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Biuro Obsługi Interesanta
tel.: 22 767 73 00, 22 767 73 01
e-mail: urzad@jablonna.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej
sekretariat- tel.: 22 767 33 82
infrastruktura@jablonna.pl
Nr Alarmowy- 721 134 447
Gospodarka Odpadami
deklaracje, reklamacje- tel.: 22 767 73 47
opłaty- tel.: 22 767 73 36
e-mail: sook@jablonna.pl
Eko Jabłonna
Awarie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej – tel.: 22 112 45 45 
- w godzinach pracy spółki
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
- 690 914 994 - czynne całodobowo
Ochrona Środowiska
tel.: 22 767 73 29,
e-mail: srodowisko@jablonna.pl

Ewidencja Ludności 
i Dowody Osobiste
tel.: 22 767 73 44
e-mail: urzad@jablonna.pl
Oświata, Sport i Sprawy Społeczne
tel.: 22 767 73 46, 22 767 73 33
e-mail: a.jasinski@jablonna.pl
Karta Mieszkańca/
Bilet Metropolitalny
tel.: 22 506 61 61
e-mail: sekretariat@gopsjablonna.pl
Rada Gminy
tel.: 22 767 73 19
e-mail: rada@jablonna.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jabłonnie
tel.: 22 112 45 45
e-mail: biuro@osirjablonna.pl

Gminne Centrum Kultury 
w Jabłonnie
tel.: 22 782 47 37
e-mail: gckis@jablonna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jabłonnie
tel. 22 782 48 91
e-mail: dyrektor@biblioteka-jablonna.eu

URZĄD GMINY JABŁONNA

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
e-mail: urzad@jablonna.pl
www.jablonna.pl

Godziny pracy:
w poniedziałek 08:00-18:00
od wtorku do czwartku 08:00-16:00
w piątek 08:00-14:00

Szanowni Mieszkańcy,
Oddaję w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer informatora gminnego “Wieści z Naszej 
Gminy”. Tradycyjnie już znajdziecie w nim Państwo informacje o sprawach dotyczących 
naszej gminy, bieżących inwestycjach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych oraz innych 
zagadnieniach istotnych dla naszej społeczności.
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na materiał poświęcony pamięci Pana Edmunda Kuk-
lewskiego, który odszedł od nas 10 stycznia 2023 r. Pożegnaliśmy człowieka wyjątkowego, 
Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna, żołnierza Armii Krajowej, działacza społecznego 
i inicjatora licznych wydarzeń  o charakterze historycznym i edukacyjnym, strażnika pamięci 
o bohaterach narodowych, krzewiciela idei samorządowej, który w latach 1995 
– 2002 pełnił funkcję radnego oraz przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna, założyciela 
i prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jabłonnie, kawalera licznych odznaczeń wojskowych i cywilnych. 
Wszyscy jesteśmy śmiertelni, są jednak ludzie, których szlachetne czyny nie pozwalają im odejść w zapomnienie. Należy do nich 
śp. Pan Edmund Kuklewski, który nadal będzie żył w naszych sercach, a jego czyny na zawsze pozostaną wzorem patriotyzmu, 
honoru i cnót obywatelskich.
Mija właśnie rok od kiedy Rosja rozpoczęła zbrojną napaść na Ukrainę. Ta smutna rocznica przypomina nam o tym, jak wysoka 
bywa cena wolności i jak kruchą wartością jest pokój. Ale ten trudny czas przyniósł nam jeszcze jedną, bardzo ważną lekcję 
– przekonaliśmy się, jak silni potrafimy być razem, jak skutecznie i solidarnie potrafimy przeciwstawić się złu. Pomagamy 
uchodźcom i wspieramy walczących za swój kraj sąsiadów. Jestem dumny z tego, jak wspaniale nasza społeczność zdaje ten 
historyczny egzamin. Ukraino, jesteśmy z Tobą!
Za nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy ponad 102 000 zł. To fantastyczny wynik i ogromny sukces, na 
który pracowały setki osób. Dziękuję wszystkim za olbrzymią dawkę optymizmu, niesamowitą energię, radość a przede wszystkim 
za zaangażowanie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać bardzo wiele.
Na koniec zachęcam dzieci do udziału w ogłoszonych konkursach. Pierwszy, polegający na zaprojektowaniu gminnej kartki wiel-
kanocnej, ma już swoją wieloletnią tradycję. Z roku na rok otrzymujemy coraz więcej pięknych projektów, których pomysłowość 
zaskakuje, a realizacje zachwycają. Z kolei konkurs “Od aktywności do budowania przyszłości” skierowany jest do aktywnych 
i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, a jego laureaci wezmą udział w organizowanej z okazji Dnia Dziecka 
Dziecięcej Sesji Rady Gminy.
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W Chotomowie powstaje sieć o długości 4000 m wraz 
z odejściami wodociągowymi. Wiosną mieszkańcy ulic 
Serdecznej, Życzliwej, Partyzantów, Gwiaździstej, Szafiro-
wej, Szczęśliwej, Tęczowej oraz Wesołej zyskają dostęp do 
czystej, bezpiecznej wody pitnej. 

Już wkrótce rozpoczną się roboty budowlane przy ukła-
daniu magistrali wodociągowej w głównych drogach wsi 
Rajszew, łącznie 9000 m. Sieć wodociągowa jest budowana 
metodą bezwykopową, wybór tego typu rozwiązania mi-
nimalizuje uciążliwości związane z realizacją inwestycji. 

W Chotomowie ku końcowi dobiegają prace wodocią-
gowe na odcinku od ulicy Żeligowskiego przez teren le-
śny aż do Rajszewa. Inwestycja zdecydowanie na komfort 
mieszkańców.

Na początku stycznia w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisano umowę 
na wybudowanie kompletnej Stacji Uzdatniania Wody           
w Suchocinie. Obecnie trwają prace przygotowawcze. 
Koszt realizacji inwestycji to 8 843 700 zł brutto. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 r. 

Budujemy, by mieszkało się bezpieczniej, ekologiczniej 
i wygodniej.

Trwa realizacja budowy oświetlenia dróg: Fiołkowej, 
Spokojnej, Sielskiej, Szczęśliwej i Niecałej w Chotomowie, 
Mazowieckiej w Rajszewie oraz ulic Kolejowej – Olszy-
nowej w Dąbrowie Chotomowskiej. Wykonawcy zostali 
wprowadzeni w teren. Roboty ziemne ruszą, gdy tylko po-
zwolą na to warunki pogodowe. 

Podpisano umowę na budowę odwodnienia w ul. Mar-
murowej i Leśnej w Jabłonnie. Trwa realizacja projektu. 
Wykonawca rozpocznie prace, gdy tylko wystąpią sprzy-
jające warunki atmosferyczne.

Podpisano umowę na przebudowę dachów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chotomowie. Za sprawą prac za-
planowanych do realizacji w ramach umowy zostanie 
zmodernizowana połać dachowa wraz z jej termoizolacją                                   
i hydroizolacją. Roboty budowlane rozpoczną się, gdy 
tylko pogoda na to pozwoli, prawdopodobnie w połowie 
marca 2023 roku. 

INWESTYCJE
Rozwój sieci wodociągowej to największy w historii naszej gminy 
projekt inwestycyjny, który konsekwentnie realizujemy. 

Bilet Metropolitalny jest ofertą skierowaną do osób mieszkających na terenie naszej gminy. Wszyscy rozliczający 
podatki w Jabłonnie płacą mniej za bilety długookresowe ZTM, a różnica pokrywana jest z budżetu gminy. Gmina 
Jabłonna dofinansowuje w najwyższym możliwym zakresie zakup takich biletów. W 2022 roku zostały wydane 
732 karty uprawniające do kupowania biletów z dofinansowaniem. Ponad cztery i pół tysiąca mieszkańców Gminy 
Jabłonna skorzystało już z dopłat do biletów długookresowych. 

Bilety Metropolitalne można doładować we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych. 

Dopłaty do biletów 
metropolitarnych
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Plany Gminy Jabłonna w zakresie rozwoju i moder-
nizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych określa tzw. WPI (Wieloletni Plan Inwestycyjny) na 
lata 2022-2025 uchwalony przez Radę Gminy wiosną po-
przedniego roku.

Zakres zaplanowanych prac i kwoty im przypisane 
wskazują, że rozbudowa tej infrastruktury jest i będzie 
priorytetem inwestycyjnym Gminy Jabłonna na najbliższe 
lata.

Prace z zakresu budowy sieci wodociągowej rozpoczęte 
w poprzednim roku spowodują powstanie w pierwszym 
półroczu sieci wodociągowej w Chotomowie w rejonie ulic: 
Gwiaździstej, Serdecznej, Szafirowej, Tęczowej, Wesołej              
i Życzliwej. W Jabłonnie zrealizowany zostanie wodociąg       
w ulicy Milenijnej i Leśnej. Natomiast dzięki doprowadze-
niu sieci wodociągowej drogą Rajszewską do skrzyżowania 
ulicy Golfowej z Modlińską będzie możliwe zwodociągo-
wanie większości ulic w Rajszewie, gdzie powstanie sieć o 
długości ponad 9 km. Na pierwsze półrocze zaplanowane 
są prace projektowe dla następnych obszarów Gminy: Ja-
błonna - rejon ulic: Piaskowa, Parkowa i poprzeczne tzw. 
„Choinki” ; Chotomów Północny – obszar całego sołectwa 
obejmujący sieć o długości ponad 16 km. Na zlecenie Gmi-
ny została wykonana również dokumentacja dla ulic Tuli-

panowej i Słonecznej w Chotomowie, co pozwoli na wybu-
dowanie sieci w tych ulicach.

Jednocześnie trwają prace projektowe budowy sieci wo-
dociągowej w miejscowościach: Skierdy, Suchocin i Trzcia-
ny czyli dla sieci o długości ponad 25 km z terminem wy-
konania do końca bieżącego roku. Równolegle rozpoczęły 
się prace budowlane nadzorowane przez Jednostkę Reali-
zującą Projekt zmierzające do powstania Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Suchocin. Generalnym wykonawcą 
tej inwestycji wyłonionym w wyniku przeprowadzonego 
przetargu   jest: Przedsiębiorstwo Budownictwa  i Instalacji 
ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. 

Wybudowanie SUW w Suchocinie skłania do tego, aby 
do końca roku powstały główne magistrale łączące tę stację 
z miejscowościami Trzciany, Skierdy i Boża Wola – zwłasz-
cza, że w tej ostatniej powstały już pierwsze kilometry sieci 
wodociągowej. 

Na przełomie roku GPK Eko Jabłonna Sp. z o.o. rozpo-
częło budowę sieci wodociągowej w ulicy Paderewskiego 
w Jabłonnie (od Chotomowskiej do Królewskiej). Do końca 
pierwszego kwartału sieć ta zostanie wybudowana i uru-
chomiona, a do wszystkich, bocznych ulic wykonane odej-
ścia, które w przyszłości umożliwią zwodociągowanie ca-
łego tego obszaru.

Po co komu wodociągi 
(i kanalizacja)? część  6

Początek roku kalendarzowego, a zarazem początek sezonu budowlanego to dobra 
okazja, aby omówić plany Gminy Jabłonna w zakresie rozbudowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej.

Fot. 1 – Projekt techniczno – architektoniczny SUW  Suchocin
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W roku 2023 zaplanowano również wybudowanie sieci 
wodociągowej w ulicach: Piaskowej, Parkowej, Wygonowej 
wraz z poprzecznymi w Jabłonnie. 

Niezmiennie zachęcamy osoby, których nieruchomości 
zostały w latach poprzednich i w roku 2022 wyposażone                 
w dostęp do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
do składania wniosków o wydanie warunków technicznych 
przyłączania się do sieci. Wnioski można pobrać ze strony 
internetowej www.ekojablonna.pl w zakładce: Do pobra-
nia lub osobiście w siedzibie Spółki. Widomym znakiem, że 
taka możliwość wystąpiła jest fakt pojawienia się hydrantów 
przeciwpożarowych, których w poprzednim roku powstało 
kilkadziesiąt, co przyczyniło się do poprawy stanu ochrony 
przeciwpożarowej w Chotomowie i Jabłonnie.

Paweł Turkot 
Prezes Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Eko Jabłonna.

W następnym odcinku cyklu poinformuję o dalszych lo-
sach naszego wniosku taryfowego oraz o problematyce eks-
ploatacji i dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
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   Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego do końca 2022 r. należało wymienić 
tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniających wymaganych norm. Po tej dacie, za brak pieca 
spełniającego normy lub kominka niewyposażonego w urządzenia ograniczające emisję pyłów, będzie groziła grzywna 
w wysokości do 5000 zł. W 2022 roku dzięki środkom z budżetu Gminy Jabłonna w wysokości przeszło 763 000 zł 
wymieniono 97 kopciuchów. 

Jakie piece wymagają wymiany?
Piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4,5 według normy PN-EN 303-5:2012. Kominki na 
drewno, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do 
wartości określonych w ekoprojekcie.

Do 8 000 zł na wymianę starego pieca na paliwo stałe!
Gmina Jabłonna oferuje wsparcie finansowe w zakresie wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w formie 
dotację (zwrot poniesionych kosztów po wykonaniu przedsięwzięcia) w wysokości do 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych lecz nie więcej niż 8 000,00 zł.

Kto może otrzymać dotację?
Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem 
stałym (m.in. węglem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna. Wnioskodawca 
musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której będzie wymieniane źródło ciepła i posiadać 
zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. 
Nie może być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie. 
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą 
Jabłonna. 

Jak długo trwa nabór wniosków?
Nabór wniosków jest ciągły do wyczerpania środków budżetowych. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Na jakie źródła ciepła można wymienić stary piec na paliwo stałe?
- kocioł gazowy kondensacyjny
- źródła ciepła zasilane energią elektryczną
- pompy ciepła
- kocioł olejowy kondensacyjny
- kocioł na pellet*
*montaż kotłów na pellet dopuszczony jest tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu w okolicy budynku 
mieszkalnego lub w przypadku gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

Jakie koszty są kwalifikowane?
- koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
- koszty budowy przyłącza gazowego w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy,
- koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
- koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej,

Jak wygląda harmonogram otrzymania dotacji?
- złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jabłonna (dalej UG),
- weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG,
- podpisanie umowy z Gminą Jabłonna, 
- start realizacji przedsięwzięcia, w tym trwała likwidacja starego źródła ciepła i montaż nowego,
- po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później niż do 30.11.2023 r., należy złożyć do UG wniosek o wypłatę dotacji wraz 
z niezbędnymi załącznikami (m.in. kopie faktur),
- weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG,
- wypłata środków na konto Wnioskodawcy.

Wymień kopciucha 
i uniknij kary

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie 
paliw stałych (takich jak węgiel i drewno) w niskosprawnych 
domowych piecach. Rocznie,  w Polsce, zanieczyszczenie 
powietrza doprowadza do śmierci tysięcy osób i przyczynia 
się do powstania wielu przewlekłych i nieuleczalnych chorób.

W 2023 r. 
WYMIEŃ PIEC

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA
W W W . J A B L O N N A . P L

T E L .  ( 2 2 )  7 6 7 - 7 3 - 4 0

ZADBAJ O POWIETRZE KTÓRYM ODDYCHASZ
ZDROWIE TWOJE I TWOICH BLISKICH JEST BEZCENNE

ZŁÓŻ  WNIOSEK JUŻ DZIŚ! 
NIE MARTW SIĘ - POMOŻEMY CI NA KAŻDYM ETAPIE!

CIESZ SIĘ NOWYM PIECEM I CZYSTYM
POWIETRZEM
Od 2023 r. za palenie w nieekologicznym  piecu grozi  grzywna 5 000 zł 

1

3

4

2 ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ
PIECA DO 8 000 ZŁ
TO PROSTSZE NIŻ SĄDZISZ!

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
GMINY JABŁONNA

Nie trać czasu i zdrowia - przystąp do programu już dziś!
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Wymień kopciucha 
i uniknij kary

Jak się zachować 
w przypadku zagrożenia?
O tym jak ważna jest świadomość postępowania i właściwej 
reakcji w przypadku zagrożenia oraz prawidłowe reagowanie 
na sygnały powszechnego ostrzegania wie każdy.

     Pamiętajmy, że sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe, które mogą posiadają 
możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. 

Alarmy
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest 
przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze prze-
kazywane są w środkach masowego przekazu.

UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim 
ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

• jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów 
   o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
• sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
• gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz 
   o sposobie dalszego kontaktowania się,
• nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

PAMIĘTAJ:

Czym jest aplikacja EcoHarmonogram?

• Jest to darmowy program na telefon, który zawiera w jednym        
   miejscu harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych          
   nieruchomości na terenie gminy. 

• Aplikacja wyposażona jest również w wygodną wyszukiwarkę, która            
   pomoże w segregacji odpadów, dzięki bogatej bazie podpowiadającej,           
   jak segregować problematyczne produkty.

• Znajdziemy w niej również najważniejsze dane kontaktowe  - 
   adres i godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz          
   z numerami kontaktowymi i informacją, co można zawieźć  do  
   PSZOK, a czego Punkt nie przyjmie.

• Za pośrednictwem aplikacji skontaktujemy się z urzędem, 
   zgłosimy reklamację lub wskażemy precyzyjną lokalizację dzikiego        
   wysypiska.

• Szybko znajdziemy informacje, gdzie oddać można baterie               
   czy przeterminowane leki.

• Aplikacja poinformuje także o zbliżających się płatnościach.

EcoHarmonogram 
Zachęcamy Mieszkańców Gminy 
Jabłonna do korzystania z mobilnej 
aplikacji EcoHarmonogram. 

Wystarczy pobrać ją na swój telefon, by mieć łatwy dostęp do zawsze aktualnych informacji 
i powiadomień związanych z odpadami. Szczegóły na stronie: http://ecoharmonogram.pl/
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W wieku 94 lat, 10 stycznia 2023 
r. odszedł ŚP. Edmund Kuklewski. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w kościele parafialnym Matki Bożej 
Królowej Polski  w Jabłonnie z udzia-
łem wojskowej asysty honorowej                       
z 32 Wieliszewskiego dywizjonu ra-
kietowego Obrony Powietrznej oraz 
przedstawicieli samorządu Gminy 
Jabłonna. Póki Ojczyzna nasza mieć 
będzie takie dzieci, synów i córki o 
sercach kryształowych i nieulękłych, 
póty będziemy trwać jako Naród. Pan 
Edmund Kuklewski był takim właśnie 
człowiekiem i taki jest testament jego 
życia. Jesteśmy tu dzisiaj, w tej ostat-
niej Jego drodze, by oddać mu hołd            
i zapewnić, że będziemy robić wszyst-
ko, co w naszej mocy, by ten testament 
każdego dnia wypełniać - powiedział 
żegnając Pana Edmunda Wójt Gminy 
Jabłonna Jarosław Chodorski. 

ŚP. Edmund Kuklewski od 1942 r. 
był żołnierzem „Szarych Szeregów” 
Armii Krajowej oddziału VII Obwód 
„Obroża” (powiat warszawski) War-
szawskiego Okręgu Armii Krajowej  - 
1 Rejon „Brzozów” (Legionowo) - plu-
ton 720 w stopniu strzelca. 

W latach 1939-1944 działał w kon-
spiracji w funkcji łącznika. Brał udział 
w akcjach sabotażowych „Gaz” i „Pa-
nama”. Należał do „Bojowych Szkół” 
podległych bezpośrednio Komendzie 
Głównej „Szarych Szeregów”, gdzie 
brał udział w poważnych akcjach             
z zakresu „WIS-u” [„Wywiad, Infor-
macja, Sabotaż”]. Uczestniczył min.      

w akcjach odbijania, zawłaszczenia, 
zabrania, porwania samochodu, karet-
ki przewożącej banknoty drukowane 
w emisyjnym banku. Za udział w jed-
nej z akcji (do tej pory nieodtajnionej) 
Edmund Kuklewski został odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych.

W latach 1995 - 2002 był radnym 
Gminy Jabłonna II i III kadencji, po-
nadto w III kadencji był jej Przewod-
niczącym. Był inicjatorem corocznie 
organizowanych w Jabłonnie obcho-
dów wybuchu Powstania Warszaw-
skiego oraz obchodów przypadającej 
10 września – rocznicy śmierci 32 żoł-
nierzy AK, którzy zginęli w 1939 r. pod 
Jabłonną. Z zaangażowaniem działał 
w Środowisku Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej – był jego 
założycielem oraz prezesem. Dzięki 
jego staraniom Szkoła Podstawowa        
w Jabłonnie otrzymała imię Armii Kra-
jowej. Również z jego inicjatywy na 
frontowej ścianie szkoły podstawowej 
znalazła się odsłonięta 14 marca 2007 
roku – tablica pamiątkowa poświęco-
na pamięci żołnierzy Armii Krajowej, 
uczestnikom walk o niepodległą Pol-
skę.

Koło Światowego Związku Żoł-
nierzy AK w Jabłonnie, którego pre-
zesem jest Edmund Kuklewski, wraz 
z Urzędem Gminy Jabłonna ufundo-
wało w 1991 roku pomnik upamięt-
niający walkę żołnierzy VII Obwodu, 
I Rejonu, II Batalionu, VII Kompanii 
AK „Obroża” walczących na terenie 
Jabłonny i Legionowa. 

Ostatnie pożegnanie
 ŚP. Edmunda Kuklewskiego

16 stycznia 2023 r. w Gminie Jabłonna pożegnano Pana 
Edmunda Kuklewskiego pseud. “Chudy”, “Jarema”, 
„Prawdzic” - żołnierza Szarych Szeregów i Armii 
Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego 
oraz Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna. 

Niech spoczywa w pokoju. 
Cześć Jego pamięci.

Pomnik znajduje się na skwerze AK 
przed Urzędem Gminy Jabłonna.

To obywatel zasłużony dla kraju 
i bezpośrednio dla Jabłonny. W 1985 
roku zainicjował nadanie nazw jabło-
nowskiemu skwerowi i dwóm ulicom: 
„Skwer Armii Krajowej” oraz ul. Sza-
rych Szeregów i ul. Gen. Leopolda Oku-
lickiego.

Aktywnie działał na rzecz społecz-
ności gminnej, był inicjatorem i współ-
organizatorem licznych wydarzeńo 
charakterze historycznym oraz eduka-
cyjnym, jak również inicjatyw mających 
na celu upamiętnienie naszych narodo-
wych bohaterów.

Został odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych i wielokrotnie medalami 
państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Kra-
jowej, Warszawski Krzyż Powstańczy) 
oraz wyróżniony Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Mazowsza”. Edmund 
Kuklewski to zasłużony żołnierz i ak-
tywny społecznik.
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Powstanie Styczniowe to największy w XIX w. polski 
zryw narodowy. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determi-
nacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania 
marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpo-
wiednie upamiętnienie. W Gminie Jabłonna rokrocznie 
kultywowana jest pamięć o powstańcach styczniowych. Je-
den z nich, Wincenty Rapczyński, spoczywa na cmentarzu 
parafialnym w Chotomowie. 

W 160. rocznicę wybuchu powstania, z inicjatywy śro-
dowiska patriotycznego Dąbrowy Chotomowskiej i Cho-
tomowa, 22 stycznia 2023 r. w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Chotomowie odprawiana została 
msza św. w intencji powstańców styczniowych. Po mszy 
nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu pa-
rafialnym w Chotomowie na grobie uczestnika wydarzeń 
styczniowych. 

Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie za-
prosiła na wystawę okolicznościową „Powstanie stycznio-
we 1863 – 1864. Za Naszą i Waszą wolność.”, którą można 
było obejrzeć w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie. 
Odwiedzający mieli okazję zapoznać się m.in. z prasą po-
wstańczą, dokumentami życia społecznego, grafikami 
i zdjęciami oraz materiałami filmowymi o Powstaniu 
Styczniowym. Wystawa przygotowana została z mate-
riałów, które udostępnia Biblioteka Narodowa oraz por-
tal Polona. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród 
najmłodszych, cieszyła się wystawa rekwizytów, broni 
oraz rekonstrukcyjnych strojów Powstańców Stycznio-
wych. Przez blisko 3 tygodnie wystawę odwiedziło 30 
klas ze szkół podstawowych z Jabłonny i Chotomowa. 

Gmina Jabłonna uczciła 
160. rocznicę wybuchu

 Powstania Styczniowego
W Gminie Jabłonna rokrocznie kultywowana jest pamięć o powstańcach 
styczniowych. Jeden z nich, Wincenty Rapczyński, spoczywa na cmentarzu 

parafialnym w Chotomowie. 

Niech spoczywa w pokoju. 
Cześć Jego pamięci.
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Rocznica wybuchu wojny 
w Ukrainie – 365 dni

 walki o wolność
Mija rok od dnia, w którym Rosja rozpoczęła zbrojną napaść na naszych sąsiadów. W obliczu trwającej rosyjskiej 

agresji mieszkańcy Gminy Jabłonna kontynuują starania na rzecz pomocy ogarniętej wojną Ukrainie. W ciągu całego 
roku w działaniach koordynowanych przez władze naszej Gminy uczestniczyły setki mieszkańców, wolontariuszy, liczne 
podmioty i organizacje lokalne, krajowe i zagraniczne, przedstawiciele służb mundurowych, służby zdrowia i oświaty, 
harcerze, sołtysi, radni i działacze samorządowi, pracownicy UG Jabłonna i jednostek podległych. Działamy solidarnie, 
zjednoczeni w imię wspólnych wartości. Liczymy, że wkrótce nadejdzie czas przełomu, sprawiedliwość zatriumfuje i po-
wróci pokój a my będziemy mogli spotkać się wszyscy, podziękować i pogratulować sobie wzajemnie w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku. 

Ukraino, jesteśmy z Tobą!
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Rocznica wybuchu wojny 
w Ukrainie – 365 dni

 walki o wolność Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowa-
nie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na 
nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde 
dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od 
osiąganych dochodów.

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na 
nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 
2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą 
elektroniczną.

W tym roku wnioski na nowy okres świadczenio-
wy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej apli-
kacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na 
złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać 
na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjny-
mi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów 
Google Play oraz App Store.

Wnioski można składać również za pośredni- 
ctwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
• portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opie-

kunów, jeśli mają nr PESEL
• bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką 

usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają 
nr PESEL.

Świadczenie 
wychowawcze 
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Gminne Centrum Kultury planując działalność w kolej-
nych miesiącach nie zwalnia tempa. 

Już 5 marca w GCK Chotomów zaprasza na sztukę 
„Niedźwiedż” znakomitą autorską komedię w wykonaniu 
Kompanii Teatralnej Mamro. 11 marca w GCK Jabłonna 
otwarciu wystawy prac plastycznych podopiecznych Na-
nuli Burduli towarzyszyć będzie koncert Daniela Gałązki 
z Zespołem – słynnego DGZZ. 

Oczywiście spotkamy się także na spektaklach z cyklu 
„Bajeczne soboty”. 25 marca dla naszej najmłodszej pu-
bliczności wystąpi Teatr Igraszka z lalkowym przedstawie-
niem „Złote jajko”. 

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału 

w 46. Edycji konkursu recytatorskiego Warszawska Syren-
ka. Eliminacje Gminne odbędą się już 16 marca. Zwycięzcy 
tego etapu będą nas reprezentować na szczeblu powiato-
wym, którego finał odbędzie się 27 marca.

W repertuarze GCK znalazły się bardzo ciekawe pro-
pozycje wykładów dla naszego UTW. Mamy nadzieję, że 
wszyscy studenci zdadzą egzaminy semestralne i z zainte-
resowaniem uczęszczać będą na kolejne zajęcia.

Zachęcamy do śledzenia profilu GCK na facebooku oraz 
strony internetowej www.gckjablonna.pl . Tam znajdą Pań-
stwo najświeższe informacje o wszelkich wydarzeniach            
i propozycjach zajęć prowadzonych we wszystkich naszych 
placówkach. 

Kaori Saeki, Jonathan Cano i Ruben Berroeta koncer-
towali dla nas w wieczór sylwestrowy w sali widowisko-
wej GCK Chotomów, by w pierwszych dniach stycznia 
wystąpić także w głównej siedzibie Centrum Kultury oraz 
w jabłonowskim Pałacu. Za wsparcie i współorganizację 
koncertów z udziałem trójki wspaniałych muzyków dzię-
kujemy Gminnej Bibliotece Publicznej i Fundacji Wspólna 
Przestrzeń. 

Mimo niewielkiego mrozu, bardzo ciepło wspomina-
my Orszak Trzech Króli. 6 stycznia spotkaliśmy się w ko-
lorowej paradzie okraszonej scenkami przypominającymi 
biblijną wędrówkę mędrców ze Wschodu do żłóbka nowo 
narodzonego Jezusa. Aktorskie role znakomicie odegrali 
zaangażowani mieszkańcy Chotomowa. Więcej o tym wy-
darzeniu piszemy na str 16.

21 stycznia otworzyliśmy w Chotomowie wystawę go-
belinów Ewy Kamińskiej, wernisażowi towarzyszył wy-
stęp seniorskiego teatru A’la Kabaret. Tego samego dnia                
w GCK Skierdy odbył się recital Partycji Zywert-Szypki „To 
i owo big-beatowo”. Dla najmłodszych w każdej z naszych 
trzech placówek wystąpił Teatrzyk pod Orzełkiem z przed-
stawieniem „Opowieści starego kredensu”.

Nie zabrakło także propozycji teatralnych dla dorosłych. 
15 stycznia jabłonowska publiczność owacjami na stojąco 
nagrodziła aktorki Teatru Hurragram, które zaprezento-

wały komedię kryminalną „8 kobiet” w reżyserii Marcina 
Turka. Natomiast 18 lutego w Skierdach odbył się spektakl 
„Eksperyment”, w którym wystąpił również dyrektor GCK 
w Jabłonnie – Tomasz Mitrowski.

Ważnym wydarzeniem była gala finałowa Gminnego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, która odbyła się 28 stycznia. 
Sala GCK w Chotomowie dosłownie pękała w szwach. 
Chwytające za serce prezentacje nagrodzonych grup przed-
szkolnych oraz wykonawców indywidualnych oklaskiwała 
publiczność złożona z najbliższych rodzin, babć, dziadków, 
a także znajomych. Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodor-
ski tradycyjnie udzielił tej imprezie patronatu honorowego. 
Więcej o tym wydarzeniu piszemy na str 17.

12 stycznia w GCK Jabłonna otworzyliśmy wystawę 
malarską „Różne oblicza miłości”, której towarzyszył wa-
lentynkowy koncert Acoustic Warsaw Band. 

W styczniu i lutym studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wzięli udział w 9 wykładach. Amatorzy wspólne-
go muzykowania czterokrotnie spotykali się w ramach cy-
klu Wielki Zderzacz Muzyczny. Gminne Centrum Kultury 
wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie przygo-
towało szereg atrakcji dla dzieci spędzających ferie zimowe  
w naszej gminie. Z Ferii z Gminą Jabłonna korzystać moż-
na w halach sportowych w Jabłonnie i Chotomowie oraz           
w GCK Skierdy.

Kulturalnie 
w Gminie Jabłonna

W nowy rok Gminne Centrum Kultury weszło            
przy dźwiękach utworów klasycznych w wykonaniu 
światowej klasy muzyków z Japonii i Meksyku.
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Kulturalnie 
w Gminie Jabłonna

W programie znalazły się utwory, które odtwarzały niepowtarzalny klimat Warszawy połowy ubiegłego stulecia. 
O rock’n’rollowej rewolucji w Polsce opowiadała muzyka, taniec i słowo. W ramach wydarzenia przypomniane zostały 
największe światowe i polskie przeboje tamtych czasów biegnące w rytmach rock’n’rolla, twista i boogie-woogie, które 
jak w kalejdoskopie ułożyły się w barwne historie o Warszawie. Tancerzom towarzyszył zespół instrumentalny złożony 
z fortepianu, gitary elektrycznej i saksofonu. 

Drugi koncert „Muzyczne Fajerwerki” Przeboje Opery, Operetki I Musicalu odbył się w ostatnią niedzielę karnawału 
– 19 lutego 2023 r. W programie znalazły się same muzyczne fajerwerki. 

Zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”.  

Koncerty z cyklu
 „Pałacowe  spotkania z muzyką”
15 stycznia w Pałacu w Jabłonnie odbył się karnawałowy koncert w rytmach 
rock and rolla. To pierwszy w roku 2023 koncert z cyklu „Pałacowe spotkania 
z muzyką”, którego współorganizatorem jest Gmina Jabłonna.

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, mieszkają-
ce w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania gminnej kartki 
wielkanocnej! Na prace konkursowe czekamy do 20 marca 
2023 r. Projekty można składać osobiście w budynku Urzędu 
Gminy Jabłonna lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy 
Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybie-
rze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 
6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Wybrane prace, po odpowiednim 
opracowaniu graficznym, zostaną wydrukowane i staną się 
gminnymi kartkami wielkanocnymi, które wraz z życzenia-
mi od Wójta Gminy Jabłonna będą rozsyłane pocztą.

Konkurs na projekt
gminnej kartki wielkanocnej
Zbliżają się Święta Wielkanocne. We współczesnym świecie istnieją 
oczywiście nowoczesne sposoby komunikowania się, ale nie zastąpią 
one tradycyjnej kolorowej świątecznej kartki wysyłanej pocztą.

3

4

2

24

3

• 19.03.2023 r. - Koncert – „W stylu brillante” 
• 16.04.2023 r. - Koncert „Od renesansu do Piazzolli” 
• 28.05.2023 r. - Koncert – „Estrada Młodych” 
• 18.06.2023 r. - Koncert – „Prywatka z Grzecznymi Chłopcami” 
• 24.09.2023 r. - Koncert Rozrywkowy
• 15.10.2023 r. - Koncert Muzyki Współczesnej
• 19.11.2023 r. - Koncert Muzyki Polskiej
• 17.12.2023 r. - Koncert Świąteczny

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
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Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka do udziału w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. 
Zgłoszenie powinno zawierać prezentację kandydata uwzględniającą opis aktywności, szczególnych osiągnięć lub 
zainteresowań. Wśród kandydatów, specjalnie powołana komisja, wyłoni dziecięcych radnych i władze gminy.

Prezentacja może mieć dowolną formę, np. prezentacji multimedialnej, nagrania wystąpienia lub też opisu charak-
terystyki kandydata. Zgłoszenia można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na 
adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być także przesłane 
na adres mailowy: promocja@jablonna.pl.

Wyłonieni w konkursie uczniowie wezmą udział w organizowanej z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej Dziecię-
cej Sesji Rady Gminy. Dziecięca sesja odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2023 r. Wśród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana komisja wyłoni ok. 
15 uczniów, którzy 1 czerwca 2022 r. w Dniu Dziecka wezmą udział w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy.

Konkurs dla młodzieży
 „Od aktywności do budowania 

przyszłości”
Urząd Gminy Jabłonna ogłasza konkurs pod hasłem „Od aktywności do budowania 
przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.jablonna.pl

Niech w Dniu Dziecka to dzieci zabiorą głos!
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5 stycznia 2023r. w Pałacu w Jabłonnie odbyły się uroczyste obchody 30-lecia pracy artystycznej Pani Anny Czacho-
rowskiej. Koncert został uświetniony spotkaniem z międzynarodową czołówką artystów: pianistką  Kaori Saeki, wirtu-
ozem skrzypiec Jonathan Cano i wspaniałym wokalistą operowym mezzosopranem Rubenem Barroetą. Spotkanie popro-
wadził Conrado Moreno, wiersze recytował artysta Filip Borowski. Pięć utworów Pani Anny zostało zaprezentowanych 
w operowym wykonaniu Rubena Berroety. Pani Anna wydała 8 tomików wierszy, jest członkiem Związku Literatów 
Polskich, została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami (Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej, Brązowy Medal Gloria Artis, Srebrny Pierścień z Orłem od redakcji Poezji Dzisiaj, Medal im. Barbary Jurkowskiej-
-Nawrockiej oGródek PoEzji, Medal Zasłużony dla Gminy Jabłonna, Odznaka Honorowa Związku Literatów Polskich). 
Spotkanie współorganizowała Fundacja Wspólna. 

Koncert z okazji  30-lecia pracy artystycznej 
Anny Czachorowskiej

Walentynkowa 
awanturka

11 lutego 2023 r., 3 dni przez Walentynkami czytelnicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej mogli zobaczyć spektakl te-
atralny „Awanturka” – czyli wesołe podejście do uroków 
związku, między młodymi małżonkami z różnicą wieku. Jak 
zmienia się podejście do ukochanego, gdy okazuje się że On 
ma swoich kolegów, Ona swoje koleżanki i wszystko to nale-
ży ze sobą pogodzić, a w tle zawsze wychodzą te nieszczęsne 
skarpetki na sprzęcie grającym, które nie wiadomo jak tam 
się znalazły. Pełna gagów, komedia sytuacyjna w wykonaniu 
Teatru Wariacja zgromadziła pasjonatów teatralnych w ten 
pochmurny wieczór. Jest to jedno z cyklu spotkań jakie na 
ten rok przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. 
Jana Twardowskiego w Jabłonnie na które zapraszamy ser-
decznie. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.jablonna.pl

Niech w Dniu Dziecka to dzieci zabiorą głos!

Najważniejsze wydarzenia 
 Gminnej Biblioteki Publicznej
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6 stycznia 2023 roku ulicami Chotomowa przeszedł barwny pochód. V Orszak Trzech Króli wyruszył z kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Licznie zgromadzeni wybrali się w drogę do stajenki, gdzie Trzej Królowie, 
dostojnicy oraz pasterze oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. Nie zabrakło nawiązań do obecnej sytuacji na świe-
cie. Przejmująca była scena z aniołem Polski, Rosji i Ukrainy. Brat zapomni o brata winie, Gdy miłosierdzie Boże spłynie. 

Mięliśmy okazję uczestniczyć w pięknym spektaklu, który wyreżyserowała Elżbieta Frydrychowicz, a  tekst napisał 
Seweryn Topczewski. Aranżację muzyczną opracował Bartosz Kłosowski, a o oprawę zadbała Orkiestra GCK Chotomów. 
Zaśpiewała również schola Aniołki z Chotomowa pod kierownictwem Urszuli Kowalskiej. Wydarzenie zakończyło się 
wspólnym kolędowaniem oraz poczęstunkiem. Było kolorowo, głośno i radośnie. 

Dziękujemy tak licznie zgromadzonym Mieszkańcom oraz wszystkim dzieciom. Szczególne podziękowania należą 
się strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie, którzy dbali o bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych. 

Od wieków wędrują …
Idą niestrudzenie, choć to tak daleko. Niosąc obietnicy wypełnionej echo.

Bo gdy raz już doszli, w drodze nie ustają. Co roku przychodzą i pokłon oddają.
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Jury konkursu wybrało laureatów w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Oto zwycięzcy: 

W kategorii 3-4 lata soliści:
I miejsce Pola Leonowicz
II miejsce Franciszek Niewczas
III miejsce Aleksander Dorosz
Wyróżnienia: Julia Wierzbicka, Kinga Regulska, Adam Barbachowski, Piotr Nanys

W kategorii 5-6 lat soliści:
I miejsc Filip Wójcikowski
II miejsce Elżbieta Migda
III miejsce Zofia Zaręba
Wyróżnienia: Melania Sajda, Eleonora Hansen, Anna Wójcik

W kategorii 3-4 lata zespół:
I miejsce Przedszkole Niepubliczne Wyspa Smyków w Chotomowie
II miejsce Przedszkole Gminne w Chotomowie
III miejsce Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonnie
Wyróżnienia: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe KUŹNIA TALENTÓW 
w Jabłonnie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe KUŹNIA TALENTÓW 
w Rajszewie

W kategorii 5-6 lat zespół:
I miejsce Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonnie
II miejsce Przedszkole Niepubliczne Wyspa Smyków w Chotomowie
III miejsce Przedszkole Gminne w Chotomowie/ Przedszkole Gminne w Jabłonnie

Niesie się kolęda w świat

28 stycznia 2023 roku w chotomowskiej siedzibie Gminnego Centrum 
Kultury w Jabłonnie odbył się Koncert Laureatów VI Gminnego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek „Niesie się kolęda w świat” pod patronatem 
honorowym Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego.

Od wieków wędrują …

Jesteśmy pod wrażeniem talentu i odwagi naszych najmłodszych Mieszkańców. 
Wszystkim artystom serdecznie gratulujemy!
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Było nas dużo! Było głośno! Było rozmaicie i kolorowo! Finał WOŚP pokazał, że fanów pomagania nie brakuje! 
Sztab #6593 31. Finału WOŚP- OSiR w Jabłonnie spisał się na medal i zebrał ponad 102 000 zł. To fantastyczny wynik 
na sukces, którego pracowało setki osób. Ta kwota zasilili tegoroczny cel 31. Finału WOŚP - Chcemy wygrać z sepsą! 
Finał dla wszystkich - małych i dużych.

Mieszkańcy Gminy Jabłonna pokazali, jak dużo dobra wypływa z dzielenia się z innymi. Po raz kolejny udowod-
niliśmy, że potrafimy pomagać. Dziękujemy, że możemy na Was liczyć!

Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście i jesteście dumni z efektów zbiórki. 

Ponownie zagraliśmy 
z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy
Koncerty, licytacje, loterie i wiele innych atrakcji - Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy zagrała 29 stycznia 2023 roku w hali sportowej OSiR w Chotomowie.
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Wyjątkowe bale odbyły się 10 grudnia 2022 roku w Jabłonnie i Chotomowie oraz 14 stycznia 2023 roku w Skierdach. 
Spotkaliśmy piękne królewny, strażaków, superbohaterów, pszczółkę, biedronkę, czarodzieja, a nawet dinozaura! 

Zabawy dostarczyły wielu emocji i wrażeń. Uśmiechnięte twarze dzieci mówią same za siebie. Pozytywna energia 
i radość dzieci udzieliły się także dorosłym, czego wyrazem był rodzinny „taniec przytulaniec”. Było spotkanie 
z Mikołajem, występy artystyczne, zabawa taneczna, słodki poczęstunek oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek 

dla naszych najmłodszych Mieszkańców. Niezwykły był taniec z Olafem czy zaskakujący konkurs w spodniach klauna. 

Niezapomniany balNiezapomniany bal

Ogrom wrażeń, wspaniała zabawa, niesamowita atmosfera i upominki                     
- tak było podczas zabaw choinkowo-karnawałowych zorganizowanych 

dla najmłodszych Mieszkańców Gminy Jabłonna. 

Było super! Do zobaczenia za rok!
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Od 13 do 24 lutego w hali sportowej OSiR w Chotomowie oraz w hali przy SP w Jabłonnie odbywały się półkolonie 
w ramach Aktywnych Ferii z Gminą Jabłonna. W akcji wzięło udział aż 160 dzieci z naszej Gminy! 

Wycieczki, warsztaty oraz zabawy, animacje i zawody sportowe, treningi sprawnościowe, integracja, rozwijanie 
umiejętności społecznych i świetna zabawa- tak w skrócie można opisać minione dwa tygodnie. 

W tym roku, program Aktywnych Ferii z Gminą Jabłonna, dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury został 
rozszerzony o warsztaty artystyczne. Wspólne muzykowanie, taniec, malowanie i majsterkowanie to wspaniały sposób 
na spędzanie czasu.

Projekt AKTYWNE FERIE Z GMINĄ JABŁONNA został zrealizowany w ramach Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. 

Jak ferie 
To były fantastyczne dwa tygodnie! Mimo braku zimowej aury, 

uczestnicy Aktywnych Ferii z Gminą Jabłonna nie mieli czasu na 
nudę. Bogaty program wypoczynku i charyzmatyczni opiekunowie, 

sprawili że Ferie 2023 na długo pozostaną w pamięci dzieci. 

- to tylko z Gminą Jabłonna
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- to tylko z Gminą Jabłonna
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A może szermierka?
W szermierce liczy się nie tylko ruch, ale myślenie. Kształtuje charakter, 

wpływa na ogólny rozwój fizyczny, ćwiczy refleks, improwizację 
i kreatywność w różnych sytuacjach. Same plusy. Warto zatem 

podjąć to wyzwanie i spróbować pouczyć się fechtunku

Szermierka jest jedną z najstarszych form walki, która w obecnych czasach ogranicza się jedynie do obszaru działal-
ności sportowej. Ta aktywność sportowa z racji tempa walki wymaga od zawodników szybkiego i logicznego myślenia, 
podejmowania decyzji, odwagi i cierpliwości. Jest to sport indywidualny i w związku z tym sukces i porażka są udzia-
łem zawodnika, co znakomicie kształtuje charakter młodego człowieka. 
Na treningi szermiercze dla dzieci i młodzieży zaprasza UKS FENIKS JABŁONNA. 
Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie. Kontakt: tel. 661 - 580 - 210
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W końcu doczekaliśmy się startu sezonu! 5 marca w Chotomowie odbędą się pierwsze zawody z cyklu Mazovia 
MTB Marathon. Organizatorem imprezy jest Cezary Zamana- Mistrz Polski z 1999 oraz zwycięzca Tour de Pologne        
z 2003 roku. Tradycją zawodów odbywających się w Gminie Jabłonna jest Memoriał Andrzeja Wilczopolskiego - tego 
roczna edycja jest 9 odsłoną Memoriału. 

Co czeka zawodników na wyznaczonych trasach? Dukty leśne, chotomowskie wydmy i garby, single tracki oraz 
interwały. Do wyboru będą trzy dystanse: Hobby (7 kilometrów), Fit (20 kilometrów) oraz Pro (42 kilometry). 

Oprócz walki o podium, emocji dostarczy gra w kapsle, a nagrodą dla zwycięzcy będzie rower MTB marki Northtec 
o wartości 4 300 złotych.

Zapisy już się rozpoczęły!
Biuro zawodów i miejsce, z którego wystartują zawodnicy znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 

ul. Partyzantów 124A w Chotomowie (hala sportowa). 

Start sezonu rowerowego 
w Gminie Jabłonna

5 marca, imprezą z cyklu Mazovia MTB Marathon, rozpoczniemy 
sezon rowerowy 2023! Zapraszamy wszystkich miłośników dwóch 

kółek do udziału w rywalizacji, której współorganizatorami są 
Gmina Jabłonna i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. 

A może szermierka?

Współorganizatorem zawodów są Gmina Jabłonna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

Wszystkie informacje o Mazovia MTB Zimą, znajdziecie na mazoviamtb.pl

Nie jeździsz? Przyjdź pokibicować! Zobacz jak wygląda jedno z ważniejszych wydarzeń rowerowych tej zimy! 
Poczuj tę niepowtarzalną atmosferę! 




