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Od redakcji:
Szanowni Czytelnicy,
chociaż temat jest mało świąteczny
i pozornie go nie widać, trudno pominąć
go milczeniem. SMOG. W naszej gminie
w sezonie jesienno – zimowym są dni
w trakcie których normy zanieczyszczenia powietrza Światowej Organizacji
Zdrowia przekraczane są nawet o 700%.
Pamiętajmy, że to przede wszystkim od
nas samych zależy to czym oddychamy,

a co za tym idzie zdrowie naszych rodzin.
Spalanie w piecach odpadów to wykroczenie, które należy zgłaszać do Komisariatu
Policji w Jabłonnie pod nr tel. 22 774 43 44.
Więcej na temat problemów związanych
z jakością powietrza przeczytacie Państwo w artykule „Smog nie omija gminy
Jabłonna”.

W najnowszym wydaniu informatora
szczególnej uwadze polecam rozmowę
z projektantem ścieżek rowerowych
w naszej gminie, wywiad z Wójtem
Jarosławem Chodorskim, a także informację o świetlicy naukowej w Skierdach.
Zapraszam do lektury Wieści z Naszej
Gminy.
Michał Smoliński
Redaktor Naczelny

Gmina w liczbach
166 948 365
tyle zł wyniosą wydatki
gminy Jabłonna w 2019 r.

121.
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Parkrun Jabłonna odbył się 8 grudnia

10 000

zadania wchodzą w zakres inwestycji
Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Jabłonna – etap I

Memoriał Małgorzaty Kowalskiej w tenisie
stołowym zakończy się finałem 16 marca

Fot. IV Memoriał Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym, Jabłonna 8 grudnia.

pasażerów przewiozły
autobusy linii L34 i L41

spotkań choinkowych dla dzieci
odbędzie się w styczniu 2019 r.
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Zima na drogach i chodnikach
Nadejście niskich temperatur spowodowało pogorszenie warunków na drogach. Służby zajmujące
się zimowym utrzymaniem chodników, dróg i parkingów są w gotowości.
Warto jednak pamiętać o obowiązkach
właścicieli nieruchomości związanych
z uprzątaniem śniegu i lodu oraz o zachowaniu ostrożności na drogach.
Za utrzymanie dróg, chodników
i parkingów odpowiedzialni
są ich zarządcy.
Zimowym utrzymaniem dróg, parkingów
i chodników pozostających w zarządzie
Gminy Jabłonna, na mocy umowy zawartej przez gminę, w sezonie 2018/2019 zajmują się:
§§ P.P.H.U. ANETKA Aneta Cieślińska
– drogi,
§§ TIP-TOP Władysław Szulc – chodniki
i parkingi.
Urząd Gminy Jabłonna uruchomił również numery telefonów, pod które możecie
Państwo dzwonić w celu podjęcia interwencji związanych ze stanem nawierzchni
dróg i chodników:
§§ 605-330-110;
§§ 667-188-816;
§§ 22 76 73 385.
Właściciele nieruchomości
również mają obowiązki
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach (z 13 września
1996 r. ze zm.) oraz przepisami określonymi w Regulaminie utrzymania porządku
i czystości w Gminie Jabłonna, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do:

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości (właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych).
Zadaniem zarządcy drogi jest pozbycie
się błota, śniegu i lodu uprzątniętych

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
Zachowaj ostrożność
Zimą, na oblodzonych czy zaśnieżonych
drogach należy zachować szczególną
ostrożność. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. Warto również wymienić
opony na zimowe, które zapewnią lepszą
przyczepność podczas jazdy w warunkach
zimowych.
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Świat się zmienia dzięki współdziałaniu
Rozmowa z Wójtem Jarosławem Chodorskim.
Może o ludzkim wymiarze kampanii wyborczej i zarządzaniu gminą. W swoim
przemówieniu inauguracyjnym wspomniał Pan o współpracy z mieszkańcami.
Chciałabym, żeby rozwinął Pan tę myśl
– czy to efekt kampanii wyborczej czy też
pomysł na gminną politykę?

dobra atmosfera, jest czysto i miło. Przy
współpracy z mieszkańcami jesteśmy
w stanie sprawić, że nasza gmina będzie
właśnie takim domem – najlepszy samorząd sam tego nie zrobi.

To pomysł, który realizuję od czterech
lat i który przynosi widoczne efekty.
W historii naszej gminy nigdy urząd nie
zaangażował się na taką skalę we współpracę z organizacjami pozarządowymi,
klubami sportowymi, parafiami i grupami
mieszkańców. Sam mam doświadczenie
w pracy w NGO i wiem, jak ważna jest
współpraca z samorządem. Ale rzeczywiście, w moim przemówieniu były też echa
kampanii, która choć była trudna, była
dobrym doświadczeniem. Liczba osób,
które się w nią zaangażowały przerosła
moje oczekiwania. Liczę, że ten zapał nie
osłabnie i w przyszłości będziemy realizować wspólnie projekty na rzecz naszej
społeczności.

To już się dzieje. W minionej kadencji
położyłem duży nacisk na współpracę
z mieszkańcami, którzy przy dużym zaangażowaniu pracowników urzędu, realizują swoje pomysły – organizują wspólne
wydarzenia kulturalne, realizują projekty,
pozyskują na nie środki zewnętrzne itd.
Takie działania angażują kolejnych mieszkańców i napędzają kolejne inicjatywy.

Dlaczego jest to takie ważne?
Panie Wójcie, za nami kampania
wyborcza – długie tygodnie rozmów
o przyszłości, przeszłości, wskaźnikach,
kilometrach i milionach. Teraz jesteśmy
w przedświątecznym okresie, czy możemy porozmawiać o czymś innym?
Oczywiście, o czym?

Z wielu względów – trzeba sobie zdać
sprawę z tego, że rozwój gminy to nie tylko
tworzenie infrastruktury, ale również
mocnego społeczeństwa obywatelskiego.
To nie są puste hasła – można postawić
budynek, ale to ludzie w nim mieszkający
stworzą z niego dom. Wszyscy chcemy
mieszkać w miejscu, w którym panuje

To stanie się za pięć lat?

Czyli spełnia się Pana postulat dbania
o dobrą atmosferę.
Nie tylko. To jest również poszerzanie
wiedzy o miejscu w którym się mieszka,
poznawanie historii, wzajemna integracja i większa identyfikacja z miejscem
zamieszkania. Poza tym, trzeba pamiętać,
że niektórych problemów takich jak zanieczyszczenie środowiska sami nie rozwiążemy. Potrzebne jest zaangażowanie ludzi
i ich poczucie przynależności do miejsca,
w którym mieszkają – każdy przecież dba
o swój dom.
Ale problemu smogu dobre chęci nie
rozwiążą.
Oczywiście, że same dobre chęci nie. u

E-Opieka
Gmina Jabłonna przystąpiła do projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia
usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)".
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem
projektu jest m.st. Warszawa a partnerami
gminy: Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna,
Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków,
Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów
oraz Stołeczne Centrum OpiekuńczoLecznicze. Głównym celem projektu jest
poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych
przez samorządy gminne Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez
budowę i wdrożenie systemu wsparcia
tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych
w miejscu zamieszkania oraz domach
pomocy społecznej.
W ramach projektu będą realizowane różnorakie działania na rzecz osób wymagających wsparcia. Między innymi planowane
jest stworzenie centrum wsparcia 24/7
świadczącego teleusługi oraz teleopiekę
ze szczególnym uwzględnieniem e-usług.
Centrum będzie posiadało podstawowe
informacje o wszystkich podopiecznych

z obszaru Warszawy i gmin uczestniczących w projekcie. Na podstawie danych
zgromadzonych przez centrum wsparcia
będzie podejmowana decyzja o rodzaju
pomocy takiej jak np. wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie
pracownika socjalnego, członka rodziny
o zdarzeniu lub niepokojących objawach,
powiadomienie innych służb np. policji
lub straży pożarnej itp.
O działaniach w ramach projektu na terenie naszej gminy będziemy Państwa
na bieżąco informować.
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c.d. artykułu " Świat się zmienia dzięki współdziałaniu"
Ale też najlepsze programy nie zadziałają jeżeli ludzie nie będą mieć poczucia
odpowiedzialności za swoje otoczenie,
szacunku do sąsiadów, których nie chcą
truć. Z drugiej strony, sąsiedzi też są
w stanie wywierać presje na lokalnych
„kopciuchów”. Problem smogu to nie
jest problem palenia śmieci tylko spalania
opału niskiej jakości, korzystania z nieekologicznych kotłów itd. To bardzo często
wynika z powodów ekonomicznych i tu
są potrzebne programowe rozwiązania,
które np. umożliwią wymianę pieców.
Jednak nie zawsze jest to ekonomia.
Czasami jest to przyzwyczajenie, niechęć
do zmian i brak przekonania o szkodliwości własnych działań. Niektórzy wychodzą
z założenia, że kiedyś i tak było gorzej,
a jakoś przecież żyjemy. To, co najskuteczniej zmienia tzw. mentalność ludzi
to właśnie presja społeczna. Wystarczy
spojrzeć nieco wstecz i przypomnieć sobie
niektóre zachowania, które kiedyś były
czymś całkiem normalnym, a teraz są
nieakceptowalne. Świat się zmienia dzięki
współdziałaniu.

elementem walki o czyste powietrze jest
ograniczanie emisji spalin z naszych aut.
W tym celu nasza gmina przystąpiła do
dwóch programów budowy ścieżek rowerowych. Większość z nas myśli o jeździe
na rowerze czysto rekreacyjnie – to dobrze
widać w trakcie rozmów na temat budowanych ścieżek. Wtedy padają argumenty,
że można znaleźć lepszą lokalizację ścieżki
niż np. ul. Modlińska. Racja, jeżeli chcemy
stworzyć trasę rekreacyjną to pełna zgoda.
Budowane przez nas trasy mają jednak pełnić nieco inną funkcję. Chcemy stworzyć
infrastrukturę pozwalającą na zastąpienie
samochodu rowerem (dokładnie na ten cel
otrzymaliśmy dofinansowanie). Jeżeli ktoś
nie lubi jeździć na rowerze to nikt go do
tego nie zmusi, ale jeżeli jest np. weekendowym rowerzystą, może rozważy połączenie przyjemnego z pożytecznym i chociaż
co któryś raz pojedzie do pracy rowerem.

samochodem. Jest to duża oszczędność
finansowa i świetne działanie proekologiczne. Podobnie zawożenie dzieci
do szkoły – wszyscy, którzy mamy dzieci
wiemy, co się dzieje rano pod szkołą. O ile
łatwiej by było gdybyśmy potrafili się zorganizować z sąsiadami i na zmianę podrzucać dzieci na lekcje. Część rodziców już
to stosuje, ale gorąco liczę na to, że z czasem zyska to na popularności. W każdym
razie musimy zacząć od poznania się
z sąsiadami i chociażby okazjonalnych
spotkań.

Ale jazda rowerem to raczej sport dla
jednej osoby, a rozmawiamy o społecznych aspektach działań.

A zamierza Pan zastąpić auto rowerem?

Z resztą, modernizacja przydomowych
kotłowni nie jest jedynym sposobem walki
z zanieczyszczeniem powietrza.

Tak, ale to też tworzenie mody na ekologię.
Świetnym przykładem jest też carpooling,
który u nas jest jeszcze mało popularny,
choć na zachodzie stosowany od lat.

Co dokładnie ma Pan na myśli?

Na czym to polega?

Mówiąc współdziałanie myślę o współdziałaniu na linii mieszkańcy-urząd i mieszkańcy-mieszkańcy. Kolejnym ważnym

Na wspólnych podróżach samochodem.
Jeżeli pracujemy w Warszawie możemy
przecież na zmianę jeździć z sąsiadami

Ja w Internecie
Od stycznia Gmina Jabłonna rozpoczyna realizację projektu
pn. „Ja w Internecie”, w ramach którego mieszkańcy naszej gminy
będą mieli szansę podnieść swoje kompetencje cyfrowe w pięciu
obszarach.
Największy nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.
Ponad 200 opiekunów będzie miało
możliwość uczestniczenia w szkoleniach
pt.: Rodzic w Sieci. Dodatkowo zaplanowaliśmy szkolenia dla seniorów pt. Moje
finanse i transakcje w sieci. Przedsiębiorcy
będą mogli podnieść swoje kompetencje na temat tego jak prowadzić swój
biznes w sieci. Planowane są również
szkolenia z tematów: Działam w sieciach

społecznościowych oraz 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.

Pan jeździ na rowerze?
Tak, turystycznie. Bardzo lubię moje
wycieczki rowerowe z synem – w tym roku
zrobiliśmy wspólnie ok 200 km – to niewiele. Liczę, że kolejny sezon będzie dla
nas lepszy.

Zdecydowanie. Jak powstanie odcinek
ścieżki przez las, na pewno co jakiś czas
będę jechać do pracy rowerem. Myślę
też o jakichś wspólnych wycieczkach
z mieszkańcami.
Mogę to potraktować jako deklarację?
[śmiech] Tak.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. n
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Problem odpadowy na horyzoncie
W związku z niepełnymi informacjami w lokalnych mediach informujemy, że odbiór odpadów
z terenu gminy Jabłonna nie jest obecnie zagrożony.

Obserwujemy, że kolejne miasta i gminy
w Polsce podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dzieje się tak
właściwie wszędzie tam, gdzie ogłaszane
są nowe przetargi. Natomiast w gminach
gdzie umowy na odbiór odpadów wciąż
obowiązują, firmy odbierające odpady
żądają podwyżek lub wypowiadają
umowy tak jak miało to miejsce między
innymi w Serocku lub w naszej gminie.
W takich sytuacjach obowiązujące prawo
nie daje samorządom zbyt dużej możliwości na podwyższenie kontraktów firmom
do żądanych przez nich cen. W związku
z tym konieczne jest ogłoszenie nowego
przetargu lub wybór wykonawcy w tzw.
trybie z wolnej ręki.
Dlaczego obserwujemy
masowy wzrost cen za odbiór
i zagospodarowanie odpadów?
Przyczyn jest co najmniej kilka i żadna
z nich nie jest zależna od działań Urzędu
Gminy Jabłonna.
Najważniejsza przyczyna to lawinowy wzrost opłat za odbiór śmieci
w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie
z obowiązującym prawem odpady zmieszane oraz odpady zielone mogą trafić
jedynie do instalacji o statusie RIPOK.
Podwyżki są spowodowane głównie zmianami w przepisach czyli podwyżkami opłat
za umieszczenie odpadów na składowisku
(tzw. opłata marszałkowska). Podnosi ona
opłatę za składowanie odpadów kilkukrotnie. Dodajmy, że opłata za składowanie
odpadów zgodnie z przyjętym prawem
rosnąć będzie także w kolejnych latach.
Wzrost cen obejmuje nie tylko zagospodarowanie odpadów niesegregowanych czy
odpadów zielonych, ale również surowcowych i gabarytów.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest
brak przyjęcia nowego Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami (WPGO).

Samorząd województwa opracowuje
i uchwala WPGO, który jest kluczowym
dokumentem określającym działania
w gospodarce odpadami w województwie
na kolejne lata (ilość RIPOK, ilość odpadów itp.). Województwo Mazowieckie
jako jedyne w Polsce nie ma aktualnego
WPGO. Wcześniejszy plan został unieważniony przez wojewodę, a procedura
uchwalania nowego drastycznie się przedłuża. Cała procedura trwa już dwa lata
i przerodziła się w konflikt pomiędzy
sejmikiem województwa mazowieckiego, a ministerstwem środowiska.
Stary WPGO, który obecnie obowiązuje
zastał uchwalony w 2012 roku i podzielił
województwo na 5 regionów poza które
nie można wywozić odpadów zmieszanych i zielonych, czyli należy je zagospodarować w instalacji o statusie RIPOK
w danym regionie. Gmina Jabłonna
została przydzielona do regionu warszawskiego, razem z Warszawą i okolicznymi
gminami. Od uchwalenia obecnie obowiązującego planu zmieniły się realia w dziedzinie gospodarowania odpadami, w tym
ilości wytwarzanych odpadów i niedoszacowane prognozy ilości wytworzonych
odpadów. Wcześniej przyjęte limity mocy
przerobowych dla istniejących instalacji
o statusie RIPOK nie wystarczają obecnie,
o czym mogli się przekonać mieszkańcy
niektórych gmin gdzie w listopadzie nie
były odbierane odpady zielone. Zbyt mało
instalacji w regionie warszawskim prowadzi do monopolizacji na rynku odpadami
i wzrostu cen za ich zagospodarowanie.
Jednocześnie brak WPGO uniemożliwia
korzystanie ze środków unijnych na
gospodarkę odpadami, czyli budowanie
nowych instalacji o statusie RIPOK.
Minister Środowiska uchylił pozwolenia
na użytkowanie instalacji o statusie RIPOK
czterem przedsiębiorstwom w rejonie warszawskim. Uznał, że ich instalacje nie są
zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska. Od tych decyzji przedsiębiorstwa odwołały się do sądu i na razie

działają dalej. W rejonie Warszawy tylko
dwie instalacje mogą działać bez przeszkód
i nie grozi im zamknięcie. W przypadku
zamknięcia czterech instalacji region warszawski zalany będzie odpadami.
Kolejna przyczyna to wzrost kosztów
firm śmieciowych, związany ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia, wzrostem
cen paliw oraz prądu.
W związku z dużymi problemami z oddaniem odpadów do przetworzenia, w przetargach ogłaszanych przez gminy startuje
mało firm (często jedna) co skutkuje brakiem konkurencyjności.
Wszystkie wyżej wymienione przyczyny
i niepewność rynku odpadowego składają
się na wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obecne stawki odbioru
odpadów dla mieszkańców gminy
Jabłonna są na tym samym poziomie,
co w grudniu 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy muszą pokryć
z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wszystkie koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Gmina Jabłonna podejmuje szereg działań zmierzających do uporządkowania
systemu gospodarki odpadami poprzez
m.in. wspólne inicjatywy z lokalnymi
samorządami. Kierujemy korespondencję do wszystkich organów wojewódzkich i centralnych odpowiedzialnych
za odpady gdzie zgłaszamy istniejące
problemy jako organ, który najlepiej wie
jak działa system gospodarki odpadami.
Apelujemy również o podjęcie rozmów
przez administrację centralną i samorządową i rozwiązanie problemu. Nie podjęcie przez organy centralne (ministerstwo
środowiska i rząd) radykalnych i skutecznych działań, spowoduje pogłębienie
kryzysu i brak odbioru odpadów w całym
województwie mazowieckim, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia
sanitarno – epidemiologicznego.
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Smog nie omija gminy Jabłonna
Problem zanieczyszczonego powierza dotyczy całej Polski, a jego główną przyczyną jest tzw. niska
emisja, czyli ogrzewanie domów za pomocą węgla, drewna i innych paliw stałych, często w piecach
oraz kominkach nie spełniających żadnych standardów emisji.
W wyniku spalania takich paliw wydzielają się szkodliwe pyły zawieszone i gazy.
To czym oddychamy ma duży wpływ na
nasze zdrowie. Przeprowadzone badania
potwierdziły, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje m.in.
astmę, raka płuc, problemy z oddychaniem, kaszel, katar, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, bezpłodność. To tylko kilka
wymienionych dolegliwości z długiej listy
jakie wiążą się z oddychaniem złej jakości
powietrzem. Co roku w Polsce umiera
około 45 000 osób w wyniku oddychania
zanieczyszczonym powietrzem.
Znając potwierdzone naukowo badania
wpływu zanieczyszczonego powietrza
na zdrowie człowieka, wniosek jest tylko
jeden - musimy systematycznie odchodzić
od zasilania naszych domów węglem.
Jest to proces długotrwały ale konieczny.
Pierwszym krokiem jest uchwała antysmogowa dla województwa mazowieckiego. Od 1 lipca 2018 r. nie można palić
w kotłach określonych rodzajów paliw.
Ponadto od 11 listopada 2017 r. można

montować tylko kotły zgodne z wymogami ekoprojektu. Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla
całej Unii Europejskiej i zawierają one
minimalne normy emisji zanieczyszczeń
do powietrza dla kotłów. Do końca 2022
roku będzie trzeba wymienić wszystkie
tzw. „kopciuchy” niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN
303-5:2012. Również do końca 2022 roku
wszystkie kominki muszą zostać wymienione na takie, które spełniają wymogi
ekoprojektu, lub należy je wyposażyć w
urządzenie ograniczające emisję pyłu do
wartości określonych w ekoprojekcie.
Jednocześnie aby wymienić główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego
potrzebne są środki finansowe. Tu mieszkańcy gminy mają różne możliwości.
Pierwszą jest rządowy program „Czyste
powietrze” gdzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, a także na
termomodernizację budynku. Szczegóły
dotyczące programu można znaleźć pod
adresem www.wfosigw.pl oraz uzyskać pod

PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależy od Twoich wyborów.

Nie karm sm gu,

numerem tel. 22 504 41 42. Drugą możliwością jest otrzymanie dotacji na wymianę
źródeł ciepła w ramach ograniczenia
niskiej emisji na terenie gminy Jabłonna.
Jest to program finansowany w całości
z budżetu gminy Jabłonna. Nabór wniosków odbędzie się najprawdopodobniej na
przełomie lutego i marca 2019 r. Będziemy
o nim Państwa informować na bieżąco
na stronie gminy Jabłonna.
Gmina Jabłonna podejmuje szereg działań
zmierzających do poprawy jakości powietrza (wymiana w 2018 r. blisko 50 starych
pieców) lub ograniczenia konsekwencji
zanieczyszczenia (zakup oczyszczaczy
powietrza dla przedszkoli gminnych,
zakup czujników jakości powietrza, szkolenia i akcje edukacyjne). Jednocześnie bez
działań na wszystkich szczeblach władzy
od samorządowej, wojewódzkiej aż do
centralnej, problemu złej jakości powietrza
szybko nie rozwiążemy. Ważna jest również świadomość mieszkańców bo to oni
decydują czym palą i w jakim piecu.

Jeżeli ogrzewasz dom kotłem
tradycyjnym, zalecamy palenie w nim:
węglem kamiennym
gruboziarnistym

ekogroszkiem

brykietem

biomasą drzewną

pelletem

wybieraj opał dobrej jakości!
Od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu

drewnem sezonowanym
(np. buk, brzoza, dąb, grab)

NIE WOLNO SPALAĆ
w kotłach, piecach i kominkach:

mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich
wykorzystaniem

węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla

węgla kamiennego
w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm

paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%
(np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni
domagać się od sprzedawców certyfikatów/ dokumentów
potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry
zakupionego towaru. Zakup powinien zostać udokumentowany
dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Ww. dokumenty
będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli
jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem
500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnienie lub utrudnianie
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest
przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 481
e-mail: antysmog@mazovia.pl

Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń
„uchwały antysmogowej” dofinansowane zostało przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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FLAGI MIESZKAŃCÓW
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Dlaczego w Jabłonnie
cała ścieżka jest czerwona?
Projektant, mgr inż. Bogdan Dybek odpowiada na pytania dotyczące budowy ścieżek rowerowych
w naszej gminie.
Czy pasy rowerowe, takie jak
w ul. Modlińskiej, są bezpieczne?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba
przyjrzeć się temu, gdzie najczęściej
dochodzi do wypadków z udziałem
pojazdów i rowerzystów. Ich najczęstszą
przyczyną jest brak widoczności, szczególnie przy skręcie w prawo. Rowerzysta
oddalony od jezdni nie jest widoczny
w lusterku kierowcy, a kierowca wykonujący manewr skrętu jest skoncentrowany
na sytuacji na drodze (inne auta, przechodnie) i ma mniejsze szanse zobaczyć
rowerzystę poruszającego się na odseparowanym pasie. Tym bardziej, że rowerzysta
na szybkim rowerze może poruszać się
nawet z prędkością dozwoloną na drodze
50-60 km/h. Rowerzysta na bezkolizyjnym
pasie rowerowym jest pełnoprawnym
uczestnikiem ruchu, jest widoczny dla
kierowcy (również w lusterkach). Taka
sytuacja nie powoduje zagrożeń.
Dlaczego w Jabłonnie cała ścieżka jest
czerwona?
W Jabłonnie nie ma pasów rowerowych
dlatego użytkownicy dróg nie są do nich
przyzwyczajeni. Istniało duże ryzyko,
że czarne pasy nie będą respektowane.
Wyznaczenie czerwonych pasów spowodowało uporządkowanie parkowania –
żaden samochód nie stoi na drodze rowe-

rowej. Z biegiem czasu, kiedy czerwona
masa się wytrze, nie będzie konieczności
odnawiania jej na całej długości drogi,
a jedynie w miejscach niebezpiecznych
(tak jak ma to miejsce w Warszawie).
Czy jazda po takiej drodze rowerowej
jest bezpieczna?
Ścieżki rowerowe mają służyć wszystkim
mieszkańcom, nie tylko dzieciom. Program
w ramach których je budujemy ma służyć
ograniczeniu zanieczyszczenia powodowanego pojazdami spalinowymi. To dorośli mają przesiąść się z samochodów
na rowery w drodze do pracy. Dzieci do
12 roku życia mogą jeździć po chodniku,
a do tego czasu mogą korzystać z drogi
tylko pod opieką dorosłego. Jednocześnie,
zastosowano szereg środków podnoszących bezpieczeństwo. Ścieżka ze względu
na kolor i oznaczenia świetlne jest dobrze
widoczna zarówno w dzień, jaki w nocy.
Jeżeli jest to możliwe, należy unikać
mieszania ruchu pieszego z rowerowym
ze względu na bezpieczeństwo idących
osób. Kolizje pieszych i rowerzystów są
naprawdę częste i niebezpieczne.
Czy w pozostałych częściach gminy
również będą budowane drogi rowerowe
przy jezdni?
Rodzaj drogi czy ścieżki jest dopasowywany

do drogi na której ma się znajdować.
Uwzględnia się możliwości terenu czyli
ilość miejsca, ale też kategorię drogi
i dopuszczalną prędkość na niej. Z założenia, ruch na ul. Modlińskiej ma być uspakajany – jest to teren zabudowany więc
dopuszczalna prędkość jest niższa niż np. na
drodze do Nowego Dworu Mazowieckiego
gdzie właśnie ze względu na inne właściwości ruchu (większa prędkość, mniej
skrzyżowań) powstanie ścieżka całkowicie
wydzielona o asfaltowej nawierzchni. Na tej
drodze rowerzysta naprawdę będzie mógł
się rozpędzić, a jednocześnie będzie mniej
narażony na kolizję z poruszającymi się
z dużą prędkością samochodami.
W trakcie kończenia jest też projekt ścieżek w ulicach Kolejowej i Przechodniej.
Na ul. Przechodniej rowerzyści będą się
poruszać ruchem ogólnym w jednym
kierunku, w drugim zaś zostanie wyznaczony kontrapas rowerowy.
Na ul. Kolejowej powstanie wydzielona
ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, fragment został już zbudowany
w ramach przebudowy ulicy.
Część mieszkańców skarży się, że ścieżka
na ul. Modlińskiej została źle wykonana
ponieważ po opadach deszczu pojawiają
się na niej kałuże.
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Te głosy pojawiały się zanim inwestycja
została ukończona. Na ul. Modlińskiej,
podobnie jak w wielu innych częściach
gminy, przez wiele lat nie konserwowano
rowów melioracyjnych, które praktycznie
przestały istnieć. Wiedząc o tym, zaprojektowaliśmy odtworzenie rowów i poboczy
w celu polepszenia odprowadzenia wody.
Dzięki temu, ilość zalegającej wody po
opadach deszczu, zdecydowanie zmniejszyła się. Żeby całkowicie zlikwidować
ten problem, należałoby wybudować
system kanalizacji deszczowej, łączący
ulicę Modlińską z Wisłą. To jednak wiążę
się z kosztem ok 12-15 mln zł i budowy
pompowni wód za ok 3-5 mln zł. Do tego
trzeba też doliczyć koszty związane
z wykupem gruntów oraz stałymi opłatami za zrzut wody.
Pamiętajmy też, że tę drogę rowerową
wykonaliśmy w ramach już istniejącej ul.
Modlińskiej, która ma swoje mankamenty.
Z tego co wiem, planowane są na niej
prace w ramach bieżącego utrzymania
dróg, które również poprawią odprowadzanie wody deszczowej.
Czyli budowa systemu ścieżek rowerowych zakłada też inne działania,
które mają pozytywny wpływ na naszą
okolicę. Czy odtworzenie rowów melioracyjnych, a co za tym idzie , poprawa
odprowadzania wody deszczowej, to
jedyny przykład?
W gminie Jabłonna powstał program
rewitalizacji, który zakłada poprawę estetyki centrum gminy. Projektując ścieżki
rowerowe wchodzimy w tę przestrzeń
i zmieniamy ją zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki temu udało się poprawić
estetykę okolic wjazdu do pałacu, kościoła

i poczty. Zwłaszcza w tym ostatnim miejscu widać to bardzo dobrze. Przed zabytkową pocztą wymieniono starą, brzydką
nawierzchnię na piękne płyty z kamienia,
które pozostają w harmonii z budynkiem. Ponadto, zastosowano krawężniki
kamienne o wysokości 16 cm, ze specjalnym wyciętym promieniem przystosowanym do koła autobusu, które ułatwiają
osobom starszym i z ograniczeniami
sprawnościowymi korzystanie z komunikacji zbiorowej. Kolejnym udogodnieniem
jest zaprojektowana pochylnia oraz miejsce obsługi rowerzystów ze stacją napraw
rowerów.
Bardzo ważnym aspektem towarzyszącym programowi budowy ścieżek jest
podniesienie bezpieczeństwa – na wszystkich przejściach dla pieszych, w rejonie
budowanych ścieżek, zaprojektowano
punktowe elementy odblaskowe PEO
zasilane światłem solarnym oraz wyspy
na przejściach dla pieszych o parametrach
zgodnych z parametrami technicznymi
zgodnymi warunkami technicznymi dla
dróg. W ten sposób dbamy też o tzw. niechronionych użytkowników.
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na poczekaniu w internecie w Strzegomiu),
a kostka z płyt betonowych grubości 7 cm
to koszt ok 40 zł m², kostka chodnikowa
o grubości 6cm to 30zł. Można tu mówić
o droższej robociźnie, ale trwałość materiałów z kamienia jest nieporównywalna.
Przykładem tu może być przebudowa
ul. Emilii Plater w Warszawie, w której
zdemontowano całą kostkę położoną po
wojnie i ułożono ją w Al. Jerozolimskich
na zatokach parkingowych. Materiałów
betonowych nie przekłada się ze względu
na ich słabą jakość. Zjazdy przy poczcie
zaprojektowano z trylinki – pierwszego
opatentowanego na całym świecie wynalazku polskiego inżyniera. Jest to bardzo
trwały materiał – o jego żywotności przekonaliśmy się na ul. Kolejowej, gdzie służyły przez kilkadziesiąt lat. Jednocześnie
trylinkę zastosowano w celu podkreślenia, historycznego charakteru obiektu.
Od kostki Bauma w wielu miastach już
się odchodzi, jako że jest to nawierzchnia
o charakterze przemysłowym. Dla przykładu Warszawa wszędzie stosuje płyty
betonowe na chodnikach. n

Zgadza się, ale czy zastosowanie takich
materiałów nie podniosło znacznie
kosztów – nie można tego było zrobić
nieco taniej?
Tereny wokół poczty, bramy pałacu,
urzędu i kościoła są wpisane do rejestru
zabytków i wszelkie prace są prowadzone za zgodą konserwatora zabytków,
który uzgadnia technologię i materiały.
Zastosowane materiały, wbrew obiegowej
opinii, nie są aż tak drogie. Przykładowo
kamienna kostka średniej grubości 6-8 cm
kosztuje 32 zł m² (jest to cena znaleziona

Z końcem listopada Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna
podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa
drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi
wojewódzkiej ul. Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 4+263,28
do km 11+322,44”.
Ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Golfowej w Rajszewie do granicy z Nowym
Dworem Mazowieckim wybuduje Mróz
Janusz Roboty ziemne-budowlane
z Legionowa.
Inwestycja jest realizowana ramach

zadania „Budowa ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Jablonna, realizowanego
w formule ZIT w ramach dofinansowania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO WM 2014-2020)”.

Fot. Podpisanie umowy na budowę kolejnego odcinka ścieżek rowerowych

Przed nami budowa kolejnego
odcinka ścieżki rowerowej!
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OSP z nowym wjazdem
Trwają prace polegające na utwardzeniu wjazdu do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jabłonnie.
W pracy strażaków kluczowa jest szybkość
w podejmowaniu interwencji- solidny,
utwardzony wjazd umożliwi bezproblemowe opuszczenie terenu strażnicy
i podjęcie działania. Jabłonowska straż to
jednostka, która plasuje się w czołówce
ochotniczych straży pożarnych w powiecie legionowskim pod względem ilości
podejmowanych interwencji. Poza świetnie wykwalifikowanymi ochotnikami,
mocną stroną naszej OSP jest sprzęt, którym dysponuje. W pracy strażaków ważna
jest niezawodność i szybkość podejmowania działania- nowy wjazd do strażnicy
umożliwi sprawne poruszanie się ciężkim
sprzętem ratowniczo-gaśniczym.
Waga wozu strażackiego wraz ze środkami

Komisje stałe Rady
Gminy Jabłonna
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Wojciech Nowosiński
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY:
Joanna Doktor, Radomir Czauderna
WYKAZ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY JABŁONNA:
Komisja Rozwoju
1. Witold Urbański
– przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski
– wiceprzewodniczący komisji
3. Artur Szymkowski
4. Joanna Doktor
5. Wojciech Nowosiński
6. Bogumiła Majewska
7. Tomasz Wodzyński
8. Mirosław Urbański
9. Dorota Kobus

Komisja Bezpieczeństwa
1. Artur Szymkowski
– przewodniczący komisji
2. Hanna Grzelak
– wiceprzewodnicząca komisji
3. Dorota Kobus
4. Bogumiła Majewska
5. Witold Urbański
Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
1. Tomasz Rybałko
– przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski
– wiceprzewodniczący komisji
3. Aneta Mrozek
4. Katarzyna Lulis-Rzeszut
5. Bogumiła Majewska
Komisja Spraw
Społecznych
1. Hanna Grzelak
– przewodnicząca komisji
2. Radomir Czauderna
– wiceprzewodniczący komisji

gaśniczymi, sprzętem, załogą to duży
ciężar, w związku z tym teren po którym
wozy bojowe poruszają się najczęściej,
powinien być niezwykle wytrzymały.
Prace zlecone przez Gminę Jabłonna, związane z utwardzeniem wjazdu polegają na
wykonaniu koryta, wykopów pod ławy
betonowe, wykonaniu ław, podbudowy,
ustawieniu krawężników (oporników)
oraz ułożeniu kostki betonowej. Nowy
wjazd będzie miał 4 m szerokości i połączy
ul. Modlińską z „terenem manewrowym”.
Wykonanie wjazdu to jeden z elementów
prac związanych z jabłonowska jednostką
OSP. Projekt budżetu na 2019 r. zakłada
wykonanie przed strażnicą placu manewrowego wraz z parkingiem.

3. Bogumiła Majewska
4. Aneta Mrozek
5. Katarzyna Lulis-Rzeszut
Komisja Rewizyjna
1. Tomasz Wodzyński
– przewodniczący komisji
2. Witold Urbański
– wiceprzewodniczący komisji
3. Bogumiła Majewska
4. Tomasz Rybałko
Komisja Budżetowa
1. Wojciech Nowosiński – przewodniczący komisji
2. Joanna Doktor
– wiceprzewodnicząca komisji
3. Radomir Czauderna
– wiceprzewodniczący komisji
4. Witold Urbański
5. Artur Szymkowski
6. Tomasz Rybałko
7. Hanna Grzelak
8. Tomasz Wodzyński
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Odkryj z nami Wisłę
Przed nami kolejne odsłony projektu pt. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej
i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna.”
Szkolenia dla mieszkańców
z zakładania działalności
agroturystycznej
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych rozpoczęciem działalności agroturystycznej do udziału w 2-dniowym
szkoleniu oraz do skorzystania z doradztwa. Działanie to ma na celu zachęcenie
naszych mieszkańców, rolników i przedsiębiorców do wzbogacenia oferty noclegowej i turystycznej na terenie naszej
gminy. Mimo, że Gmina jest położona
w bardzo atrakcyjnym przyrodniczo i
komunikacyjnie terenie, nie ma u nas zbyt
wielu miejsc, w których można byłoby
znaleźć niedrogi nocleg. Szkolenia planowane są na pierwszy kwartał 2019 r.
Archiwum historii mówionej
i wystawa nt. Wisły
Rozpoczynamy również zadanie związane
ze zbieraniem historii lokalnej nt. przeszłości, dziedzictwa i tradycji wiślanej naszej
gminy. W ramach projektu planowane jest
przygotowanie wystawy nt. dziedzictwa
związanego z Wisłą oraz przeprowadzenie
10 wywiadów z mieszkańcami, w ramach
tworzenia archiwum historii mówionej.
Są to pierwsze kroki zmierzające do stworzenia naszego lokalnego zbioru muzealnego, który w przyszłości być może

przekształci się w gminną izbę muzealną
lub izbę pamięci. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich pasjonatów
historii.
Sztuczne tarliska
Jak założyć sztuczne tarlisko, po co się
to robi i czemu służy, będzie można
dowiedzieć się na spotkaniach ze specjalistą, który będzie nam towarzyszył w trakcie zakładania 3 sztucznych tarlisk na
Wiśle. W tym roku będziemy mogli wykorzystać nasze choinki po świętach właśnie
w tym celu. Wszystkich zainteresowanych
zgłębieniem tajników wędkarstwa śródlądowego oraz odkrywania zimowego
uroku pięknych wiślańskich brzegów
zapraszamy do śledzenia naszej strony
internetowej gdzie już wkrótce pojawią
się informacje na temat dat i szczegółów
spotkań.
Tworzenie produktu turystycznego
Gminy Jabłonna
To kolejne działanie związane z podnoszeniem jakości usług turystycznych w naszej

gminie. Do udziału zapraszamy głównie
przedsiębiorców ale także mieszkańców,
mających pomysły na działania promocyjne. 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.
Na wiosnę planowana jest
kontynuacja tematycznych
wycieczek oraz rajdów rowerowych
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
na e-mail: rewitalizacja@jablomnna.pl lub
telefon 22 767 73 31.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na
lata 2017-2023, w ramach projektu realizowanego we współpracy z Lokalną Grupą
Działania Zalewu Zegrzyńskiego, współfinansowany z Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze.

Bezpłatna wypożyczalnia namiotów
piknikowych!
Od teraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy oraz podmioty, które chcą organizować wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe na ich rzecz mogą korzystać z bezpłatnego wypożyczenia namiotów.
Gmina Jabłonna w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw zrealizowała projekt, w ramach którego
zostało zakupionych łącznie 7 namiotów.
Będą one służyć integracji mieszkańców
w ramach organizowanych wydarzeń.
Do namiotów zostały zamówione również
banery z nazwą każdej z 10 wsi gminnych.
Co zrobić aby bezpłatnie
wypożyczyć namiot?
To bardzo proste! Wystarczy zapoznać
się z regulaminem, wypełnić wniosek
i podpisać umowę. Wszystkie niezbędne
dokumenty znajdują się na stronie
www.jablonna.pl w zakładkach Sołectwa
i Współpraca z NGO.
Komu będą służyć namioty?
Każdemu, kto chce zorganizować wydarzenie adresowane do mieszkańców gminy.
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GOPS bardziej dostępny
Kończy się remont części lokali biurowych znajdujących się na parterze budynku przy Zegrzyńskiej
W pomieszczeniach, które przeszły generalny remont będzie mieścił się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W części parteru budynku znajdującego
się przy ul. Zegrzyńskiej 1 w ostatnim czasie zostały wykonane zabezpieczenia konstrukcji oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wykonane prace
umożliwią przeniesienie biur GOPS do
bardziej dostępnych i przyjaznych lokali.
Dotychczasowa lokalizacja pomieszczeń,

w których urzędowała większość pracowników GOPS sprawiała niemałe problemy
osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami czy osobom które mają
problem z poruszaniem się. Strome stopnie i wąska klatka schodowa stanowiły
niekiedy barierę nie do przejścia. Urząd
Gminy postanowił zakończyć tę trudną
sytuację i ułatwić dostęp do usług świadczonych przez GOPS.

Już niedługo wszyscy pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie będą urzędowali na parterze
budynku przy Zegrzyńskiej 1, gdzie do
biur będzie prowadziło wygodne wejście
od strony ul. Zegrzyńskiej- pozbawione
schodów.
Numery telefonów GOPS nie ulegną
zmianie.

O czym marzą dzieci przed Świętami?
Najczęściej o wyjątkowych prezentach, pięknych lalkach, nowych konsolach… Są jednak dzieci,
których marzenia są znaczenie mniejsze, a jednak dla ich mam, trudniejsze do spełnienia.
W leżącym tuż
przy granicy gminy
Jabłonna „Domu
Samotnej Matki” mieszka wraz
z mamami około 30 dzieci. Sytuacje tych rodzin
są bardzo trudne,
podobnie jak panujące w ośrodku
warunki. Placówka od wielu lat zmaga się z problemami
finansowymi, które sprawiają, że brakuje środków na podstawowe potrzeby. Na
szczęście, nie brakuje osób, którym los
mam i ich pociech nie jest obojętny. Wśród
nich jest Anna Kucharska – nauczycielka

plastyki w Szkole Podstawowej w Jabłonnie – która zorganizowała wyjątkową akcję. W ramach niej, zebrała od mieszkających w placówce dzieci listy do Świętego
Mikołaja, które później losowali uczniowie
jabłonowskiej podstawówki. Idea jest taka,
że każda klasa, która chce wziąć udział
w inicjatywie, losuje jeden list.
O co proszą dzieci?
Młodsze o zabawki, wózki albo strój
policjanta; starsze o ubrania i kosmetyki.
W imieniu najmłodszych piszą mamy
prosząc o pieluszki, śpiworek do wózka
i nowy garnek do gotowania zupek.
Jak mówi organizatorka akcji, najważniejsze, żeby każde dziecko dostało prezent
i dodaje, że „Listy rozeszły się jak świeże

bułeczki, a wręcz ich zabrakło. Młode
pokolenie daje wiarę w lepszą przyszłość.
Już myślę o kontynuacji tych działań
w dłuższej perspektywie bo mam wrażenie, że zostawiam w dzieciakach niedosyt
pomagania.” – taka chęć niesienia pomocy
dzieciom przez dzieci jest wyjątkowo
poruszająca, warta szczególnego podkreślenia i naśladowania.
O mieszkających tuż za granicą naszej
gminy dzieciach warto pamiętać nie tylko
w Święta. Dla większości rodzin jest to
tylko chwilowa przystań, jednak i na ten
czas potrzebują nie tylko jedzenia i ubrań,
ale też środków czystości i higienicznych.
A bezinteresowna pomoc może nie tylko
ułatwić codzienne życie, ale też przywrócić wiarę w drugiego człowieka.

Świetlica naukowa w Skierdach
Od 8 grudnia w filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach działa świetlica naukowa!
Dzięki pomysłowi i zaangażowaniu Beaty
Kenig z Fundacji Wega oraz wsparciu Wójta Jarosława Chodorskiego i pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu już niebawem rozpoczną się cykliczne
spotkania naukowe dla dzieci i młodzieży. Uroczyste otwarcie świetlicy naukowej
w Skierdach uświetniły spektakularne doświadczenia chemiczne, które oglądało kilkadziesiąt osób obecnych na pokazie.
W trakcie spotkania Beata Kenig z Fundacji
Wega mówiła, że pomysł na stałe, porządnie wyposażone miejsce na spotkania
z nauką zrodził się rok temu. Dzięki
współpracy z Urzędem Gminy Jabłonna
i Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie udało się stworzyć mini-laboratorium w filii GCKiS w Skierdach.

Wyposażenie sfinansowane zostało ze
środków własnych Fundacji Wega, darowizny przekazanej na ten cel przez Pana
Zbigniewa Cylnego z firmy SCM Poland
oraz z mikrodotacji projektu „Mazowsze
Lokalnie uruchamia energię społeczną”
realizowanego przez Stowarzyszenie

Europa i My, Stowarzyszenie BORIS oraz
SOKIAL Krzesk.”
Harmonogram zajęć odbywających się
w styczniu ma być dostępny na stronie i FB Fundacji Wega do 20 grudnia.
Zapraszamy, warto skorzystać z nowej
oferty naukowej w Skierdach!
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ZABAWY
CHOINKOWE
5 STYCZNIA
GODZ. 14:30

JABŁONNA
w szkole podstawowej
w Jabłonnie

12 STYCZNIA
GODZ. 10:00

CHOTOMÓW,
DĄBROWA
CHOTOMOWSKA
w Domu Kultury
w Chotomowie

w Gminie Jabłonna
2019

12 STYCZNIA
GODZ. 10:00

RAJSZEW,
SKIERDY
w Domu Kultury
w Jabłonnie

12 STYCZNIA
GODZ. 14:00

SUCHOCIN,
TRZCIANY,
JANÓWEK
w Zielonym Dworku
w Skierdach

20 STYCZNIA
GODZ. 15:00

BOŻA WOLA,
WÓLKA GÓRSKA
Szczegółowe
informacje u sołtysów

ZAPRASZAMY!!!

w Klubie Rolnika
w Bożej Woli

