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Statystyka publiczna zapewnia rzetelne,
obiektywne i systematyczne informowanie
społeczeństwa, organów państwa i administracji
publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o
sytuacji ekonomicznej, demograﬁcznej, społecznej
oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego
zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów
rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,
które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie
rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do
podejmowania trafnych decyzji strategicznych,
opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji
spisów nakłada na państwa członkowskie Unii
Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji
FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa
rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w
Polsce w 2010 r.
Spis Rolny do 30 listopada 2020 r., według stanu w
dniu 1 czerwca 2020 r.
Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach
rolnych:
osób ﬁzycznych (gospodarstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania
dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi w formie samopisu internetowego,
wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie
rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:
Samospis internetowy przeprowadzony
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie
internetowej;
Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie
spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie. Wszystkie informacje dotyczące spisu
rolnego dostępne są na stronie:
www.jablonna.pl/dlamieszkancow/zawartosc/843
www.spisrolny.gov.pl

Dorota Staśkiewicz

NOWA HALA SPORTOWA
W CHOTOMOWIE JUŻ OTWARTA!!

19 MIESIĘCY PRAC BUDOWLANYCH

Budowa hali sportowej rozpoczęła się w lutym
2019 r. Projekt hali sporządzili 90 Architekci s.c. Piotr
Czarnecki, Marek Czarnecki. Projekt zaktualizował
EKOBUD S. C. Pozwolenie na budowę uzyskano
12.09.2018 r. umowę z wykonawcą podpisano
06.02.2019 r. Jest to realizacja kolejnego etapu Budowy
Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie. Prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. przebiegały
sprawnie. W ramach zadania powstał trzykondygnacyjny budynek ze strefą sportową, strefą szkolnobiurową wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą podstawową oraz infrastruktura towarzysząca. Postępy
prac mieszkańcy mogli śledzić na proﬁlu Gminy
Jabłonna na facebook.com, gdzie średnio, co 2 tygodnie
publikowaliśmy fotorelację z budowy. 31 sierpnia
2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
udzielił pozwolenia na użytkowanie hali sportowej
w Chotomowie, tym samym inwestycja została zakończona. Od początku roku szkolnego 2021/2022 z hali
korzystają już uczniowie szkoły podstawowej podczas
zajęć wychowania ﬁzycznego. 24 września, podczas
dnia otwartego, miało miejsce symboliczne otwarcie
nowej hali sportowej............................................
JEDEN BUDYNEK-WIELE FUNKCJI
Nowy obiekt to odpowiedź na potrzeby aktywnych
mieszkańców gminy. To przestrzeń do uprawiania

sportu, rozwĳania pasji, organizacji rozgrywek sportowych i wydarzeń kulturalnych. Pełnowymiarowa
sala umożliwia organizację meczów ligowych siatkówki, koszykówki czy piłki halowej. Widownia mieści
ponad 200 osób na samych trybunach, świetną akustykę
podczas widowisk muzycznych czy teatralnych gwarantują zastosowane rozwiązania oraz nowoczesny
sprzęt nagłaśniający. Zarządcą nowej hali sportowej jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, którego
siedziba będzie mieściła się w tym obiekcie.
STREFA SPORTOWA znajduje się na parterze
budynku. Hala o powierzchni blisko 1400 m2 jest
wyposażona w dwie automatycznie sterowane kotary,
które dzielą pomieszczenie na 3 sale. W ramach zajęć
lekcyjnych lub treningów sekcji sportowych z sali
jednocześnie będą mogły korzystać 3 grupy po około 25
osób. Rozgrywki, mecze, czy widowiska można oglądać
z trybun, na których znajduje się 208 miejsc siedzących.
Konstrukcja trybun umożliwia ich składanie i rozkładanie w zależności od potrzeb użytkowników. W streﬁe
sportowej mieszczą się również biuro OSiR, pokój trenerów z węzłem sanitarnym, pokój SKS, magazyn
sprzętu sportowego oraz 4 zespoły sanitarno–szatniowe.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie, hala sportowa pełni między
innymi funkcję sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły
podstawowej. Po zajęciach lekcyjnych hala będzie udostępniana mieszkańcom, sekcjom i klubom sportowym. >

INWESTYCJE

Gmina Jabłonna zakończyła budowę nowoczesnej, pełnowymiarowej hali
sportowej. Najnowszy obiekt na sportowej mapie gminy znajduje się w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124a. Hala będzie służyła Szkole Podstawowej
nr 1, wszystkim aktywnym mieszkańcom oraz będzie miejscem profesjonalnych ligowych rozgrywek w siatkówkę i koszykówkę.
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Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, nowa
hala jest nie tylko wyśmienitym miejscem do uprawiania sportu jest również SALĄ WIDOWISKOWĄ. Rozwiązania technologiczne i wyposażenie umożliwiają
organizację koncertów, widowisk i innych wydarzeń
kulturalnych. Hala została skonstruowana w sposób
zapewniający odpowiednią akustykę i wyposażona
w profesjonalne nagłośnienie. Podczas wydarzeń innych niż sportowe podłogę chronić będzie specjalna
mata zabezpieczająca.
W budynku zlokalizowano również POMIESZCZENIA,
Z KTÓRYCH KORZYSTA SP NR 1 - są wśród nich:
biblioteka, sala komputerowa, kuchnia kateringowa
z jadalnią oraz pokoje pedagoga i logopedy.
NOWOCZESNY I DOSTĘPNY

Hala sportowa w Chotomowie jest dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - na każdym
z trzech poziomów połączonych windą osobową znajdują się odpowiednie sanitariaty, ciągi komunikacyjne
są przestronne, a wejścia do budynku łatwodostępne.
ENERGOOSZCZĘDNY

Na dachu budynku zamontowano 113 paneli
fotowoltaicznych, które zabezpieczą obiekt o powierzchni blisko 3000 m2 w energię elektryczną uzyskaną
z promieniowania słonecznego. Ściany budynku oraz
ślusarkę okienną i drzwiowa wykonano z materiałów
o wysokiej izolacyjności termicznej, co w połączeniu
z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, daje
obiekt wysoko energooszczędny.
Na dachu budynku zamontowano 113
paneli fotowoltaicznych, które zabezpieczą
obiekt o powierzchni blisko 3000 m2 w energię
elektryczną uzyskaną
z promieniowania słonecznego.
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uż niedługo nowe, energooszczędne ledowe lampy oświetlą
drogi oraz przejścia dla pieszych na terenie Gminy Jabłonna.
Na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
poprzez budowę oświetlenia drogowego gmina wyda ponad 900 000
zł. Tegoroczna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców
obejmuje realizację 14 zadań w ramach których zostaną oświetlone:

>

MODERNIZUJEMY DROGI!
U

l. Leśna w Bożej Woli oraz ul. Lawendowa i Malwowa w Rajszewie będą miały nowe nawierzchnie. Wójt
Gminy Jarosław Chodorski podpisał umowy na modernizację trzech dróg gminnych w ramach realizacji
założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jeszcze w październiku rozpoczną się prace w ramach
modernizację trzech dróg gminnych. Inwestycje będą
realizowane w Bożej Woli na ul. Leśnej oraz w Rajszewie
na ul. Lawendowej i ul. Malwowej.
ASFALT NA LEŚNEJ W BOŻEJ WOLI

Inwestycja na ul. Leśnej w Bożej Woli będzie realizowana na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Jodłowej
o długości 374 m. Przedmiotem zadania jest wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości
3 m wraz z wykonaniem poboczy. Mamy jeszcze jedną
dobrą wiadomość dla mieszkańców Bożej Woli. W tym
roku Gmina wykona również oświetlenie wybudowanego w 2019 r. przejścia dla pieszych przez ul. Modlińską na wysokości ul. Leśnej. Poprawę bezpieczeństwa pieszych zapewni instalacja 9 ledowych lamp
w rejonie przejścia dla pieszych.
NOWA NAWIERZCHNIA NA LAWENDOWEJ
W RAJSZEWIE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni
jezdni z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych
typu ECO wraz z wykonaniem poboczy oraz drenu
francuskiego. Przebudowa obejmie całą ul. Lawendową.
Szerokość nowej jezdni to 3,5 m, a po jej obu stronach
zostaną wykonane półmetrowe pobocza.
ROZPOCZYNAMY I ETAP PRAC NA UL. MALWOWEJ
W RAJSZEWIE

Pierwszy etap prac na ul. Malwowej obejmie odcinek
długości 227 m od skrzyżowania z ul. Mazowiecką
do skrzyżowania z ul. Polną. Inwestycja będzie polegała
na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
o 3,5 m szerokości wraz z wykonaniem poboczy
o szerokości 0,5 m. Łączny koszt modernizacji trzech
dróg gminnych to 470 000 zł. Zgodnie z zapisami umów,
zakończenie prac nastąpi w połowie grudnia.

WIECHA NA BUDOWIE
PRZEDSZKOLA
W CHOTOMOWIE
S

ymboliczna wiecha zawisła na budynku przedszkola
gminnego przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie. Na początku października zakończono prace murarskie na budynku przedszkola z dwuoddziałowym żłobkiem przy
ul. Żeligowskiego Chotomowie.
Budowa nowego przedszkola w Chotomowie rozpoczęła
się 7 miesięcy temu. W tym czasie dokonano rozbiórki
starego przedszkola, przygotowano teren pod budowę i
wzniesiono trzykondygnacyjny, dwuskrzydłowy budynek.
W skrzydle przedszkolno-administracyjnym wykonawca
zakończył montaż stolarki okiennej. Trwa ocieplanie
budynku i przy-gotowanie ścian do wykonania elewacji.
Wewnątrz trwa montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. Instalacje wodne, kanalizacyjne i elektryczne są
już rozprowadzone. W drugim, nieco mniejszym skrzydle
budynku- skrzydle przedszkolno-żłobkowym trwa montaż
okien. Niebawem rozpoczną się prace związane z instalacjami wod-kan i elektryką.
Budowę nadzoruje Wydział Inwestycji Urzędu Gminy
Jabłonna. Prace na budowie są na bieżąco monitorowane.
Co tydzień odbywają się narady koordynacyjne z udziałem
urzędników, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektorów
nadzoru.
Postępy prac na budowie możecie śledzić na:
:
www.facebook.com/JABLONNAgmina

INWESTYCJE
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PONAD
NOWYCH LAMP
OŚWIETLI GMINNE DROGI

- w Chotomowie ulice: Ogrodowa, Spokojna, Leszczynowa,
Urocza Jutrzenki,
- w Skierdach ulice: Jastrzębia, Krogulcza i Wilgi,
- w Rajszewie ulica Różana,
- w Dąbrowie Chotomowskiej ulice Lipowa sięgacz nr 52
i Modrzewiowa,
- w Jabłonnie ul. Jasna i przejście dla pieszych na ul. Szkolnej
przy GCK,
- w Bożej Woli przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania
ul. Modlińskiej i Leśnej.

AWANSOWALIŚMY ZNÓW!
Wg rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA biorącego pod uwagę
wszystkie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłonna per capita (na osobę)
uplasowaliśmy się na 100 pozycji! Cieszymy się bardzo, bowiem w latach 2015-2017
startowaliśmy z pozycji 841, w latach 2016-2018 znaleźliśmy się pozycji 333, natomiast
inwestycje 2017-2019 uplasowały nas już w pierwszej 100 na 1542 gminy wiejskie!
Przez ostatnie pięć lat rozbudowaliśmy i nadal budujemy infrastrukturę wodnokanalizacyjną, oświatową, sportową oraz drogową przeznaczając coraz więcej
środków na inwestycje. Mieszkańcy, dziękuję Wam za zaufanie i motywację do pracy.
Jarosław Chodorski

BAWY!
PLAC PEŁEN ZAB

Rozbudowa placu była realizowana
w okresie wakacyjnym.
Od początku nowego roku szkolnego,
maluchy mogą korzystać
z nowych, atrakcyjnych sprzętów.
Więcej zabawek umożliwia większej
liczbie dzieci jednoczesne przebywanie
na świeżym powietrzu.

Do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie uczęszcza 250 dzieci (10 grup).
Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy
dotychczas korzystali z dużego terenu za
budynkiem przedszkola, na którym
znajdowało się niewiele zabawek i sprzętów. Marzenia o dobrze wyposażonym
miejscu do zabawy na powietrzu spełniły
się wraz z nadejściem września. Przedszkole na placu zabaw posiada bezpieczny, nowoczesny, dostosowany do
potrzeb rozwojowych dzieci sprzęt.
Wśród nowych elementów placu zabaw
znalazły się: fabryka piasku, kolorowa
lokomotywa z wagonikami, wielofunkcyjny, duży, barwny statek, koparka
z ruchomą łychą do nabierania piasku,
wspinaczkowa sieć w streﬁe piasku,
kolorowa zjeżdżalnie na górce, domek
na górce z przeznaczeniem: do prowadzenia obserwacji..
.............

Na placu zabaw Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
pojawiły się nowe zabawki.

UMOWY NA MODERNIZACJĘ DRÓG
GRUNTOWYCH: UL. LAWENDOWEJ
I CZĘŚCI UL. MALWOWEJ W RAJSZEWIE
ORAZ UL. LEŚNEJ W BOŻEJ WOLI
PODPISANE!

Rozbudowa i doposażenie placu
zabaw umożliwia większej liczbie dzieci
jednoczesne korzystanie z zabawy na
świeżym powietrzu .

W dniu 15 października zawarto umowy z trzema wykonawcami,
którzy przez dwa miesiące wykonają przebudowę gminnych ulic.
Zakres prac obejmuje m.in.:
• wykonanie odwodnienia,
• wykonanie poboczy,
• położenie nowej nawierzchni z kostki lub mieszanki mineralno
-asfaltowej.
Planowany termin zakończenia przebudowy dróg - 15 grudnia br.
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Dorota Staśkiewicz

JABŁONNA- ROWEROWA GMINA!
Ścieżka rowerowa wybudowana przez Gminę Jabłonna połączyła Warszawę z Nowym Dworem Mazowieckim. Czas na kolejne rowerowe inwestycje! Rozpoczynamy
budowę ścieżek w ul. Akademijnej w Jabłonnie oraz wzdłuż drogi powiatowej
Partyzantów/Chotomowska.

T

rwają ostatnie prace przy budowie ścieżki rowerowej w
Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej, na odcinku od skrzyżowania z
Zegrzyńską do lasu. Nowa ścieżka rowerowa łączy wybudowane
wcześniej dwa odcinki trasy dla rowerów, co umożliwia bezpieczny
przejazd jednośladem przez Gminę Jabłonna od Warszawy, aż do
Nowego Dworu Mazowieckiego. Komfortową jazdę zapewnia
asfaltowa nawierzchnia. Ścieżka momentami przechodzi w ciąg
pieszo-rowerowy.
Na początku października Wójt Gminy Jarosław Chodorski
podpisał umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków ścieżek
rowerowych. W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane
w ramach budowy ścieżki rowerowej w ul. Chotomowskiej w
Jabłonnie i Partyzantów w Chotomowie. Asfaltowa ścieżka
rowerowa zostanie wybudowana na odcinku od skrzyżowania ul.
Modlińskiej i Chotomowskiej do kościoła w Chotomowie.
Kolejną dobrą wiadomością dla miłośników dwóch kółek
jest rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na ul.
Akademĳnej w Jabłonnie! Przystępujemy do realizacji 3 i 4 etapu
inwestycji pod nazwą „Budowa drogi klasy Z (zbiorczej) ul. Akademĳnej w miejscowości Jabłonna”.
W 2019 roku inwestor zastępczy- Leroy Merlin wybudował drogę i
chodnik, które połączyły osiedle Przylesie z ul. Zegrzyńską przy
Leroy Merlin. Teraz Gmina wybuduje ścieżkę rowerową i oświetlenie. Ulicę oświetli 40 ledowych lamp. Prace w terenie rozpoczynamy w najbliższym czasie.
INWESTYCJE

Na początku października Wójt Gminy
Jarosław Chodorski podpisał umowy na budowę
kolejnych dwóch odcinków ścieżek
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CZYSTE POWIETRZE
Przy wsparciu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na terenie gminy Jabłonna w ciągu
najbliższych miesięcy wykonywana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Odpowiednio
przeszkolone osoby będą zbierały za pomocą ankiety
bezpośredniej informację o wszystkich źródłach ciepła
w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie
gminy Jabłonna ogrzewanym indywidualnie.
Zadanie związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła na zlecenie gminy Jabłonna
realizowane będzie przez ﬁrmę Atmoterm S.A. Poza
ankietą wykonaną w sposób bezpośredni możliwe jest
udzielenie odpowiedzi za pomocą ankiety online, która
jest dostępna pod adresem: www.jablonna.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Dodatkowych informacji
na temat ankietyzacji, w tym pomoc przy uzupełnianiu
ankiety online, można uzyskać pod numerem telefonu:
+77 441 02 21.
Dlaczego tak ważne jest, by zebrać informacje
dotyczące stanu faktycznego istniejących na terenie
Gminy źródeł ciepła? Tylko za pomocą rzetelnych
informacji na poziomie lokalnym, wojewódzkim oraz
państwowym będą w stanie podjąć skuteczną walkę
z niską emisją, czyli emisją pyłów i szkodliwych gazów
na niewielkiej wysokości (do 40 m) wydzielanych
głównie z indywidualnych źródeł ciepła, w których
następuje nieefektywne spalanie paliwa. Ze względu na

niską wysokość emitorów zanieczyszczenia gromadzą
się wokół miejsca ich powstania, czyli zazwyczaj w
pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Niska emisja
wpływa negatywnie na nasze zdrowie i powoduje
częstsze występowanie m.in. chorób alergicznych,
zapalenia spojówek, astmy, przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, nowotworów. Tylko w Polsce
rocznie umiera 45 000 osób z powodu zanieczyszczonego powietrza. Poza aspektem zdrowotnym tego
typu zjawisko powoduje również zmiany klimatyczne,
kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i
gleb. Skuteczną walką z niską emisją są działania
związane z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w domach jednorodzinnych oraz stosowanie węgla
wysokokalorycznego. Widząc zagrożenie, jakie stwarza
niska emisja sejmik województwa mazowieckiego
przyjął w 2017 roku tzw. uchwałę antysmogową. Ta
regulacja prawna ma zapewnić czyste powietrze
wszystkim mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia oraz
zakazy wymienione w treści uchwały dotyczą
użytkowników urządzeń mocy do 1 MW, w których
następuje spalanie paliw stałych, czyli w szczególności
właścicieli pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów
wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na
paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne. Uchwała
antysmogowa deﬁniuje ramy czasowe wprowadzenia
odpowiednich zakazów i nakazów, które wyglądają
następująco:
>
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od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające
normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi
z treści rozporządzenia Komisji UE)
od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
m u ł ów i ﬂ o to ko n ce n t ra tów wę g l owych o ra z m i e s z a n e k
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz
paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20% (np. mokrego drewna),
od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno
nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN
303-5:2012,..........................................................................
od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli
z nich korzystać do końca ich żywotności,
posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku
na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je
w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
Dostosowanie się do założonych nakazów i zakazów wskazanych w uchwale anty-smogowej
ograniczy emisję zanieczyszczeń pochodzących z kotłowni domowych.
Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc w podjęciu skutecznej walki z niską emisją. Jedną z
dostępnych obecnie możliwości jest pomoc w zebraniu danych dotyczących źródła ciepła
występujących w Państwa domu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować dla Państwa
programy pomocowe w zakresie doﬁnan-sowania do wymiany nieefektywnych kotłów.

· Nieodpowiednie spalanie paliwa – do spalenia jakiegokolwiek paliwa potrzebujemy tlenu. Niekiedy, z różnych przyczyn, brakuje powietrza np.
w skutek ograniczenia przepustowości komina w związku ze zbyt rzadkim oczyszczaniem. Niedobór powietrza, przyczynia się z do wydzielania
się tlenku węgla, CO, zwanego potocznie czadem, w procesie niezupełnego spalania;
· Spalanie paliwa (węgla) o niskiej jakości – większość użytkowników kotłów, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na cenę paliwa. Zwykle
wybiera się węgiel gorszy gatunkowo, ale tańszy przy czym niekoniecznie musi się to przekładać na oszczędność. Węgiel gorszej jakości ma
niższą wartość opałową (tj. ilość energii zawartej w paliwie) co jest równoznaczne z tym, iż trzeba go spalić więcej. Dodatkowo, tanie węgle
charakteryzują się wysoką zawartością siarki i popiołu, które przyczyniają się do emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
· Spalanie śmieci – podczas spalania śmieci powstają najbardziej niebezpieczne związki toksyczne. Substancje uwalniające się podczas spalania
tworzyw sztucznych są znacznie bardziej szkodliwe niż te, które uwalniają się podczas spalania jakiegokolwiek innego paliwa, nawet gorszej

Możliwe jest udzielenie odpowiedzi za pomocą ankiety
która jest dostępna pod adresem:..........
............
www.jablonna.pl w zakładce Ochrona Środowiska.
Dodatkowych informacji na temat ankietyzacji, w tym
pomoc przy uzupełnieniu ankiety online, można uzyskać
pod numerem telefonu +77 441 02 21

www.jablonna.pl

+77 441 02 21

INWENTARYZACJA CIEPŁA

GŁÓWNE PRZYCZYNY POWSTAWANIA NISKIEJ EMISJI, ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CIEPŁA TO:
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Sylwia Piwowar

STARA,
DOBRA SZKOŁO,
JAKA BĘDZIESZ?

Homeschooling to
rezygnacja z oferty szkoły
i decyzja o samodzielnym
nauczaniu dziecka w domu.

F

unkcjonowanie edukacji w dobie pandemii
nakazuje poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych. Prędkość zmian z jakimi przyszło zmierzyć się
nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrektorom szkół
jest intensywna. Być może system nauki, w którym
dominującą rolę pełni szkoła właśnie przechodzi w zapomnienie. Pojawia się konieczność większego zaangażowania rodzica w proces nauczania. Doskonale
wiemy ile czasu pochłonęła organizacja nauczania
zdalnego, przytłaczający wymiar zadań domowych,
pilnowanie dzieci, aby wywiązywały się z powierzonych prac…słowem lał się pot, a czasem łzy.
Przyjrzyjmy się zatem, co takiego kryje się pod
pojęciem edukacja domowa (z ang. homeschooling) to
nic innego, jak rezygnacja z „oferty” szkoły i decyzja
o samodzielnym nauczaniu dziecka w domu. W Polsce
istnieje obowiązek edukacji, jednakże można go spełniać
poza szkołą. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy,
że możliwość nauczania domowego istnieje w polskim
prawie już od 25 lat! W trybie edukacji domowej dzieci
mogą spełniać swój obowiązek szkolny od edukacji
przedszkolnej, poprzez edukację wczesnoszkolną,
szkołę podstawową, oraz szkołę średnią. O tym, że nie
jest to zbyt popularna forma nauczania w naszych
warunkach prawdopodobnie wynika z niewiedzy
związanej z tym systemem nauczania. Obecnie edukacją
domową (dane MEN) objętych jest około 14.000

Przyjrzyjmy się zatem, co takiego kryje się pod
uczniów. Najwięcej w województwach: mazowieckim,
śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Pandemia
wymogła home ofﬁce, całe korporacje przeniosły się do
domów, a powrót dzieci do nauki w domu wydaje się
być kwestią czasu. Jednak nauczania domowego nie
należy mylić z nauczaniem zdalnym.
Podejmując decyzję o nauczaniu domowym
powinniśmy sobie szczerze odpowiedzieć, czy mamy
właściwe kompetencje, aby tę naukę przeprowadzać,
jaki wymiar czasu możemy zaangażować w nauczanie
domowe naszego dziecka. Nauczanie domowe niejednokrotnie wiąże się z koniecznością rezygnacji jednego
z rodziców z życia zawodowego, wielu z nas zwyczajnie
na to nie stać, ponieważ aby utrzymać rodzinę, oboje
partnerzy muszą pracować zawodowo. Warto się
zastanowić, czy rozwoju naszego dziecka nie ograniczy
kontrolowany kontakt z rówieśnikami oraz jakie korzyści, jakie wady płyną z tego typu rozwiązania.
Dochodzi stres związany z egzaminami sprawdzającymi
poziom wiedzy (raz lub dwa razy w roku), to egzamin
zarówno dla dzieci jak i rodziców. Dla wielu rodziców
impulsem do podjęcia edukacji domowej jest jednak
przede wszystkim indywidualne podejście do dziecka i
możliwość pełnego wykorzystania jego potencjału.
Dzieci nauczane domowo, podobnie jak te uczęszczające
do szkół, mają różne charaktery, osobowości, temperamenty, jedne są bardzo towarzyskie, a inne wolą samotność i mają nielicznych znajomych i przyjaciół. >
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V Rodzic, rodzice mogą uczyć swoje dzieci w domu,
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

niezależnie od statusu majątkowego, ilości dzieci w rodzinie, miejsca zamieszkania, tworzący pełne rodziny
i samotni...
........
Lekcje mogą się odbywać o dowolnej porze dnia, trwać
odpowiednio długo, by dziecko przyswoiło materiał.
Duża dostępność wiedzy podanej w interesujący sposób,
prezentacje multimedialne, kanały popularnonaukowe,
ﬁlmy, stwarza wiele możliwości do eksperymentowania
i poznawania. ..............................................................
Indywidualne przyswajanie materiału jest szybsze niż
w klasie pełnej dzieci. Dzięki temu dziecko ma więcej
czasu na inne czynności..............
..........................
Nauczanie domowe to szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami. ...............................................
masowej edukacji nie zawsze rozpoznaje ich potrzeby
i potencjał....
.......................
Edukacja domowa sprzyja rozwojowi indywidualności
u dziecka. Mózg pozbawiony stresu, rozwĳa się
najlepiej. Kontrola rozwoju i wzmocnienie więzi
dziecko – rodzic/rodzice........................................
Możliwość towarzyszenia dzieciom w ich dojrzewaniu,
poznawaniu świata, bez pośrednictwa instytucji, gdzie
nauczanie nie zawsze zgodne jest ze światopoglądem
rodzica. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
.
....
Edukacja w domu chroni dzieci przed niepożądanymi
wzorcami i naśladowaniem niewłaściwych zachowań.
Dziecko z reguły znacznie rzadziej choruje, bo nie ma
ciągłego kontaktu z chorymi kolegami.
..
Wrażliwe lub słabsze dzieci nie są narażone na prześladowania kolegów.
.
.
Edukacja domowa rządzi się własnymi prawami: nie
sprawdza się obecności, brak odpytywania i przeglądów
prac domowych. Styl nauki odbywa się w sposób
zorientowany na dziecko, wykorzystuje jego predyspozycje i zdolności. Według osób zajmujących się nauczaniem swoich dzieci, czas przeznaczony na naukę pod
kątem egzaminów sprawdzających poziom wiedzy, to
około 2 do 3 godzin dziennie przez około trzy miesiące
w każdym semestrze. Faktyczny czas uzależniony jest
od uzdolnień i inteligencji dziecka..........................
Otaczający świat to olbrzymia „sala lekcyjna”, wyposażona w naturalne pomoce naukowe, stymulująca
rozwój i utrzymująca ciekawość świata. Czas zdeﬁniowany na podróże, wędrówki, odwiedziny bibliotek, muzeów, ogrodów, to optymalna forma
utrwalania i poszerzania wiedzy. Ale uwaga: ważna jest
spontaniczność, twórczość ale i konkretny plan działania.............
................
.
Dzieci edukowane domowo wychowują się w warunkach dużej swobody, ale realizując program nauczania,
muszą koncentrować uwagę na konkretnych zagadnieniach, poddać się zdrowej dyscyplinie.

V Dziecko realizuje program przewidziany przez mini-

sterstwo, ale w swoim tempie. Zwykle jest to szybciej
niż w szkole, w praktyce bywa, że jednak mocno skorelowany z obowiązującymi w szkole podręcznikami.

V Lekcje domowe są również dodatkową nauką dla
dorosłych.

NIE

- dla nauczania domowego

X Domowa

edukacja ma sens wtedy, gdy przynosi
satysfakcję zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Aby znaleźć czas na naukę, rodzice zazwyczaj muszą z czegoś
zrezygnować. Jeśli to dla nich ogromne poświęcenie,
nie czują wewnętrznego przekonania, co do słuszności
podjętej decyzji, nie warto. ...............................
X Rodzic uczący swoje dziecko w domu musi nauczyć się
rozgraniczyć swoje i jego potrzeby. Zmęczenie, frustracja i zniechęcenie utrudniają, a w dalszej perspektywie wręcz uniemożliwiają dbałość o edukację
własnych pociech. Dlatego należy pamiętać, że „szczęśliwy rodzic równa się szczęśliwe dziecko”, dbać o siebie, by dzięki temu tworzyć właściwe środowisko
edukacyjne dla dziecka...................................................
X Twórczy nieporządek, niestety prawie zawsze towarzyszy środowisku, w którym dzieci funkcjonują i uczą
się jednocześnie..
.........................................
X Rodzice nie otrzymują wsparcia ﬁnansowego od państwa, prawo tego nie przewiduje............................
X Zdawanie co roku egzaminów z kilku lub kilkunastu
przedmiotów..
.........................................
X Dziecko nie wychodzi na pół dnia do szkoły, szkoła nie
wspiera wychowania dziecka, w związku z tym na rodzica spadają dodatkowe obowiązki.........................
X Dziecko ma mniej okazji do kontaktów z rówieśnikami,
zatem mniejsze pole do nauki i rozwĳania kompetencji
społecznych.

W podjęciu decyzji o nauczaniu domowym może
wesprzeć pedagog, na rynku dostępnych jest wiele
pozycji książkowych przybliżających temat nauczania
domowego. Duża ilość zawodowych obowiązków
rodziców wydaje się utrudniać edukację domową własnych dzieci, ale okazuje się, że wśród edukatorów
domo-wych są również osoby łączące pracę w korporacjach z nauką swoich dzieci.

Homeschooling to rezygnacja
z oferty szkoły
i decyzja o samodzielnym
nauczaniu dziecka w domu.

EDUKACJA

TAK

- dla nauczania domowego
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B

ieżący rok pokrzyżował plany małżeńskie
niejednej pary. Kto wie, ilu narzeczonym pandemia odsunęła w czasie, bądź wręcz uniemożliwiła wzięcie ślubu
marzeń. Mimo wszystko od stycznia do końca października, aż 41 par stanęło, bądź za chwilę stanie na ślubnym
kobiercu Urzędu Stanu Cywilnego w Jabłonnie i aż 26
z tych ślubów, to śluby udzielane w plenerze!
Od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się
formuła ślubów zawieranych poza Urzędem Stanu
Cywilnego, są to tzw. śluby w plenerze. Ceremonia ślubna
w plenerze idealnie dostosowała się do warunków, jakie
narzucił COVID. Czy to możliwe, że Covid wypędzając nas
z przysłowiowych czterech ścian, spowodował, że śluby
zawierane wśród pól, lasów, kwiatów stają się jeszcze piękniejsze? Pary Młode wybierają na swoje ceremonie
ciekawe miejsca położone na terenie Gminy Jabłonna.
Niekiedy uroczystości odbywają się w Pałacu i na terenie
parku w Jabłonnie, innym razem na prywatnych posesjach,
na polanie w Lesie Kultury należącym do Nadleśnictwa
Jabłonna. Miesiącem najbardziej obﬁtującym w ceremonie
ślubne jest sierpień, prawdopodobnie ze względu na
najlepszą pogodę i „r” występujące w nazwie miesiąca.
Chyba mało, która para potraﬁ wyjaśnić, na czym polega
przesąd dotyczący nazw miesięcy. Niezależnie od
możliwych wyjaśnień, miesiąc z literką “r” ma zapewnić
młodej parze szczęście.
Aby ślub mógł odbyć się poza urzędem Nupturienci zobowiązani są do wypełnienia dodatkowego
wniosku o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem
Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego.
Narzeczeni zostają również poinformowani, że organizacja
takiego ślubu przebiega dwutorowo. Dokumenty formalne
dotyczące zawarcia związku małżeńskiego załatwiamy
w USC, wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 1.000
zł (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński - ślub poza
Urzędem Stanu Cywilnego). Drugą kwestią jest znalezienie
właściwego miejsca oraz współpraca z jego zarządcą/właścicielem przy organizacji tego wydarzenia. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżeństwo przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być
zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby,
które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu
stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego
może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem
tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Zazwyczaj od momentu podpisania dokumentów do momentu zawarcia ślubów musi upłynąć miesiąc.
Niezależnie od tego, jaką datę ślubu wybierzecie,
czy będzie to styczeń, czy sierpień, a sama uroczystość
odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jabłonnie, czy
też w plenerze życzymy Wam dużo szczęścia i aby nic nie
przyćmiło piękna i wyjątkowości tego dnia!
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> Czy to możliwe, że Covid
wypędzając narzeczonych
z przysłowiowych czterech
ścian Urzędu Stanu Cywilnego
spowodował, że ceremonie
odbywające się wśród pól,
lasów, kwiatów stają się
jeszcze piękniejsze?
Sylwia Piwowar

Te quiero

Kocham Cie

je t’aime

ich liebe dich

w Jablonnie
/

I love you
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Patronka Warszawy, Strażniczka Polski -Matka Boża Łaskawa
przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu, z rozłożonymi szeroko
rękoma, trzyma w dłoniach połamane
strzały. Obraz znajduje się w kościele je-

Matka Boża Łaskawa
PATRONKA WARSZAWY
HISTORIA OBRAZU
Sylwia Piwowar

zuitów na Starym Mieście w Warszawie.
Jest kopią wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Feanzy we Włoszech. Obraz wyszedł spod pędzla nieznanego warszawskiego artysty. Zamówił go rektor pierwszego konwentu pĳarów na ziemiach
polskich, ks. Hiacynt Orselli. Obraz miał
zawisnąć w ołtarzu kościoła pĳarów przy
ul. Długiej (obecnie katedra polowa). 24
marca 1651 roku w obecności nuncjusza
papieskiego arcybiskupa Jana de Torres
został uroczyście wprowadzony do świątyni i ukazany ludowi Warszawy. Odczytano bullę papieża Innocentego X ustanawiającą święto Mater Gratiarum Varsaviensis na drugą niedzielę maja. Rok później po uratowaniu miasta przed zarazą
wysłano do Faenzy chorągiew z łacińskim
napisem:
„Miasto Warszawa śluby Ci składa i pozdrawia Cię Dziewico i pragnie, by obraz,
co niesie zdrowie ludom i Królestwom był
ochroną zachowany w kościele pĳarów.
Bądź taką, jaką byłaś pod niebem Południa. Bądź strażniczką Lechii i pozwól, że
nazwiemy Cię Patronką ludu Północnego.
Chroń berła Kazimierzowego i oﬁaruj
Lechii pokój oraz złamane strzały. Wojny
otomańskie oraz choroby odpędź daleko.
A swoich czcicieli i świątynię swoją broń,
o Maryjo.”

Kult Matki Bożej Łaskawej rozpoczęły
Włochy na początku XV w. W 1410 r. w Faenzy
w północnych Włoszech przeor klasztoru dominikanów szerzył kult Matki Bożej Łaskawej, aby
ratować ludność miasta od zarazy. W Faenzie Joannie
a Costumis ukazała się Matka Boża w złotej sukni
i błękitnym płaszczu, która w uniesionych dłoniach
trzymała złamane strzały gniewu Bożego. Matka
Boża żądała postu i trzydniowych procesji pokutnych, które biskup Sylwester de Casa zarządził
w Faenzy. Niedługo po tym zaraza ustała.

Matka Boża Łaskawa - Patronka Warszawy i Strażniczka Polski - był to pierwszy w historii Polski tytuł Matki
Bożej odnoszący się do naszego narodu, na długo jeszcze przed innymi obrazami i wezwaniami! Kard. Prymas
Stefan Wyszyński koronował ten cieszący się wielowiekowym kultem obraz 7 października 1973 r., a NMP
Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.
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Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski, Marszałek Józef Piłsudski oddawali hołd i cześć
Matce Bożej Łaskawej, 100 lat po zwycięskiej
bitwie również w Chotomowie mieszkańcy
paraﬁi mogli oddać w opiekę siebie i swoje rodziny Tej, która nigdy nie zawiodła.

C

oroczne Święto Chotomowa w tym trudnym dla całego świata okresie pandemii miało szczególny charakter.
Pomimo braku tradycyjnego pikniku udało się przybliżyć historię Bitwy Warszawskiej i jednocześnie godnie uczcić święto
paraﬁi.
Z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia Cudu
nad Wisłą 7 sierpnia paraﬁę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chotomowie nawiedził obraz Matki Bożej Łaskawej Strażniczki Polski i Patronki Warszawy. Uroczystego powitania i wprowadzenia kopii obrazu w asyście Strażaków
z OSP w Chotomowie dokonał ksiądz Proboszcz Mirosław Gawryś. Obraz gościł w Paraﬁi do 15 sierpnia dokładnie tego
dnia, w którym obchodziliśmy 100. lecie Bitwy Warszawskiej
i Święto Paraﬁi odpustu Wniebowzięcia NMP.
W sobotę, 8 sierpnia bezpośrednio po Mszy św.
o godz. 18:00 odbyło się spotkanie z Panią Ewą Storożyńską,
prawnikiem, pisarką, autorką książek historyczno-religĳnych.
Współautorką nagrodzonej przez historyków polskich monograﬁi „Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłą 1920r.” nagrodą
KLIO im. prof. Jerzego Skowronka. Pisarka przybliżyła
kwestię Zjawień Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej
w Ossowie i Wólce Radzymińskiej w sierpniu 1920 roku. Po
zakończonym spotkaniu można było zakupić wymienioną
wyżej książkę i inne publikacje wraz z autografem autorki.
Podczas wykładu współautorka książki pani Ewa Sorożyńska
przekazała fakty opisane w książce.
Był rok 1920 bolszewicy szli na Warszawę. Sytuacja
była dramatyczna. 29 lipca padły Łomża i Białystok, gdzie już
dzień później zaczął działać Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, którego celem było stworzenie zrębów przyszłej
republiki radzieckiej w Polsce. 12 sierpnia został zdobyty
Wyszków, a droga do stolicy stała otworem. Ludność
Warszawy była przerażona, korpus dyplomatyczny i misje
alianckie szykowały się do opuszczenia miasta. Pozostał
jedynie nuncjusz apostolski ks. prał. Achille Ratti, późniejszy
papież Pius XI. Bitwę o Warszawę rozpoczął bój o Radzymin
w piątek 13 sierpnia. Sowieci wybrali najkrótszą drogę do
stolicy przez Ossów, Ząbki, by wtargnąć do warszawskiej
Pragi. Ludność Warszawy i całej Polski była świadoma grozy
sytuacji. Mężczyźni i chłopcy zostali powołani do broni,
pozostali trwali tłumnie na modlitwie. Polscy biskupi wraz
z metropolitą warszawskim, kardynałem Aleksandrem Kakowskim wezwali do żarliwej modlitwy do Boga i Matki
Najświętszej o ratunek. Masowe modlitwy odbywały się nie
tylko w Warszawie, ale i w wielu miastach w Polsce, zwłaszcza
na Jasnej Górze. Od 6 sierpnia w stolicy odmawiane były
nowenny błagalno-pokutne do Matki Bożej Łaskawej noszącej
miano Strażniczki Polski i Patronki Warszawy oraz do pozostałych świętych patronów Warszawy i Polski.

13 sierpnia pod kolumną Zygmunta zbudowano
ołtarz polowy, na którym publicznie adorowano relikwie
błogosławionych Andrzeja Boboli i Władysława z Gielniowa.
Od Starówki, gdzie znajdował się kościół Matki Bożej
Łaskawej – Patronki Warszawy, aż do kościoła Świętego
Krzyża tłum trwał na modlitwie, dzień i noc wzywając
pomocy swojej Patronki. Przed wystawioną na Krakowskim
Przedmieściu ﬁgurą Matki Bożej Łaskawej czuwano i modlono się bez przerwy. I zdarzył się cud…
.

1920

CUD NAD WISŁĄ

- BITWA, W KTÓREJ
WYGRAŁA MARYJA

Elżbieta Frydrychowicz

I to dwukrotnie. Matka Boża pojawiła się na niebie 15 sierpnia
1920 roku z połamanymi strzałami w rękach. Bolszewiccy
jeńcy wzięci do niewoli opowiadali, że podczas ataku widzieli
wysoko nad polskim wojskiem wyglądającą groźnie postać
Bogarodzicy. Według ich zeznań była to ogromna promieniująca intensywnym światłem kobieca postać ze
świetlistą aureolą wokół Jej głowy, trzymająca w dłoni jakby
tarczę, od której odbĳały się wystrzeliwane przez sowieckich
sołdatów pociski, powracając do ich pozycji. Jej szeroki
granatowy płaszcz unosił się i falował na wietrze, zasłaniając
łuny widoczne nad stolicą. Podobne świadectwa od
przerażonych uciekających bolszewików usłyszeli też polscy
mieszkańcy pobliskich wsi, gdzie ci szukali schronienia
choćby w psiej budzie, otwarcie oświadczając, że uciekają
przed „Carycą – Matier' Bożju” krzyczeli "uchadi, Matier
Bożĳa zasłaniajet Poljakow".
Bolszewicy ustąpili spod Ossowa a bój, który
przeszedł do historii jako 18 bitwa świata, nazwano „Cudem
nad Wisłą”. Zwycięstwo to pozwoliło Polsce zachować
niepodległość i zatrzymać rozprzestrzenienie się rewolucji
bolszewickiej na Europę.
Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski, Marszałek
Józef Piłsudski oddawali hołd i cześć Matce Bożej Łaskawej,
100 lat po zwycięskiej bitwie również w Chotomowie
mieszkańcy paraﬁi mogli oddać w opiekę siebie i swoje
rodziny Tej, która nigdy nie zawiodła.
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Sylwester Machnio

JABŁONOWSKIE BOGACTWA
Lepiej współistnieć i wkomponować się
w otaczającą przyrodę niż piłą spalinową
i to w jeden dzień rujnować,
co przez wiele lat tworzyła natura.

Najczęściej przy wyborze miejsca zamieszkania bierzemy
pod uwagę względy komunikacyjne, bliskość szkół, przedszkoli,
czy też sklepów i urzędów i to oczywiście jest, jak najbardziej
uzasadnione. Z kolei dla osób, które mieszkają w Chotomowie lub
okolicy (z dziada pradziada) to wszystko, co nas otacza w postaci
zasobów naturalnych oraz infrastruktury jest po prostu normalne, a nawet za .normalne
.........................
. . . . . . . . i. .wręcz
. . . . . nudne!
. . . . . . ....
...
Przyznam, że jestem nieco zdziwiony
widząc, jak nasi nowi sąsiedzi wprowadzając
się na świeżo nabyte „włości” bo w pierwszej
kolejności porządkując działkę wycinają
krzewy i drzewa. Czyli wszystko „wytną”,
a potem, jak każdy przyzwoity Polak w to
miejsce posadzą „tuje” i zasieją trawę. Czasami
myślę, że jak „miastowy” sprowadza się na
wieś, to powinien przejść jakiś kurs, na
którym dowiedziałby się, że lepiej współistnieć i wkomponować się w otaczającą
przyrodę niż piłą spalinową w jeden dzień
zrujnować, co przez wiele lat tworzyła natura.
Zostałem więc poproszony o przedstawienie
własnego spojrzenia i pokazanie tego, czym
dla mnie jest Miejsce, w którym mieszkam.
Bogactwem dla mnie i czymś, co
pozytywnie mnie nakręca są nasze lasy i tereny zielone. Lasy, które dają wytchnienie,
które są dobrym lekarstwem na „zgagę” życia
codziennego i które są dla mnie inspiracją
do działania. Nie będę tutaj pisał o historii
(zresztą bardzo bogatej) i położeniu Lasów
Chotomowskich, skupię się na walorach
użytkowych i smakowych, może nawet
bardziej na aspektach smakowych niż użytkowych, bo przecież lasy są doskonałą
spiżarnią zarówno dla zwierząt, jak i ludzi.
Często chodzę do lasu na spacery i obserwuję,
jak ten las wygląda. Wydaje się, że jest w świetnej kondycji i to na pewno jest zasługą

Leśników, którzy o niego dbają. Nie piszę tutaj o Ekologach ponieważ uważam, że każdy rozsądny człowiek jest Ekologiem, a Leśnicy
przynajmniej wiedzą, jak las pielęgnować, aby wyglądał zdrowo
i służył pokoleniom. Las jest również miejscem, w którym pozyskuje się drewno, oczywiście na obszarach, które nie są terenami
chronionymi (np. rezerwatami) bowiem są w lesie miejsca, w którym pozyskuje się drewno, oczywiście na
obszarach, które nie są terenami chronionymi (np. rezerwatami) bowiem są w lesie miejsca, w których sadzi się, pielęgnuje,
a następnie wycina drzewa, które po obróbce służą nam np. jako meble.
W naszych lasach dominuje
drzewostan zróżnicowany tj. nie tylko
sosna, przeplatany gatunkami iglastymi
i liściastymi oraz w podszyciu lasu licznie
występujące runo leśne. Użytkowo - turystycznie: to teren płaski, świetny do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej
i narciarstwa biegowego! Nie każdy wie, że
w naszych lasach jest zaplanowany i realizowany wspólne z Nadleśnictwem Jabłonna oraz Urzędem Gminy Jabłonna
rowerowy Tor MTB, oraz ścieżka do uprawiania narciarstwa biegowego.
Dla mnie las jest miejscem, w którym czuję się świetnie, które daje mi
odrobinę wytchnienia, a w upalne dni
również odrobinę chłodu. Używając kolokwializmów „smakowo” jest to miejsce,
z którego mogę czerpać do woli. Zastanawiam się zatem, czy można przedawkować antyoksydanty i minerały?
Chyba tak, ale mimo to, nie potraﬁę powstrzymać się, kiedy widzę błyszczące
jeżyny, borówki i matowe jagody… wtedy
od razu ruszam „do ataku”. Jesienią podczas
leśnych wędrówek spotykam krzaki leszczyny i mogę się pożywić orzechami
laskowymi i oczywiście spotykam też
grzyby. Teraz, kiedy piszę ten artykuł sezon
fot. Andrzej Liśkiewicz

>
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Cudze chwalicie, swego nie znacie.

sezon powoli się kończy, ale wciąż można szukać opieńki
miodowej lub wybrać się na gąski. Pamiętam jednak, że pod
koniec sierpnia w lasach można było znaleźć dorodne
prawdziwki, kozaki, maślaki, kurki oraz podgrzybki. A po
zebraniu przyrządzać świetne sosy, marynaty, suszyć i dodawać
do potraw przez cały kolejny rok. Do naszch lasów możecie
również wybrać się na zioła. Sam znajduję jaskółcze ziele (sok
z łodyg pozwala usunąć różne znamiona na skórze) lub ziele
dziurawca (świetny napar z ususzonych kwiatów dedykowany
schorzeniom wątroby). Oczywiście nie sposób pominąć pospolity
mniszek lekarski, czy też babkę lancetowatą (na rany), można
pisać dalej i długo jeszcze wymieniać inne jagody lub zioła. Warto
po prostu udać się na spacer do „Naszego Lasu”, poszukać własnej
inspiracji lub tego, co nas konkretnie interesuje.

Nasze lasy nie są wcale gorsze, czy inne od Puszczy
Kampinoskiej, Puszczy Kozienickiej, itd. Można powiedzieć,
że tamte obszary leśne maja po prostu lepszy PR. Piszę o naszych
wspaniałych Lasach Chotomowskich, ponieważ uważam, że tu
świetnie odnajduje się powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”. Wygląda na to, że o walorach naszych lasów czasem
lepiej wypowiadają się i są wręcz nimi zafascynowani tzw.
przyjezdni, którzy są naszymi gośćmi, niż my sami. Doceńmy
bogactwo naszego najbliższego otoczenia!
Chodźmy więc na spacer, by odkrywać, smakować
i czerpać to, co jest wartością samą w sobie czyli przyrodę i jej zbawienny wpływ na nasze zdrowie ﬁzyczne i psychiczne.
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ZDALNA SZKOŁA, ZDALNA SZKOŁA+
I MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ,

EDUKACJA

NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO.

Wystartowaliśmy

w obu Programach Opera-

cyjnych, projektorów, tablic multimedialnych, modułów

cyjnych Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: tj. Zdalna

i programów edukacyjnych; zakup oprogramowania

Szkoła i Zdalna Szkoła+. W obu przypadkach uzyskaliśmy

umożliwiającego prowadzenie nauki w formie zdalnej;

100% doﬁnansowania, co dało nam kwotę 150 000 zł.

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów z wy-

na zakup 99 komputerów dla naszych uczniów!

korzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania

Komputery zostały przekazane szkołom, udostępnione

w celu usprawnienia procesu prowadzenia/pobierania

uczniom jeszcze w maju.

nauki w formie zdalnej.

Jesteśmy również partnerem projektu : „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów

Na bieżąco monitorujemy, jesteśmy przygotowani i apli-

do nauczania zdalnego”. Projekt będzie realizowany

kujemy o fundusze zewnętrzne, które mogą zasilić nasze

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

placówki, pozytywnie wpłynąć na warunki związane

i obejmie: zakup m.in.: komputerów stacjonarnych,

z procesem edukacyjnym uczniów w Gminie Jabłonna.

laptopów, tabletów, drukarek, urządzeń wielofunk-
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DĄBROWA CHOTOMSKA I STOWARZYSZENIE SĄSIEDZI
W FINALE KONKURSU KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH!
Przypomnĳmy, jak wygląda Mazowsze w podziale terytorialnym: 42 powiaty, 314 gmin
ogółem, 226 gmin wiejskich, 9.000 wsi. Dąbrowa Chotomowska, jako jedyna z powiatu
legionowskiego została wyróżniona w Konkursie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pt.: „Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.
Połączone siły: Sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej – Radomira Czauderny, Stowarzyszenia
„Sąsiedzi”, Urzędu Gminy Jabłonna, wolontariuszy oraz Mieszkańców Dąbrowy
Chotomowskiej przyniosły wymierne efekty. W Dąbrowie Chotomowskiej szyje się maseczki, plecie wielkie palmy wielkanocne, śpiewa piosenkę turystyczną, gra na polanie,
wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, poznaje świat – bo młodzież i dzieci wyjeżdżały już na Litwę, czy do wielkopolski. Przy małym domku sołeckim całe rodziny budowały domki lęgowe dla ptaków, tu odbywało się letnie kino plenerowe, a przez cały czerwiec spotkania
modlitewne przy kapliczce. Mieszkańcy Wspólnie wyjeżdżali na strzelnicę sportową
i wspólnie pomogli policji w ujęciu przestępców! Właśnie przygotowują swój świeżo
zakupiony teren rekreacyjno-sportowy
Sołtysowi i Mieszkańcom życzymy wielu interesujących inicjatyw, wytrwałości w budowaniu małej, lokalnej ojczyzny!

W sobotę podczas zbiórki OSP Jabłonna pojawili
się niespodziewani goście. Byli nimi: Komendant
Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Radosław
Parapura, Jarosław Chodorski- Wójt gminy Jabłonna oraz Prezes OSP Jabłonna dh. Krzysztof
Goślicki. Goście wręczyli list gratulacyjny jednemu z wyróżniających się druhów OSP Jabłonna.
Dh Tomasz Wołosiewicz za wzorową godną
naśladowania postawę oraz poświęcenie w czasie
działań ratowniczych odebrał z rąk gości nie tylko
gratulacje, ale i nagrodę ﬁnansową ufundowaną
przez Wójta Gminy Jabłonna. Druhowi życzymy
wszystkiego najlepszego oraz sukcesów i wytrwałości w dalszym pełnieniu służby.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
NA TERENIE
CHOTOMOWA PÓŁNOCNEGO
- URZĄDZONA!
Projekt pt.: „Urządzenie ścieżki edukacyjnej
w lesie położonym na terenie sołectwa Chotomów
Północny" realizowanego przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020", przy współpracy Nadleśnictwa Jabłonna - zakończony.
Zamontowaliśmy tablice informacyjno- edukacyjne wraz z elementami placu zabaw. Ścieżka
edukacyjna znajduję się między ulicami Wypoczynkową, a ul. Partyzantów w Chotomowie.
Andrzej Dybowski- Sołtys Chotomowa Północnego- inicjator przedsięwzięcia zaprasza do Chotomowa Północnego. Ścieżka przewiduje kilka
punktów- przystanków. Nie zdradzamy tajemnic,
zobaczcie sami- to będzie wspaniały spacer i dobrze
spędzony czas!

KALEJDOSKOP GMINNY

BOHATERSTWO NAGRODZONE!
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BALLADYNA W JABŁONNIE

Wyreżyserowana w 1974 roku przez Adama Hanuszkiewicza i
wystawiona na deskach Teatru Narodowego, przeszła do historii. Było to
najgłośniejsze przedstawienie Teatru Narodowego Adama Hanuszkiewicza.
Naj-głośniejsze można powiedzieć, że dosłownie. O Hondzie, na której wjeżdżała na scenę Bożena Dykiel, jako Goplana, mówili wtedy wszyscy.
Ja też byłam na tym przedstawieniu i oglądałam ten super nowocześnie
wyreżyserowany, (jak na tamte lata) spektakl. I cieszę się bardzo, że po
latach mogłam wziąć udział w Narodowym Czytaniu właśnie „Balladyny”.
Dziękuję Annie Czachorowskiej za zaproszenie do wspólnego czytania.
Wcielenie się w rolę matki Balladyny i Aliny oraz możliwość przeczytania
między innymi tych, charakterystycznych dla tego utworu słów, było dla
mnie ogromnym zaszczytem.
„Oto niech rankiem idą w las dziewczyny,
A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny;
I niechaj malin szukają po lesie,
A która pierwsza dzban pełny przyniesie
Świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę”
Narodowe czytanie Balladyny odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jabłonnie od wielu lat. W role wcielili się: Filip Borowski, Anna Czachorowska, Hanna Niewiadomska, Sylwia Piwowar, Marek Dąbrowski, literaci i aktorzy zaprzyjaźnieni od lat z jabłonowską Biblioteką.
Hanna Niewiadomska

WSPOMINAMY ŻOŁNIERZY
Od 10 lat na cmentarzu paraﬁalnym w Jabłonnie wspominamy Żołnierzy 21 Warszawskiego Pułku Piechoty im. "Dzieci Warszawy" oraz Żołnierzy innych
Jednostek Wojska Polskiego poległych pod Jabłonną 10 września 1939 r.
Żołnierzy, Podoﬁcerów i Oﬁcerów poległych we wrześniu 1939 r., Generała
Stanisława Sosabowskiego- dowódcę 21- Warszawskiego Pułku Piechoty im.
Dzieci Warszawy. Pod pomnikiem poległych delegacje kombatanckie,
przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych, goście i przedstawiciele
samorządu powiatowego, przedstawiciele Gminy Jabłonna, przedstawiciele
instytucji Gminy Jabłonna- oświaty, delegacje sołectw, gospodarze przedstawiciele władz Gminy Jabłonna złożyli wieńce, zapalono znicze. Złożono
również wieniec na mogile dwunastu bezimiennych Więźniów Pawiaka.

MASZT Z BIAŁO-CZERWONĄ
FLAGĄ W GMINIE JABŁONNA
Zagłosuj na naszą gminę w projekcie:
„Pod biało-czerwoną” ogłoszonym przez Kancelaria
Premiera i Ministerstwo Cyfryzacji z okazji
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej!
Link do głosowań

www.bialoczerwona.gov.pl
Głosowanie trwa do 11 listopada! Oddaj głos!
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CHARYTATYWNY BIEG
DLA GOŚKI
Gośka uległa wypadkowi i obecnie porusza się na wózku
inwalidzkim. Podczas biegu, który odbył się 06 września
zebrano dla Gośki ponad 20.000 zł.
Trasę 5800 m. można było przebiec, przejść lub przejechać, więc
mieszkańcy wspierali Gośkę biegnąc, idąc, jadąc rowerem!
Wszyscy trzymamy kciuki za zdrowie Gosi!
Podnosimy Gośke – to adres zrzutki – tam można przekazywać
wpłacać datki przeznaczone na opłacenie rehabilitacji.

ZAWODY
NA PUMPTRUCKU
W SKIERDACH!
10.10. Za nami bardzo udane zawody na
zakończenie sezonu na Pumptracku w Skierdach!
Dopisała pogoda, zawodnicy i publiczność!
Impreza odbyła się zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarnymi. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w organizację zawodów.

LOTTO POLAND
BIKE MARATHON W JABŁONNIE
Zadebiutowaliśmy w LOTTO Poland Bike Marathon! Cykl wyścigów na rowerach górskich, organizowany przez
Grzegorza Wajsa, pierwszy raz w historii odwiedził zabytkowy Pałac w Jabłonnie. Niezwykle atrakcyjna i techniczna trasa
w Jabłonnie wiodła przez Lasy Chotomowskie. To teren bardzo ceniony przez amatorów MTB. Dodatkową wartością jest
wyjątkowo piękna lokalizacja Miasteczka Poland Bike. To był trzeci etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon.
Rywalizacja w Jabłonnie rozegrała się na trzech dystansach: MAX (47 km), MINI (28 km) i FAN (8 km). Swoje wyścigi Mini
Cross mieli również najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

KALEJDOSKOP GMINNY

https://zrzutka.pl/d8xfeu

NAGRODA NORWIDA
DLA PROF.
STANISŁAWA WIECZORKA

GALERIA NA PROSTEJ- JABŁONNA

FESTIWAL
NAUKA Z PAŁACEM W TLE

Od wielu lat Gmina Jabłonna obejmuje patronat nad wydarzeniem „Nauka z Pałacem w Tle”. Tradycja festiwalowa sięga wielu lat i jest dziś
poważnym wydarzeniem naukowospołeczno-kulturalnym.
W bieżącym roku zdecydowano o zmianie formuły wydarzenia. Festiwal odbywał się przez 6 tygodni, a nie jak miało to
miejsce w latach ubiegłych przez jeden,
wrześniowy weekend. Ostatecznie
decyzja podyktowana zmianami związanym z obostrzeniami COVID okazała
się być bardzo dobrym rozwiązaniem,
które umożliwiło obszerniejsze korzystanie publiczności z proponowanych
wykładów, paneli, oprowadzeń historycznych, warsztatów, wernisaży, spotkań z artystami, koncertów, etc. Zaproponowano uczestnikom około 40 wydarzeń!
ZAPRASZAMY ZNÓW,
JUŻ ZA ROK!

IV EDYCJA NOCY BIBLIOTEK

Miło nam poinformować, że prof. Stanisław Wieczorek - Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna,
otrzymał prestiżową Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii Sztuki Plastyczne, za wystawę
w Galerii Sztuki „Na Prostej”.
Stanisław Wieczorek – wybitna osobowość, prof. od wielu lat związany z Akademią Sztuk Pięknych
w Warszawie, ale również z Galerią Oranżeria w Jabłonnie, bo właśnie dzięki Stanisławowi Wieczorkowi mogli prezentować swoje dzieła w Jabłonnie wybitni artyści. Profesor Wieczorek dla Galerii
Oranżeria przygotował kilkadziesiąt plakatów – artystycznych prezentacji osobowości, które zresztą
można było podziwiać w ostatnim czasie w Promie Kultury na Saskiej Kępie – jako wspaniałe
podsumowanie wieloletniej współpracy z Galerią Oranżeria w Jabłonnie.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i książek. W tym roku w akcji
uczestniczyło ponad 1000 bibliotek z całej Polski. Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie również po raz kolejny przystąpiła no nocnego czytania. Inicjatorem
akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Fundacją „ABCXXI
– Cała Polska Czyta Dzieciom” i z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uczestnicy Nocy Bibliotek mogli wypożyczyć nowości książkowe i ebooki,
uczestniczyli w akcji „Przygarnĳ książkę” i „Podziel się książkami”, wziąć udział
w akcji „Podaruj wiersz” – promującej twórczość Zbigniewa Herberta. Naszym
czytelnikom mogliśmy też przekazać bezpośrednio lub mailem link do ﬁlmu
pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy”- z prawem do publicznej emisji. Film ten uznany
został na najlepszy ﬁlm na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Kino Dzieci
2019. Jest oparty na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore. To animacja, która
opowiada o budowaniu porozumienia, zachęca do wspólnego działania w trosce
o najbliższe otoczenie i przyrodę.
Gościem spotkania literacko-muzycznego był Michał Laszuk, autor ponad
15 książek prozatorskich i poetyckich. Fragmenty poszczególnych książek czytała
Alina Baryga, Joanna Gacka zaśpiewała szereg znanych pieśni, ballad i romansów.
Na pianinie akompaniował jej Piotr Śmiejczak. Pomimo pandemii i trudnych czasów
dla kultury, okazuje się, że książki i biblioteki to najlepsi przyjaciele na trudne czasy.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał ekologiczną torbę. Torby ekologiczne
przekazał Karol Urbaniak, znany z działań na rzecz ochrony środowiska. Ponieważ
tegoroczna akcja Noc Bibliotek odbywała się pod hasłem „Klimat na Czytanie'
zamieszczamy poniżej wiersz Jacka Cygana (specjalnie na tę okoliczność napisany):
„Klimat”
Matka Ziemia, jak wiadomo, ma syna,
który nosi piękne imię Klimat.
I ten klimat od najmłodszych lat życia,
ponad wszystko bardzo lubił czytać.
Z tego względu niejedna dziewczyna
powtarzała: jaki super-Klimat!
Lubił czytać o naturze, o przyrodzie,
i tak Klimat stał się pierwszym ekologiem.
Dziś, gdy Matka Ziemia jest w opałach,
Klimat nas alarmuje: – Trzeba działać!
Choć sam walczy i się stara chronić Ziemię,
tylko z nami może spełnić swe marzenie.
Taki morał w tej historii się ukrywa:
Gdy czytamy, Klimatowi sił przybywa!
Więc czytajmy, bądźmy mądrzy, bo w tej ciszy,
Klimat wie, że może na nas liczyć!
Zróbmy sobie małą ekologię własną
A czytanie niech się stanie naszą pasją!
Jeszcze rzecz istotna niesłychanie:
Matka Ziemia jest wrażliwa na czytanie
Gdy czytamy jest jej lżej, spokojniej trochę.
Więc czytajmy, niech się dzieje NOC BIBLIOTEK!
Anna Czachorowska - dyrektor GBP w Jabłonnie

URZĄD GMINY
JABŁONNA
ZAŁATW SPRAWĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
NAPISZ E-MAIL, SKORZYSTAJ Z EPUAP, ZADZWOŃ

PRZEKAŻ NAM DOKUMENTY

PRZEZ SKRZYNKĘ KORESPONDENCYJNĄ

(Modlińska 152, Jabłonna, front Urzędu Gminy)

JEŻELI TWOJA SPRAWA WYMAGA WIZYTY
W URZĘDZIE - UMÓW SIĘ:
ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAIL

OBSŁUGA INTERESANTA:
tel.: 22 76 77 300, 22 76 77 301;
e-mail: urzad@jablonna.pl

pn.: 8.00-18.00
wt.-czw.: 8.00-16.00
pt.: 8.00-14.00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

sekretariat: tel.: 22 767 33 82; e-mail: infrastruktura@jablonna.pl
sieć wodno-kanalizacyjna (awarie, liczniki, przyłączenia, faktury),
zieleń w pasach drogowych, rozliczenie za paliwo gazowe
i energie elektryczną budynków komunalnych: tel.: 22 767 33 80
oświetlenie, wywóz wód opadowych,
wnioski na budynki komunalne, place zabaw:
drogi (sprawy różne) tel.:

tel.: 22 767 33 82
22 767 33 85, 22 767 33 81

GOSPODARKA ODPADAMI

księgowość, windykacja tel.: 22 767 73 36;
e-mail: sook@jablonna.pl
deklaracje, reklamacje tel.: 22 767 73 47

ul. Modlińska 152,
05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
e-mail: urzad@jablonna.pl

www.jablonna.pl
Bank Spółdzielczy o/Jabłonna
nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001
www.facebook.com/JABLONNAgmina/

PODATKI

tel.: 22 767 73 37; 22 767 73 38; e-mail: podatki@jablonna.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

tel.: 22 767 73 29; e-mail: srodowisko@jablonna.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel.: 22 767 73 34; e-mail: usc@jablonna.pl

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

tel.: 22 767 73 44; 22 767 73 21; e-mail: dowody@jablonna.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

tel.: 22 767 73 00, 22 767 73 01; e-mail: boi@jablonna.pl

URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

tel.: 22 767 73 42, 22 767 73 43; e-mail: lad@jablonna.pl

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

tel.: 22 767 73 11, 22 767 73 16; e-mail: geodezja@jablonna.pl

OŚWIATA, SPORT I SPRAWY SPOŁECZNE

tel.: 22 767 73 33; 22 767 73 46; e-mail: oswiata@jablonna.pl

INWESTYCJE
tel.: 22 767 73 23; e-mail: inwestycje@jablonna.pl
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT WODNO-KANALIZACYJNY
tel.: 22 767 33 14; e-mail: jrp@jablonna.pl
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