Jarosław
Chodorski oraz Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki wraz
z wicestarostą Konradem Michalskim.
Nowy odcinek obwodnicy będzie kluczowym elementem
zupełnie nowego układu komunikacyjnego Gminy. Planowana
trasa odciąży centrum Jabłonny, wpłynie na zmniejszenie
natężenia ruchu na drogach lokalnych, podniesie znacząco
poziom bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym oraz
pozwoli mieszkańcom Gminy Jabłonna na szybszy dojazd
do Warszawy.
Gospodarz spotkania, Wójt Jarosław Chodorski, podziękował
za zaangażowanie i wspólne działania władzom powiatowym
oraz wojewódzkim i podkreślił, że „Gmina Jabłonna bardzo
szybko się rozwija a planowana droga to kolejny ważny element
tego rozwoju”.
„Niech ten wspólny projekt, realizowany dla dobra społeczności
lokalnej, będzie przykładem dobrej współpracy trzech poziomów
samorządu” – powiedział Starosta Legionowski Sylwester
Sokolnicki

4

Zwracając się do uczestników uroczystości, Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyraził nadzieję,
że uda się szybko i sprawnie przeprowadzić wszystkie
procedury. Zadeklarował też, że gdy tylko ukończone zostaną
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej,
władze wojewódzkie niezwłocznie zrealizują tę inwestycję.
W spotkaniu wzięli także udział wiceprzewodniczący Sejmiku
Mazowieckiego Marcin Podsędek, członkowie Zarządu Powiatu
Legionowskiego Artur Stankiewicz oraz Grzegorz Kubalski,
dyrektor Grzegorz Obłękowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie - która to jednostka będzie odpowiedzialna
za realizację inwestycji, wicewójt Gminy Jabłonna Marcin
Michalski, radni Gminy Jabłonna z przewodniczącym
Wojciechem Nowosińskim na czele, skarbnik Powiatu
Legionowskiego Katarzyna Rembelska oraz skarbnik Gminy
Jabłonna Marta Wojtachnio. Obecna była także naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Jabłonna Justyna Kręcik oraz
jej zastępca Iwona Wołoch.

Po co komu wodociągi
(i kanalizacja)?
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Kontynuując tematykę poprzedniego artykułu zamieszczonego
w dwumiesięczniku Wieści nr 5 (75), pragniemy przekazać następną
garść informacji na temat stanu obecnego i planów przyszłego
rozwoju infrastruktury wod-kan. Gminy Jabłonna.
Jeszcze trochę o wodociągach.
Tak się szczęśliwie złożyło, że siedem z ośmiu obszarów (stref)
zwodociągowanych obecnie, dzięki korzystnemu „sąsiedztwu”
da się połączyć w jeden system zbiorowego zaopatrzenia budując
zaledwie trzy odcinki sieci wodociągowych.
Pierwszy z nich, w miejscowości Jabłonna na terenie
na wschód od obwodnicy, zostanie wybudowany w ulicach
Akademijnej, Przylesie, Świerkowej i Echa Leśne i połączy
obecnie funkcjonujące niezależnie obszary zwodociągowane
na terenie osiedla SMLW, osiedla przy ulicy Świerkowej
i przy ulicy Leśnej 17.
Po planowanej modernizacji SUW przy ulicy Świerkowej,
możliwe będzie wyłączenie z eksploatacji SUW przy ulicy Leśnej.
Drugi fragment sieci wodociągowej planowany do wykonania
na terenie miejscowości Jabłonna, to odcinek łączący
ul. Modlińska biegnący ulicą Szkolną i przechodzący pod
obwodnicą do ulicy Przylesie.
Trzeci fragment sieci wodociągowej najważniejszy dla całego
systemu to magistrala biegnąca od Stacji Uzdatniania Wody
w Chotomowie ul. Partyzantów, Chotomowską i Modlińską
do połączenia z istniejącą infrastrukturą na wysokości bramy
wjazdowej do Pałacu.
Dopiero wykonanie tego odcinka sieci wodociągowej (ponad
2300 m. b.) pozwoli na połączenie naszego największego póki
co źródła wody z obszarem najgęściej zabudowanym, czyli
obecnymi i potencjalnymi nowymi odbiorcami wody. Wykonanie
tej inwestycji obejmującej także wykonanie wodociągu
w ulicy Ks. Abramowicza pozwoli na wyłączenie SUW
na ulicy Instytuckiej i zasilenie dotychczasowego obszaru
jej oddziaływania wodą. Kolejnym obszarem, który można
podłączyć do nowej sieci to kompleks pałacowo-parkowy
administrowany przez P.A.N. i zasilany obecnie z własnego
wysłużonego ujęcia.

A teraz trochę o kanalizacji.
Infrastruktura kanalizacyjna dzieli się zasadniczo na dwa
rodzaje: kanalizację deszczową(opadową) i kanalizację sanitarną
odprowadzającą ścieki. Kanalizację deszczową należy budować
w obszarach wysoce zurbanizowanych, więc ta problematyka
w przypadku naszej Gminy nie jest tak istotna, a zatem poruszę
ją w kolejnych odcinkach tego cyklu.
Infrastruktura kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna
zaczęła powstawać począwszy od roku 2000. W pierwszych
piętnastu latach jej budowy udało się wykonać około
15 kilometrów wraz z kilkoma przepompowniami.
Skokowy wzrost długości tej infrastruktury nastąpił począwszy
od roku 2017 dzięki przystąpieniu do programu kanalizowania
współﬁnansowanego za pośrednictwem Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez środki Unii
Europejskiej. Obecnie pod koniec realizacji tego projektu Gmina
nasza dysponuje siecią kanalizacji sanitarnej o długości ponad
60 km (stan na grudzień 2021 r.) oraz 29 przepompowniami
ścieków. Cały ten system (który jest pod naszą opieką od roku)
odprowadza w sposób zorganizowany wszystkie ścieki z terenu
Gminy Jabłonna rurociągiem tłocznym do Oczyszczalni Ścieków
„Czajka” należącej do MPWiK Warszawa.
Po przedstawieniu Państwu podstawowych informacji na ten
temat, myślę, że w kolejnym odcinku spróbuje odpowiedzieć
w sposób bardziej wyczerpujący na tytułowe pytanie.

Dokumentacje i zezwolenia na budowę po części już są a dla
wszystkich tych trzech zadań inwestycyjnych powstaną do końca
I kwartału, co pozwoli wybudować w/w sieci do końca roku
kalendarzowego.
Tak jak nadmieniłem w poprzednim artykule, poprawi
to w zasadniczy sposób bezpieczeństwo funkcjonowania całego
systemu zaopatrzenia w wodę a dodatkowo umożliwi kilkuset
nieruchomościom podłączenie się do systemu zbiorowego
zaopatrzenia. Otwierają się także perspektywy zwodociągowania
obszarów w ulicach bocznych odchodzących od wyżej opisanych
przebiegów tych sieci.
Jednocześnie trwają prace projektowe zmierzające
do zwodociągowania miejscowości Rajszew w oparciu o naszą
główną SUW w Chotomowie. Do zaprojektowania i wybudowania
jest ponad 12 km wodociągów i jest szansa, że większość tego
zamierzenia inwestycyjnego powstanie jeszcze w tym roku.

Paweł Turkot
Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
Eko Jabłonna.
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E - dowód z aktywną warstwą elektroniczną
ubiegjącej się o wydanie dowodu
osobistego.
Przy wydaniu dokumentu urzędnicy
weryfikują odciski palców posiadacza
dowodu z odciskami zamieszczonymi
w dowodzie. To wszystko wpływa
na wydłużenie procedury.
Szanowni Państwo, w trosce o Państwa
komfort i czas prosimy, aby zarezerwować
sobie 20 minut na złożenie wniosku oraz
odebranie nowego dowodu osobistego.
Zwracamy się z prośbą, abyście Państwo
zgłaszali się do Biura Spraw Obywatelskich w poniedziałki do godz. 17.40,
wtorki, środy i czwartki do godz. 15.40
oraz piątki do godz. 13.40.

E

-dowód to wielofunkcyjny dokument
z warstwą elektroniczną, który jest
bezpiecznym narzędziem i pozwala
nam komunikować się z administracją
i podmiotami komercyjnymi. Dowody
wydawane od 8 listopada 2021 r. zawierają
odciski palców oraz podpis posiadacza
dowodu osobistego. Dokument taki może
otrzymać osoba, która ukończyła 12 lat.

W

Wewnątrz dokumentu znajduje się
chip, w którego pamięci są zapisane
m.in. dane identyfikacyjne, w tym
zdjęcie biometryczne i odciski palców.
W związku z tym wniosek o nowy dowód
można złożyć wyłącznie w Urzędzie.
Cały proces złożenia wniosku zajmuje
więcej czasu niż dotychczas. Wynika
to z konieczność pobrania odcisków
palców i odwzorowania podpisu osoby

Dowód osobisty potwierdza tożsamość,
pozwala wyjechać do wielu krajów,
a nowy dowód osobisty z warstwą
elektroniczną służy także do uwierzytelniania w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów
elektronicznych.
Więcej informacji o e-dowodzie na stronie:
https://www.gov.pl/e-dowod
Wdrożenie nowych dowodów osobistych
wynika z konieczności dostosowania
polskich przepisów do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi
m.in. o ujednolicenie krajowych
przepisów w tym zakresie i zwiększenie
bezpieczeństwa dokumentów.

Dopłaty do Biletów Metropolitalnych

2022 roku Gmina Jabłonna
kontynuuje dopłaty do Biletów
Metropolitalnych. Zalety korzystania
z biletu poznało już blisko 4 tysiące
mieszkańców!
Wielu mieszkańców naszej gminy
podróżuje z najwyższą możliwą dopłatą
oszczędzając nawet 60 zł miesięcznie
na dojazdach do pracy i szkoły. Gminna
dopłata do Biletu Metropolitalnego
to rzeczywiste odciążenie budżetów
domowych.

Nowa linia
autobusowa 9P

T

rwają prace nad uruchomieniem
nowego połączenia komunikacji
autobusowej, które swoim zasięgiem
obejmie teren Gminy Jabłonna.
29 grudnia ur. w Starostwie Powiatowym,
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski,
przewodniczący Rady Gminy Wojciech
Nowosiński i radny Artur Szymkowski
wzięli udział w spotkaniu poświęconemu

Najbliższy Punkt
Kodowania Biletów:
hala dworca kolejowego
Legionowo
(Legionowskie Centrum
Komunikacyjne, ul. Kościuszki)
poniedziałek - wtorek: 11.00 - 19.00
środa-piątek: 7.00 - 15.00

nowej linii autobusowej. W naradzie,
z ramienia powiatowego samorządu,
uczestniczył
Konrad
Michalski
- wicestarosta powiatu legionowskiego
i członek zarządu Grzegorz Kubalski.
Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in.
o lokalizacji trasy oraz infrastrukturze
przystankowej.

Linię planuje się uruchomić jako
pilotażową, z pięcioma kursami w każdy
dzień roboczy.

Omawiana linia, której nadano
numer 9P już niebawem połączy
zachodnie miejscowości Gminy
Jabłonna, zarówno z samą Jabłonną,jak
i stacjami PKP Chotomów i Legionowo Przystanek, placówkami oświatowymi
oraz starostwem.
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EcoHarmonogram w Gminie Jabłonna
Od kwietnia 2021 roku Mieszkańcy Gminy Jabłonna mają możliwość korzystania
z mobilnej aplikacji EcoHarmonogram.
Czym jest aplikacja EcoHarmonogram?
•Jest to darmowy program na telefon, który zawiera w jednym
miejscu harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych
nieruchomości na terenie gminy.
•Aplikacja wyposażona jest również w wygodną wyszukiwarkę,
która pomoże w segregacji odpadów, dzięki bogatej bazie
podpowiadającej, jak segregować problematyczne produkty.
•Znajdziemy w niej również najważniejsze dane kontaktowe adres i godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
wraz z numerami kontaktowymi i informacją, co można zawieźć
do PSZOK, a czego Punkt nie przyjmie

•Za pośrednictwem aplikacji skontaktujemy się z urzędem,
zgłosimy reklamację lub wskażemy precyzyjną lokalizację
dzikiego wysypiska.
•Szybko znajdziemy informacje, gdzie oddać można baterie
czy przeterminowane leki.
•Aplikacja poinformuje także o zbliżających się płatnościach.
Wystarczy pobrać ją na swój telefon, by mieć łatwy dostęp
do zawsze aktualnych informacji i powiadomień związanych
z odpadami.
Szczegóły na stronie: http://ecoharmonogram.pl/

Pozbądź się azbestu w 2022 r.
Wyroby zawierające azbest mogą być stosowane w Polsce tylko do końca 2032 roku.

O

becnie azbest zwany też eternitem zaliczany jest do dziesięciu
najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Gdy człowiek oddycha
powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami (najczęściej przy
łamaniu i kruszeniu), docierają one do płuc, skąd już nie da się
ich usunąć. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla
ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa. Ich szkodliwe
działanie może się ujawnić po wielu latach, np. nowotwory
mogą rozwijać się 20 - 30, a nawet 50 lat od momentu narażenia
organizmu na wdychanie włókien azbestu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna w 2022 r.
kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017 - 2032”.
Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości
położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest (m.in. płyt azbestowo cementowych płaskich
lub falistych) z nieruchomości - metodami dopuszczonymi
do stosowania na terytorium Polski. Pomoc ta uzależniona jest
od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2022 r. dotacji na ten cel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Środki na udzielenie dotacji pochodzić
będą ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę
Jabłonna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) oraz ze środków
własnych Gminy Jabłonna, w szczególności pochodzących
z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie
ze środowiska. W przypadku nie pozyskania środków
z WFOŚiGW lub braku środków własnych Gminy, dotacje nie
będą przyznawane.

Wnioski mogą składać:
a) osoby ﬁzyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale
zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres
nieruchomości objętej doﬁnansowaniem,
c) wspólnoty mieszkaniowe,
d) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminną
osobą prawną.
O wsparcie w powyższym zakresie nie mogą ubiegać się osoby
prawne oraz osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą
zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która
miałaby być objęta wsparciem.
Właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty lub zarządca
nieruchomości), w przypadkach określonych w przepisach prawa,
obowiązany jest zgłosić prace związane z demontażem pokryć
dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac,
do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia
umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Jabłonna.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu
będą wykonywane przez firmę wyłonioną przez Urząd
Gminy Jabłonna posiadającą możliwości techniczne i prawne
umożliwiające wykonywanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia
dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania
nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja
obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.
Wnioski właścicieli nieruchomości (użytkowników
wieczystych lub zarządców nieruchomości), zainteresowanych
uzyskaniem dofinansowania, według powyższych zasad,
na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna
będziemy przyjmować do odwołania w zależności od terminu
naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie.
Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz
z załącznikami, dostępnymi do pobrania na stronie internetowej
www.jablonna.pl
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NOWE
CZUJNIKI
JAKOŚCI
POWIETRZA

G

mina Jabłonna zwiększa obszar
objęty pomiarem jakości powietrza.
Do dotychczasowych 8 czujników
dodano 3 w sołectwach Rajszew,
Suchocin i Trzciany.
Czujniki umożliwiają zbieranie,
przetwarzanie i interpretowanie
danych dotyczących powietrza.
W oparciu o te dane, na mapie online
pojawiają się informacje o jego jakości.

Sensory mierzą poziom stężenia pyłów
zawieszonych PM2.5 oraz PM10,
temperaturę powietrza, ciśnienie
atmosferyczne oraz wilgotność
powietrza.
Mapa dostępna jest na stronie:
https://airly.org/

Krótka historia Rajszewa
Z

22 stycznia 2022 r. w okolicach cmentarza przy ul. Mazowieckiej w Rajszewie
zamontowano nową tablicę informacyjną.

ostała ona wykonana z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi
Rajszew, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa. Dzięki
nowej tablicy, mieszkańcy, czy też osoby spoza miejscowości,
będą mogli dowiedzieć się nieco więcej o historii wsi Rajszew.
Treść na tablicy: „Krótka historia Rajszewa”:
„Rajszew ma średniowieczne korzenie. Dogodne położenie
sprzyjało osadnictwu. Początkowo wieś należała do książąt
mazowieckich. W 1256 roku książę mazowiecki Siemowit
I wystawił dokument dla wsi o łacińskiej nazwie Rapalov
(Rafałów). Nazwa zmieniała się przez wieki. Zapisywano
ją także jako Radzieszewo, dopiero w XVIII wieku przyjęto
nazwę zbliżoną do współczesnej – Reyszow.
Źródła wskazują na funkcjonowanie przeprawy rzecznej,
punktu poboru myta (podatków) oraz młyna. Z czasem książę
mazowiecki przekazał Rajszew i sąsiednie wioski na rzecz
biskupów płockich. W 1418 roku biskup płocki Jakub nadał
między innymi Rajszewowi prawo chełmińskie. Oznaczało
to wyłączenie z jurysdykcji sądów państwowych oraz
nowoczesny sposób organizacji wsi.
Osadnictwo nie rozwinęło się na większą skalę z powodu
częstych wylewów Wisły i wielkich zniszczeń wojennych
w okresie potopu szwedzkiego. W 1775 roku biskup płocki Michał
Poniatowski sprowadził na bezludne obszary kolonistów – tak
zwanych Olędrów, ewangelików niemieckiego pochodzenia,
którzy świetnie sobie radzili na podmokłym terenie. Koloniści
mieszkali w Rajszewie aż do czasów II wojny światowej.
W końcu XVIII wieku dobra biskupów płockich zostały przejęte
przez państwo i odtąd Rajszew stanowił dobra rządowe. W 1827
roku kolonia ewangelicka Royszew liczyła 228 mieszkańców
oraz 15 domów. W końcu XIX wieku miejscowość miała 317
mieszkańców. Należała do gminy Jabłonna.
Miejscowi koloniści, w podmokłej dolinie Wisły, otaczali pola
płotami z wierzbowych gałęzi, które spowalniały przepływ wody
podczas wiosennych i jesiennych wylewów rzeki. Jednocześnie
zatrzymywały na polach uprawnych żyzny muł rzeczny.
W 1921 roku wieś liczyła 34 domy oraz 197 mieszkańców.
Wśród nich 187 osób deklarowało wiarę ewangelicką.
Osadnicy niemieccy zajmowali się rolnictwem i rybołówstwem.
W okresie międzywojennym w Rajszewie działało zarejestrowane
gospodarstwo rybne.
Podczas II wojny światowej Rajszew leżał w granicach
Generalnego Gubernatorstwa, a wśród tutejszych Polaków
panowały bieda i głód. Każdy dzień był walką o przetrwanie.
Mieszkańcy dorabiali przemytem żywności. Życie codzienne
to była praca, a w niedzielę pójście do kościoła; dzieci uczęszczały
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na tajne komplety z języka polskiego. Na terenie wsi działał
prężnie mały, zakonspirowany oddział Armii Krajowej.
W 1944 roku niemieccy koloniści zostali ewakuowani.
Opuszczone gospodarstwa w następnych latach zajęli osadnicy
z Wielkopolski oraz okolic Okuniewa koło Sulejówka. W latach
60. i 70. nastąpiła elektryﬁkacja. Wielu mieszkańców zajmowało
się warzywnictwem oraz ogrodnictwem.
Wielką rolę w tworzeniu wspólnoty mieszkańców
odgrywa powstała kilka lat temu Paraﬁa Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja Boboli i nowy kościół zbudowany w miejscu
istnienia przedwojennej „Kirke”, która została rozebrana
w 2011 roku. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła
został wmurowany 18 maja 2013 roku. Obecnie Rajszew jest
jednym z 11 sołectw gminy Jabłonna z powierzchnią 1 859
hektarów. Stanowi największą wieś gminy, zajmuje blisko
30% jej powierzchni.”

O Internecie
z najmłodszymi
W

ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 16 lutego 2022 r.
dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie zostały
zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania
z sieci. Nauczycielki w każdej grupie przygotowały dla swoich
podopiecznych ciekawe zajęcia, które dotyczyły bezpiecznego
korzystania z Internetu. Najmłodsze grupy stworzyły sieć pajęczą
przy pomocy kłębka wełny na wzór sieci internetowej i starały
się wyjaśnić zasady działania Internetu, starsze dzieci poprzez
bajki z serii „Sieciaki.pl.”, które oglądają zawsze z wielkim
zainteresowaniem, rozwiązywały quizy. Dzieci, mimo młodego
wieku, wykazują się dużą wiedzą o Internecie i zasadach
korzystania z niego. Doskonale radzą sobie w konkursach,
quizach na temat sieci, jego zasobów i zasad korzystania.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 r. Ma on na celu przede wszystkim
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję
pozytywnego wykorzystywania Internetu. Coraz częściej
obserwujemy, że już młodsze dzieci korzystają z Internetu.
Korzystanie z komputera wśród przedszkolaków to zjawisko
powszechne. Wiek przedszkolny to dobry czas na pokazanie
dziecku, czym jest Internet i jak duże korzyści wynikają z jego
użytkowania.

CHIPOWANIE W CZTERECH
LOKALIZACJACH:
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Zdrowie
S

tyl życia, a także środowisko
naturalne i społeczne, w którym
żyjemy, powodują że nasze zdrowie
psychiczne narażone jest na wiele
zagrożeń. Bardzo duży wpływ
na naszą psychikę wywierają również
uzależnienia: od alkoholu, od substancji
psychoaktywnych (w tym narkotyków),
behawioralne (od czynności, np. pracy,
zakupów, internetu). Jeśli czujesz,
że stan twojego zdrowia psychicznego
się pogorszył, powinieneś poszukać
pomocy u specjalistów.
Gmina Jabłonna realizuje projekt
w ramach którego realizowane jest
bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców,
w formie konsultacji ze specjalistą.

Każdy z nas ma gorsze chwile.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102 Jabłonna (GCK)
pokoj nr 1
e-mail. gkrpa@jablonna.pl

Dyżury specjalistów ds.
uzależnień:
Ewa Milska Wieteska 15.30-18.30
Bartlomiej Frukacz 15.30-17.30

Educatio – Poradnia Zdrowia
Psychicznego
ul. Tęczowa 5a, 05-123 Chotomów

Psycholog:
Kornelia Asztemborska (dzieci)
Beata Iłowska (młodzież, dorośli)
Ewa Romańczuk (dorośli

Zapisy od poniedziałku do piątku:
w godzinach 8:00-22:00
tel. 512 895 219
e-mail: poradnia@educatio.pl

Konsultacje psychologiczne:
środa (on-line) 18.00-21.00
sobota (stacjonarnie/on-line)
10.00-14.00

P

rzypominamy, że w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Zegrzyńskiej 1 mieści się
jabłonowska Jadłodzielnia.
To miejsce, w którym można zostawić żywność, ale także
się nią poczęstować. Nie marnujmy jedzenia, podzielmy się
z potrzebującymi.
Punkt czynny w poniedziałki w godz. 8-18, wtorki, środy
i czwartki w godz. 8-16, zaś w piątki w godz. 8-14.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 508-170-013.

Zamień torbę plastikową na materiałową
i Pani Jadwiga Śliwińska chcą pokazać,
że w dzisiejszych czasach dbałość o środowisko naturalne jest bardzo ważne.

M

ieszkanki Dąbrowy Chotomowskiej
zainicjowały ekologiczny projekt,
w ramach którego szyją torby
wielorazowego użytku. Zastępując
nimi plastikowe reklamówki, działaczki
społeczne Pani Zdzisława Piasecka

- Szyte przez nas torby, noszone
na zakupy, zamiast każdorazowego
kupowania toreb foliowych, nie
zaśmiecają planety, a co za tym idzie
nasza inicjatywa przyczynia się
do ochrony środowiska naturalnego.
To gest który wykonujemy dla Ziemi –
mówi Pani Jadwiga Śliwińska. - Bardzo
ważna jest edukacja i dawanie dobrego
przykładu dzieciom i młodzieży
w zakresie pozytywnych dla naszej
planety działań, które może podjąć
każdy – dodaje Pani Zdzisława Piasecka.
Pani Zdzisława do szycia toreb
wykorzystuje maszynę zakupioną
ze środków sołeckich, która dzięki jej pracy
służy Mieszkańcom. Materiał, z których
wykonywane są torby to surowiec, który
pozostał z poprzedniej akcji społecznej
w ramach, której szyte były maseczki.
Pierwsza partia toreb traﬁła do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
skąd zostały przekazane podopiecznym
ośrodka. Kolejne traﬁają do Mieszkańców
Gminy Jabłonna.

BĄDŹ EKO
Panie z Dąbrowy Chotomowskiej uszyły
już ponad 600 toreb i będą szyć dalej.
Proszą o przekazywanie nieużywanych
i zalegających materiałów, które można
wykorzystać do uszycia kolejnych toreb.

To piękna inicjatywa i godne
podziwu działanie. Pomysł łączy dwa
ważne tematy, aktywizuje zarówno
społeczność lokalną i promuje
ekologię – mówi o działalności Pań
z Dąbrowy Chotomowskiej sołtys
Radomir Czauderna.
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Orszak trzech króli w Chotomowie
Święta Rodzina, Trzej Królowie, Aniołowie, a wraz z nimi Mieszkańcy,
6 stycznia 2022 r. w Chotomowie przeszedł Orszak Trzech Króli.

K

orowód ruszył spod Kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie i mimo trudnych
warunków atmosferycznych zgromadził wielu mieszkańców
Gminy. Barwny orszak i wspólne kolędowanie, przy
akompaniamencie Orkiestry Gminnego Centrum Kultury
w Chotomowie, to żywe świadectwo wiary, budowanie
wspólnoty i jedności, pomysł na rodzinne świętowanie, a przy
okazji zacieśnianie więzi mieszkańców naszej Gminy.
Tego dnia każdy mógł stać się nie tylko widzem, ale aktywnym
uczestnikiem wydarzenia, a nawet zostać Królem. Wystarczyło
przyjść na Orszak Trzech Króli, założyć koronę na głowę
i podążyć za betlejemską gwiazdą do Stajenki. Było niezwykle
żywiołowo i radośnie.
Na zakończenie Orszaku proboszcz z chotomowskiej paraﬁi
ks. Mirosław Gawryś wraz z Wójtem Gminy Jabłonna Jarosławem
Chodorskim złożyli życzenia noworoczne mieszkańcom Gminy
Jabłonna.

Wielka zabawa
choinkowo - karnawałowa
O

grom wrażeń, wspaniała zabawa i niesamowita atmosfera
to wszystko czekało na dzieci z wsi zachodnich, które wzięły
udział 15 stycznia 2022 r. w wielkiej zabawie choinkowokarnawałowej w Zielonym Dworku w Skierdach.
Radości ze wspólnej zabawy było co niemiara, bo przygotowane
zostało moc atrakcji i niespodzianek w postaci przeróżnych
zabaw, konkursów, tańców oraz występu klauna. Nie zabrakło
też popcornu i pysznych słodkości. W takiej wyjątkowo radosnej
atmosferze dzieci czekały na gościa specjalnego, którym był,
oczywiście nie kto inny, jak św. Mikołaj.
Charakterystyczny czerwony strój i długa biała broda, choć
wszystkim dzieciom tak dobrze znane, to i tak pojawienie
się tej postaci wzbudziło wśród uczestników zabawy wiele
emocji. Każde dziecko miało możliwość osobistego spotkania
z Mikołajem, który obdarował je wspaniałymi upominkami.
Uśmiechy dzieci potwierdzały, że zabawa była bardzo udana.
Wizyta Mikołaja była ostatnim punktem wielkiej zabawy
choinkowo-karnawałowej, która jak co roku zgromadziła całe
rodziny. Po raz kolejny okazało się, że zorganizowane przez
wsie zachodnie wydarzenie dostarczyło Mieszkańcom wiele
radości, ale też było doskonałą okazją do spędzenia czasu
w rodzinno-sąsiedzkim gronie.
Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Jabłonna, Sołtysi
i Rady Sołeckie Trzcian, Rajszewa, Skierd, Suchocina, Bożej
Woli, Janówka Drugiego i Wólki Górskiej oraz Gminne Centrum
Kultury w Jabłonnie.
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Koncert Noworoczny
Wyjątkową tradycją w Gminie Jabłonna stał się organizowany
już od kilku lat Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to na stałe
wpisało się w gminny harmonogram wydarzeń kulturalnych.

N

ajpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, w wykonaniu
zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych uczestników, można
było usłyszeć podczas zorganizowanego w Gminnym Centrum
Kultury w Jabłonnie w dniu 22 stycznia 2022 r. Koncertu
Noworocznego. Wydarzenie to było ﬁnałem Przeglądu Kolęd
i Pastorałek oraz ukoronowaniem całego roku ciężkiej pracy
uczniów sekcji muzycznej GCK.
W pierwszej kolejności Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski
wręczył nagrody i upominki laureatom Przeglądu Kolęd
i Pastorałek. Konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej
i polegał na nagraniu swojego wykonania dowolnej kolędy. Ilość
zgłoszeń pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Najbardziej
wzruszające okazały się występy dzieci z najmłodszej grupy,
ale publiczność pokochała także pozostałych wykonawców.
Z wyjątkowym entuzjazmem przyjęty został spontanicznie
stworzony chór z połączenia Scholi Imo Pectore oraz Rodziny
Chwedczuk.
Upominki zostały rozdane zwycięzcom sześciu kategorii
konkursowych: 3-5 lat, 6–9 lat, 10–12 lat, 13–16 lat, +16 lat oraz
zespoły.
Występujący dali swoim słuchaczom możliwość uczestniczenia
w niesamowicie klimatycznym wydarzeniu. Piękne aranżacje
utworów wybrzmiewały donośnie i z pewnością zapadły
w pamięć wszystkich widzów.
Po pięknych kolędniczych występach przyszedł czas na uczniów
Gminnego Centrum Kultury. Do występów przygotowali
ich instruktorzy GCK: Pan Krzysztof Wilusz, Pan Mikołaj
Zwoliński oraz Pani Paulina Poławska. Młodzież zaśpiewała
żywe, świąteczne piosenki oraz zagrała klasyczne kolędy
na pianinie i klarnecie.
Następnie na scenie zaprezentowały się grupy taneczne.
W przepięknych strojach w stylizacji ludowej wystąpiły
uczennice Pani Kasi Tomporowskiej oraz w choreografii
baletowej uczennice Pani Julii Zioło. Obie grupy to reprezentacja
sekcji tanecznej z GCK w Skierdach. Cały koncert zakończył się
uroczystym występem Orkiestry Dętej ze Skierd. Występ artystek
zrobił ogromne wrażenie na całej widowni.
Całe wydarzenie, trwające blisko trzy godziny, było pięknym
rozpoczęciem kulturalnego Nowego Roku oraz motywacją
do dalszego muzycznego rozwoju dla wszystkich występujących.

Laureaci
Przeglądu Kolęd
i Pastorałek
Grupa 3-5 lat

Grupa 9-12 lat

Miejsce I
Ela Migda

Miejsce I
Zoﬁa Guzik

Miejsce II
Pola Leonowicz

I wyróżnienie
Julia Dudzik

Miejsce III
Zoﬁa Baszuro

II Wyróżnienie
Lena Chwedczuk

Wyróżnienie
Franciszek Niewczas

Grupa 13-16 lat
I Wyróżnienie
Kinga Chwedczuk

Grupa 6-9 lat
Miejsce I
Bracia Kokot

Grupa 16+

Miejsce II
Kaja Trubacz
Miejsce III
Pola Ziarkiewicz

I Wyróżnienie
Alicja Zaciek
II Wyróżnienie
Kamila Pełka

Zespoły
I miejsce
Rodzina Chwedczuk
II miejsce
Schola Imo Pectore
III miejsce
Grupa Laudate
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Cześć i chwała Bohaterom!
159 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego
Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe,
największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono
kilkadziesiąt tysięcy oﬁar i w ogromnym stopniu wpłynęło na
dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
W celu upamiętnienia tych wydarzeń delegacja złożona
z przedstawicieli Gminy Jabłonna, Związku Oﬁcerów Rezerwy
RP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 22 stycznia 2022 r.
złożyła kwiaty na chotomowskim cmentarzu parafialnym,
gdzie spoczywa Wincenty Rapczyński - uczestnik Powstania
Styczniowego.

Muzykoterapia w Gminie Jabłonna
Relaks dla duszy i ciała
Muzykoterapia to działania mające na celu poprawę samopoczucia
poprzez uspokojenie, relaksację oraz wydobycie emocji.
O pozytywnym wpływie muzyki na człowieka wiadomo
od dawna. Już sam kontakt z dźwiękami, ich odtwarzanie lub
tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. Muzyka koi nasze
lęki i łagodzi niepokój, jednocześnie sprawiając, że czujemy
się lepiej i jesteśmy szczęśliwsi. O jej świetnym wpływie mogli
przekonań się jabłonowscy seniorzy, którzy wzięli udział
w zorganizowanych w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie,
warsztatach z Muzykoterapii.
14 lutego 2022 r. w ramach zajęć prowadzonych przez Panią
Martę Pniewiską, uczestnicy spotkania muzycznego, po krótkiej
rozgrzewce strun głosowych, śpiewali i tańczyli do doskonale
im znanych dźwięków i niezapomnianych melodii.
W repertuarze znalazły się m.in. utwory Krzysztofa Krawczyka,
w bardzo dobrym wykonaniu Piotra Kubackiego.
To był czas wytchnienia od codziennych trosk i stresów. Zajęcia
sprawiły, że dusza i ciało zostały zaspokojone, a uczestnicy
zregenerowani i pełni sił witalnych znowu stali się otwarci na
wszelkie uroki i dobrodziejstwa, które niesie ze sobą życie.

W

Dodatkowa możliwość skorzystania
ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, w 2022 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie otwiera się
w każdą (nieświąteczną) ostatnią sobotę miesiąca (z wyłączeniem
miesięcy wakacyjnych, czyli lipca i sierpnia). Tym sposobem,
osoby, które z różnych względów nie mają czasu w tygodniu
odebrać książek, będą także miały możliwość skorzystania
z księgozbioru Biblioteki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie będzie otwarta
w soboty (26.02, 26.03, 30.04, 28.05, 25.06, 24.09, 29.10, 26.11, 17.12)
w godzinach od 9:00-13:00.
Filia Biblioteki w Chotomowie czynna będzie w sobotę majową
- 21.05 oraz październikową - 22.10. w godzinach 9.00-13.00.
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Pałacowe Spotkania z Muzyką.
Koncert zespołu „Grzeczni Chłopcy”
„Mamy nadzieję, że z naszego koncertu słuchacze wyszli tanecznym krokiem,
nucąc pod nosem dobrze znane im melodie”.

P

ierwszy w roku 2022 koncert z cyklu „Pałacowe Spotkania
z Muzyką” odbył się 16 stycznia 2022 r. w pięknej scenerii
pałacu w Jabłonnie. Podczas tego kulturalnego wydarzenia
zespół „Grzeczni Chłopcy” wykonał covery przebojów muzyki
pop. Jazz, reggae, rock, folk oraz blues... To był jednak tylko
punkt wyjścia dla absolwentów słynnej „Bednarskiej’”. Znane,
współczesne piosenki zabrzmiały w tanecznych aranżacjach
w stylu retro. I tak w rytmach swingu, niekoniecznie grzecznych,

mieliśmy możliwość wysłuchania utworów Władysława
Szpilmana, czy Stinga. Jan Ptaszyn Wróblewski z pewnością
chętnie poznałby wersję swojej kompozycji w wersji latino,
a my pożałowaliśmy, że Grzegorz Ciechowski zdecydowanie
zbyt rzadko inspirował się tangiem.
Zapraszamy na kolejne koncerty, organizowane w ramach cyklu
Pałacowe Spotkania z Muzyką.

Program wydarzeń kulturalnych w pałacu w Jabłonnie
LUTY

MAJ

20.02.2022r. godz. 13.00 – Pałacowe Spotkania z Muzyką:
“Muzyka Świata - Świat Muzyki. Osiecka, Brel, Przybora...
i nie tylko” Wykonawcy: Kaja Mianowana - wokal,
Piotr Kopietz - akordeon, bandoneon.

29.05.2022r. godz. 13.00 – Pałacowe Spotkania z Muzyką: “Estrada
Młodych” - koncert laureatów konkursów muzycznych.

MARZEC

CZERWIEC

20.03.2022r. godz. 13.00 – Pałacowe Spotkania z Muzyką:
„Różne oblicza marimby” Koncert perkusyjny. Wykonawcy:
zespół „Dalbergia Duo” w składzie: Anna Rutkowska, Joanna
Siedler- Smuga- marimby.
20.03-15.05 godz. 15.00 – Wystawa: Wojciech Rutkowski,
malarstwo.

29.05 – 30.06 godz. 15:00 Wystawa: dr Katarzyna Dorocińska,
“Silence”, fotograﬁa.
19.06.2022r. godz. 13.00 – Pałacowe Spotkania z Muzyką:
„Muzyczna podróż od opery do Gershwina” Recital wokalny
Anny Pastor - mezzosopran.
LIPIEC
10.07-09.09 - Wystawa: Wiesława Starska, “Projekty kostiumów”

20.03 godz. 16:00 – Pałacowy Salon Naukowy: Prelekcja
„Bioaktywność kannabidiolu w utrzymaniu potencjału
immunologicznego”, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt,
Fundacja Royal Sensi Med.

PATRONATY

KWIECIEŃ

•Kierownictwo artystyczne koncertów: Patrycja Szymańska,
skrzypek, pedagog, menadżer kultury

24.04.2022r. godz. 13.00 – Pałacowe Spotkania z Muzyką:
„Wiolinowe romanse” Wykonawcy: Patrycja Szymańskaskrzypce, prowadzenie koncertu oraz jej goście.
24.04.godz. 15:00 – Pałacowy Salon Naukowy: Prelekcja i warsztat
„Tworzenie neonów” dr. Krzysztof Ćwiertniewski.

•Honorowy patronat nad koncertami: prof. zw. dr hab. Klaudiusz
Baran, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie

•Kierownictwo artystyczne wystaw: prof. Stanisław Wieczorek,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
•Współﬁnansowanie projektów: Urząd Gminy Jabłonna, Powiat
Legionowski, Polska Akademia Nauk

ZAPRASZAMY WSTĘP WOLNY
POLSKA AKADEMIA NAUK DOM
ZJAZDÓW I KONFERENCJI
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
Tel( +48 22) 774 48 62, 782 44 33, 782 54 61;
e-mail: info@palacjablonna.pan.pl,
www.palacjablonna.pl
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała w Gminie Jabłonna
Mimo przenikliwego chłodu wolontariusze dzielnie kwestowali na terenie
całej gminy. Zebrano ponad 41 tysięcy złotych!

P

odczas jubileuszowego, 30 finału WOŚP mieszkańcy
naszej Gminy zbierali środki na diagnostykę i leczenie wzroku
u dzieci. Finałowa impreza zorganizowana przez „Sztab nr 6593 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie” odbyła się w nowej hali
sportowej w Chotomowie. Mimo deszczowej aury atmosfera była
wyjątkowo gorąca a na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali członkowie sztabu
z dyrektorem OSiR Jabłonna Michałem Smolińskim na czele oraz
wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
Przez cały dzień trwały cieszące się ogromnym zainteresowaniem
aukcje przedmiotów przygotowanych przez dzieci ze szkół
z naszej gminy oraz oﬁarowanych przez licznych darczyńców.
Licytacje prowadziła z niezrównanym zaangażowaniem
i powodzeniem radna Aneta Mrozek.
Program atrakcji rozpoczął pokaz karate przygotowany
przez najmłodszych wychowanków instruktora Huberta
Palaka z „Klubu Karate AKA”. Podziwialiśmy też wspaniałe
układy choreograficzne które zaprezentowały zjawiskowe
dziewczęta z Bds Cheerleaders / Brothers Dance Studio oraz
niezwykle widowiskowy pokaz naukowy przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Chotomowa. Ogromne
zainteresowanie wzbudził także 17-letni motorowodny Mistrz
Polski Jakub Rochnowski i imponujące łodzie na których
zdobywa kolejne mistrzowskie tytuły, które można było
obejrzeć na ekspozycji przygotowanej przed budynkiem
hali sportowej. Uczestnicy finału mieli także okazję
posłuchać młodego i niezwykle utalentowanego pianisty
Janka Kopczyńskiego oraz występu rockowych zespołów
„Kogo to Obchodzi” i „Parafrazers.”. Serca widzów skradł
także swoim występem porywający i pełen pozytywnej
energii duet wokalistki Oliwii Rusin i Leona Wojtachni.
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Imprezę uświetniła swą obecnością liczna reprezentacja
nieustraszonych druhen i druhów z OSP Jabłonna i OSP
Chotomów a także harcerze ze środowiska 264 Warszawskich
i Chotomowskich Drużyn Harcerskich.
Na stoiskach przygotowanych przez rodziców i uczniów
z gminnych szkół podstawowych na uczestników imprezy
czekały wspaniałe ciasta, desery i inne przysmaki. Szczególnym
powodzeniem cieszyły się też wyborne kanapki na stoisku
przygotowanym przez Przedszkole Gminne i Żłobek Gminny
w Chotomowie oraz pyszne kiełbaski z grilla. Imprezę wsparli
liczni przedsiębiorcy, między innymi: ﬁrma budowlana Zab-Bud,
Delikatesy Fenix, Zbigniew Mróz Roboty Ziemne - Budowlane
Mróz, Zakłady Mięsne Lenarcik, Sewteam oraz ﬁrma Develey
Polska. Swego wsparcia organizatorom udzielili także radni
i sołtysi Gminy Jabłonna, a w szczególności: przewodniczący
Rady Gminy Wojciech Nowosiński, radna Joanna Doktor, radny
Tomasz Rybałko, sołtys Agnieszka Liśkiewicz z Suchocina oraz
sołtysi Sylwester Machnio z Chotomowa i Marek Sarnowski
z Rajszewa.
Prawdziwą furorę wśród najmłodszych zrobiło stoisko
z popcornem przygotowane przez Sołectwo Trzciany
i obsługiwane przez sołtysa Trzcian Ryszarda Doktora.
Na odwiedzających czekały także stoiska z rękodziełem
i warsztatami florystycznymi, a chętni mogli dopisać się
do rejestru dawców szpiku na stoisku Fundacji DKMS. Dla
przedszkolaków przygotowano zawody sportowe a najmłodsi
bawili się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód.
Na szczególne uznanie zasługują jednak przede wszystkim
biorący w akcji wolontariusze, którzy mimo przejmującego
chłodu dzielnie kwestowali na terenie całej gminy. Dzięki
ich zaangażowaniu i oﬁarności mieszkańców gminy Jabłonna
zebrano ponad 41 tysięcy złotych!

Wspólnie

wspieramy
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Dotacje dla klubów sportowych
K

Rozdzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jabłonna w 2022 roku.

ultura ﬁzyczna i sport to bardzo ważne czynniki mające
olbrzymie znaczenie dla rozwoju Gminy. Wpływają one bowiem
na jakość życia mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania
zdrowego stylu życia społeczeństwa, które aktywnie spędza
czas, uczestnicząc tym samym w życiu swojego regionu. Obok
edukacji, sport to jeden z kluczowych czynników właściwego
zadbania o dobrą przyszłość, dlatego tak ważne jest wspieranie
i upowszechnianie kultury ﬁzycznej.
W 2022 roku wsparcie na realizację zadań sprzyjających
rozwojowi sportu otrzymały następujące, działające na terenie
Gminy Jabłonna, kluby sportowe:
Klub Sportowy Wisła Jabłonna - 128 000 zł
LKS Lotos Jabłonna - 80 000 zł
Fundacja Lupus - 40 000 zł
Klub Sportowy WISŁA założony został w 1997 roku.
Od momentu powstania ukierunkowany jest na piłkę nożną.
W klubie trenują dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna
i powiatu legionowskiego. Wielu zawodników reprezentowało
szkoły z terenu Gminy w licznych szkolnych zawodach
sportowych oraz Turniejach Ligi Powiatowej, odnosząc w niej
wiele sukcesów. Zawodnicy KS Wisła są powoływani do kadry
Powiatu, a także na konsultacje do reprezentacji Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej. Wielu wychowanków kontynuuje karierę
piłkarską w innych klubach piłkarskich (Legionovia, Świt Nowy
Dwór Mazowiecki, Polonia Warszawa, Hutnik Warszawa).
Głównym celem działalności Klubu Sportowego WISŁA jest
upowszechnianie kultury ﬁzycznej, a szczególnie piłki nożnej,
wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna, współpraca
ze szkołami z naszej Gminy, jak również działalność na rzecz
społeczności Gminy Jabłonna.

oraz biegowa. Lotos włącza się również w organizację zajęć
wakacyjnych i feryjnych na ternie Gminy Jabłonna, organizację
imprez plenerowych dla mieszkańców, jak również zawodów
sportowych m.in.: Memoriału Małgorzaty Kowalskiej w Tenisie
Stołowym, amatorskiej Ligii Siatkówki, Nocnego Memoriału
Siatkarski Tomka Wodzyńskiego - Radnego Gminy Jabłonna,
turniejów tenisa stołowego.
Fundacja LUPUS działa na terenie Gminy Jabłonna od 9 lat.
Prowadzi Centrum Sportów BeFit w Skierdach, w którym dzieci,
młodzież oraz dorośli mogą trenować m.in.: Taekwondo-ITF,
Judo, TRX, samoobronę, MMA, biegi płaskie i przeszkodowe.
Fundacja LUPUS jest organizatorem corocznych Mistrzostw
Mazowsza Taekwondoo-ITF, zajęć feryjnych i wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży, zajęć z samoobrony dla kobiet, szkoły
nurkowania oraz wielu innych projektów mających na celu
upowszechnianie kultury ﬁzycznej i aktywnego stylu życia.

LKS Lotos Jabłonna działa na terenie naszej gminy od 1991 r.
Klub prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, które
w sposób zorganizowany, prowadzone są przez instruktorów,
przynajmniej dwa razy w tygodniu. W klubie działają sekcje
tenisa stołowego, taekwon-do ITF, szachowa, koszykówki

Otwarte treningi biegowe z Emilem Dobrowolskim!

T

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie zaprasza na bezpłatne treningi biegowe!
Cotygodniowe zajęcia prowadzi wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach
długodystansowych, mieszkaniec Chotomowa - Emil Dobrowolski.

renujący biegacze spotykają się
w każdą środę o godz. 19:00 w hali
sportowej w Chotomowie (OSiR, ul.
Partyzantów 124A). Przy obecnych
warunkach pogodowych, zajęcia odbywają
się pod dachem, ale kiedy aura się zmieni,
a temperatury powietrza wzrosną- ruszą
treningi plenerowe.
Zajęcia dedykowane są dorosłym
i młodzieży. Trening odbywa się raz w
tygodniu i trwa 60 minut. Nie ma ani opłat
ani zapisów - przychodzisz i trenujesz!
A trenujesz z profesjonalistą! Emil
Dobrowolski jest aktywnym biegaczem
z wieloma sukcesami na koncie.
To wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski w biegach długich (od 5 km
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do maratonu), zwycięzca biegów
ulicznych w całym kraju m.in. Maratonu
w Poznaniu czy Biegu Powstania
Warszawskiego. W 2016 r. w Nowym
Orleanie pokonał dystans półmaratonu
w czasie 1:04:17 (rekord życiowy).
Ponadto, Emil Dobrowolski jest trenerem
biegaczy amatorów, a prywatniemieszkańcem Chotomowa.
Do grupy można dołączyć w każdym
momencie. Jeśli chcesz rozpocząć swoją
przygodę z bieganiem lub rozwinąć swoją
pasję czy szlifować posiadane umiejętności
- wypróbuj Otwarte Treningi Biegowe
w OSiR w Jabłonnie.

