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Od redakcji:
Szanowni Czytelnicy,
na samym początku wakacji przekazujemy w Państwa ręce najnowszy numer
„Wieści z Naszej Gminy”, a w nim sporo
nowych informacji o tym co obecnie realizujemy w naszej gminie. Kontynuujemy
termomodernizację czterech budynków
użyteczności publicznej, trwa budowa
wodociągów i kanalizacji, na półmetku
jest już budowa stacji uzdatniania wody
w Chotomowie, trwa budowa pumptracka
w Skierdach, rozpoczęliśmy budowę

ścieżek rowerowych. O tych i innych inwestycjach przeczytacie Państwo w naszym
informatorze.
Na początku czerwca obchodziliśmy 100.
rocznicę powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chotomowie. Warto przeczytać wywiad z trzema druhami z Chotomowa, którzy opowiadają o codziennej
pracy jednostki.
Zachęcam również do zapoznania się
z artykułem poświęconym działalności
przedszkoli i szkół gminnych w roku

szkolnym 2017/2018, który powstał przy
współpracy z placówkami.
Więcej informacji o projektach realizowanych przez Gminę Jabłonna znajdziecie
na naszej nowej stronie internetowej
www.jablonna.pl i na naszym profilu
na www.facebook.com, który polecam Państwa uwadze.
Zapraszam do lektury Wieści z Naszej
Gminy i życzę Państwu słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.
Michał Smoliński
Redaktor Naczelny
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mieszkańców korzysta
z Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna.

czerwca uczniowie w naszej gminie
rozpoczęli wakacje.

czerwca Wójt Jarosław Chodorski podpisał
deklarację współpracy gmin i powiatów
Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

lipca w Chotomowie i w Jabłonnie
rozpoczęła się Akcja Lato.

Fot.Pumptruck w Skierdach

bieg Parkrun Jabłonna odbędzie się
14 lipca w parku przy pałacu.

września w Jabłonnie
zagra zespół Enej.

Wydawca:

Redakcja:

Urząd Gminy Jabłonna
Adres: 05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

Michał Smoliński (redaktor naczelny)
promocja@jablonna.pl

Tel. (22) 767 73 30

Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Poligrafia GREG

Referat marketingu i komunikacji
społecznej

Redakcja zastrzega sobie możliwość
skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów.
Za wypowiedzi publikowane na łamach
„Wieści z Naszej Gminy” redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Ponad 15 milionów dla naszej gminy!
Gminy Jabłonna, Żyrardów i Nadarzyn dostaną w sumie 36,4 mln zł na budowę ścieżek
rowerowych.
Zarząd Województwa Mazowieckiego
zdecydował o dofinansowaniu trzech
projektów z listy rezerwowej w konkursie
skierowanym do samorządów z Warszawy
i okolicznych gmin. Środki pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
Fundusze z programu regionalnego wspierają walkę o czyste powietrze, a więc zdrowie mieszkańców. Są środki na parkingi
„Parkuj i jedź”, ścieżki rowerowe, czy
niskoemisyjne autobusy. Dofinansowanie
uzyskały kolejne projekty dotyczące
budowy ścieżek rowerowych. Tym razem
fundusze trafią do gmin Żyrardów,
Nadarzyn i Jabłonna. Projekty zostaną
zrealizowane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, czyli projektów

z Warszawy i 39 okolicznych gmin.
Konkurs przeprowadziła Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych.
Dofinansowanie ścieżek rowerowych
na terenie Warszawy i okolicznych gmin
wyniosło już ponad 330 mln zł. To oznacza przeszło 400 km tras dla mieszkańców,
a dzięki temu czystsze powietrze, mniejszy hałas i większe bezpieczeństwo na
drogach – powiedział Mariusz Frankowski
Dyrektor MJWPU.
Miasto Żyrardów wspólnie z Gminami
Michałowice, Grodzisk Mazowiecki,
Milanówek, Miastem Podkowa Leśna
i Pruszkowem wybudują 10,3 km tras
rowerowych. Mieszkańcy będą mogli

skorzystać z wiat i punktów samoobsługi
rowerowej. Projekt uzyskał 13,9 mln zł
wsparcia z programu regionalnego.
Fundusze trafią też do Gminy Jabłonna.
Dzięki 15,6 mln zł powstanie 13 km
tras rowerowych i system wypożyczalni
rowerów miejskich. W planach jest również wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, takich jak
strefa wolniejszej jazdy „tempo 30”, czy
wymiana oświetlenia ulicznego. Gmina
Nadarzyn otrzyma natomiast 6,9 mln zł.
Środki pozwolą na budowę 17 km ścieżek
rowerowych. Powstanie również sześć
punktów „Bike&Ride”, w sumie z 60 miejscami postojowymi.
Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

„Lecę bo chcę”
i „Granie na polanie”
– zapowiedź imprez
Dwa pomysły na wydarzenia kulturalne
autorstwa Mieszkańców Gminy Jabłonna
zostały wybrane do realizacji w tegorocznej
edycji „Kultura? ZróbMy to!”.
Spośród zgłoszonych inicjatyw, legionowski PIK wybrał pięć pomysłów, które
otrzymają wsparcie finansowe na ich
realizację. Wśród najlepszych znalazły się
dwie inicjatywy zgłoszone przez naszych
Mieszkańców!
„Granie na polanie” to nagrodzony
pomysł, który zgłosili mieszkańcy Dąbrowy
Chotomowskiej – Maria Postrożna, Barbara
Postrożna oraz Iza i Jarosław Budzyńscy.
Z pomocą dofinansowania z PIK, we wrześniu w Dąbrowie Chotomowskiej Mieszkańcy zaplanowali minifestiwal sąsiedzki
piosenki turystycznej i harcerskiej połączony ze wspólnym biesiadowaniem, śpiewaniem i malowaniem na polanie.
Podczas wydarzenia, które poprowadzą
lokalni artyści wraz z rodzinami, wielopokoleniowe rodziny zyskają szansę
wymiany doświadczeń i umiejętności
muzycznych – młodzi poznają stare piosenki. W międzyczasie, powstawać będzie
malarska relacja z wydarzenia wykonana
przez dzieci.
Inicjatorzy zapowiadają, że nie będzie
to jednorazowe świętowanie.
„Granie na polanie” to impreza dla
wszystkich – zarówno mieszkańców

gminy Jabłonna, jak
i całego powiatu
legionowskiego.
Mieszkańcy Trzcian
zaplanowali istny
odlot!
Projekt
zgłoszony przez
Ry szar da D o ktora „Lecę bo chcę”
nawiązuje do tradycji balonowych
Jabłonny i okolic.
W latach 1919 – 1939
Legionowo oraz
Jabłonna słynęły
z wojsk balonowych. Mundurowi
służący w jabłonowskich jednostkach Wojsk Aeronautycznych, wielokrotnie brali udział
w zawodach i niejednokrotnie zwyciężali
Puchar Gordona Bennetta. Trzciany chcą
nam przypomnieć piękną historię sportów
balonowych!
Główną atrakcją plenerowego spotkania
będzie lot balonem na uwięzi. Podczas
pikniku odbędą się otwarte zawody
modeli balonów na ogrzane powietrze

klasy FB, własnoręcznie wykonanych
przez młodzież. Pan Ryszard Doktor,
w ramach wydarzenia, planuje współpracę z Muzeum Historycznym w Legionowie, dzięki czemu piknik będzie również lekcją historii baloniarstwa.
Oba wydarzenia, Mieszkańcy zaplanowali na wrzesień 2018 r. Jesteśmy dumni
z naszych Mieszkańców!
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Konstrukcja budynku Stacji
Uzdatniania Wody już za półmetkiem
Prace na terenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie idą pełną parą.
Wykonano już konstrukcję budynku oraz roboty ziemne.

Prace przy Zadaniach związanych
z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej są również zaawansowane.
Na ulicy Willowej i Promiennej w ramach
realizacji Zadania 3, trwa budowa kanalizacji. Na tym odcinku wystąpiła konieczność odwadniania wykopów, co wydłuża
realizację prac. Działania przy budowie
sieci kanalizacyjnej prowadzone są także
na ulicy Bagiennej, w ramach Zadania 2.
Podobne roboty Wykonawca prowadzi
w okolicy przepompowni P11, na ulicy
Jarzębinowej i Dolinowej w zakresie
Zadania 10. W tej chwili budowane
są tam najgłębsze odcinki. Natomiast
na ulicy bez nazwy, w rejonie od Łąkowej
do Kisielewskiego (Zadanie 11) trwają
prace przygotowawcze do budowy wodociągu. Na ulicy Kisielewskiego budowa

Fot. Stacja uzdatniania wody w Chotomowie

Obecnie trwa montaż konstrukcji zadaszenia. Rozpoczęły się również prace technologiczne tj. spawanie rurociągu ze stali
nierdzewnej. W ciągu miesiąca powinny
rozpocząć się także roboty wykończeniowe SUW.

sieci wodociągowej została zakończona,
a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy
za wyrozumiałość i współpracę przy

realizacji prac. Dzięki Państwa pomocy
możemy sprawniej przeprowadzać
kolejne etapy projektu „Budowy systemu
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Jabłonna – etap I”.

Akcja termomodernizacja w toku
Na przełomie kwietnia i maja
rozpoczęły się prace, dzięki
którym wzrośnie wydajność
energetyczna czterech budynków gminnych.
Prace prowadzone są w czterech
lokalizacjach: GCKiS w Skierdach,
Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie,
SP nr 2 w Chotomowie oraz GCKiS
w Jabłonnie. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2
„Efektywność energetyczna” RPO WM
na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania
wynosi 3 438 603,97 zł.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie

4

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Rok szkolny 2017/2018 już za nami!
Na zakończenie roku szkolnego i u progu wakacji poprosiliśmy Dyrektorów gminnych
placówek oświatowych o podsumowanie roku.

Przedszkole Gminne w Chotomowie
Przedszkole Gminne w Chotomowie
dysponuje siedmioma oddziałami do których w minionym roku uczęszczało 175
dzieci. Przedszkole realizowało: programy „Kocham przedszkole”, „Radość
dziecięcego tworzenia”, roczny plan pracy
dydaktyczno-wychowawczej, tematy:
„Z Pyzą przez Mazowsze”, „Mały olimpijczyk”. Brało udział w programie „Mamo,
tato, wolę wodę!”, w Akademii Zdrowego
Przedszkolaka, „Kocham moją Ojczyznę”,
realizowało innowację pedagogiczną
„Moc bajek”.
Placówka brała udział w akcjach: zbiórka
baterii, Góra Grosza, zbiórka makulatury, Cała Polska czyta dzieciom.
Zorganizowała akcję „Paka dla psiaka”,
zbiórkę żywności dla potrzebujących.
Zorganizowała konkursy: „Wszystko
to Polska – Ojczyzna Nasza”, „Pożar,
kraksa, niepogoda, strażak zawsze rękę
poda”, „Szopka Bożonarodzeniowa”.
Przedszkole może również pochwalić się
sukcesami, w tym zdobyciem I miejsca
i wyróżnienia w Przeglądzie Kolęd i
Pastorałek. Zdobyło wyróżnienie w konkursie „Jestem bezpieczny na drodze”, w
Festiwalu piosenki „Zdrowy Przedszkolak”, w Festiwalu Różnych Kultur, w konkursie „Brzechwa i Tuwim dzieciom”, w
konkursie „Zdrowie w bajce”, I i II miejsce
w konkursie „Mój sport, moje hobby”.

241 dzieci, które realizowały edukację
z zakresu wychowania przedszkolnego
w 10 oddziałach pod opieką wykfalifikowanej kadry pedagogicznej.
Były realizowane dodatkowo programy
takie jak: „Bezpieczne przedszkole”, „Cała
Polska czyta dzieciom”, „Dzieciaki Mleczaki”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mali patrioci”.
Programy wpływały na promowanie
zdrowia i bezpieczeństwa w codziennych
działaniach wychowanków i ich rodziców.
Dzieci z różnych grup wiekowych pod
kierunkiem nauczycieli uczestniczyły
w ponad dwudziestu projektach i konkursach, takich jak między innymi: Ogólnopolski projekt „Bułka z masłem – kulinarne przepisy przedszkolaków”, Ogólnopolski projekt „Chochlikowe bajeczki
z przedszkolnej półeczki”, Ogólnopolski
projekt „Przyjaciele Zwierząt”, Ogólnopolski projekt „Bajka w podróży”, Ogólnopolski projekt „Mały miś regionalista”,
Korespondencja międzynarodowa z „Kindergarten Class z Hantford w USA”,
Konkurs „Przedszkole Młodych Patriotów” edycja II, Konkurs ogólnopolski Plastyczna inspiracja wiersza H. Ożogowskiej
„Zima”, Konkurs ogólnopolski „Zimo baw
się z nami” i wielu innych.

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

Sukcesem przedszkola była organizacja
już IV edycji konkursu powiatowego pt.
„Wielkanocna pisanka”, w którym uczestniczyły przedszkola z całego powiatu legionowskiego. Wśród sukcesów było także
zdobycie po raz kolejny I miejsca w wojewódzkim konkursie „Zbiórka surowców wtórnych” organizowanym przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
z fantastycznym wynikiem – 87 ton 934 kg
makulatury oraz 200 kg butelek PET.

W roku szkolnym 2017/18 do Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie uczęszczało

Przedszkolaki wzięły udział w III Gminnej
Spartakiadzie Przedszkolaków organizo-

Niewątpliwym problemem i dużym
wyzwaniem zarówno dla dzieci, rodziców
jak i całej kadry pedagogicznej była przeprowadzka do trzech lokalizacji. Jednak
już od września planowany jest powrót
do Chotomowa do obiektu przy ul. Piusa.

wanej przez Przedszkole sportowo – językowe Sportus i Urząd Gminy Jabłonna
i zdobyły pierwsze miejsce! W czerwcu
zorganizowano wraz z rodzicami III festyn
rodzinny, który był ogromną atrakcją dla
całej społeczności Gminy Jabłonna.
W nowym roku szkolnym Przedszkole
chce kontynuować dotychczasowe działania i planuje w dalszym ciągu wzbogacać
ofertę dla dzieci i rodziców.
Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Jabłonnie
Do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 102 dzieci, natomiast do klas 1-7
(39 oddziałów) – 855 uczniów.
Szkoła uczestniczyła w programach:
„Program dla szkół – mleko, owoce
i warzywa”, „Trzymaj Formę, „Śniadanie daje moc”, „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”, „Porcja Pozytywnej energii”,
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Kompetencje na szóstkę”, „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”,
„Badanie Przesiewowe słuchu”, „Fluoryzacja”, „Wzorowa Łazienka, „Na dobrej
Drodze ku dorosłości”, „Indywidualnych
Programach Matematycznych”.
Zrealizowała projekty: „The Snow Queen”,
celem projektu było zachęcenie uczniów
do kreatywnego myślenia, „Masterchef
Guacamole”, „Pancake day” – pogłębianie
wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, „Urban/Village game” – przygotowanie gry terenowej z użyciem kodów,
„Polskie Rzeki i innowacje: Odkrywcy XXI
wieku”, warsztaty „Odyseja umysłu”.
Zrealizowała innowacje: „W kości i piktogramy gramy – logiczne myślenie
rozwijamy", „Zmysłoplastyka” – zajęcia
plastyczne dla dzieci, „Odkrywcy XXI
wieku”.
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Sukcesy: Powiatowy Konkurs Biologiczny
– 1 finalistka i 2 laureatki, Powiatowy
Konkurs „Parki Narodowe Gór i Wyżyn”
– 2 miejsce, finaliści Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”, 5 wyróżnień
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”, wyróżnienie w Powiatowym etapie Konkursu „Warszawska
Syrenka”,
Sukcesy klasy 7:
§§ 1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
i 4 miejsce w zawodach międzypowiatowych w piłkę ręczną dziewcząt,
§§ 3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówkę dziewcząt,
Sukcesy klas 4-6:
§§ 3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w piłkę ręczną,
§§ 1 miejsce drużynowe w Mistrzostwach
Powiatu w biegach przełajowych,
§§ 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w piłkę ręczną chłopców,
W roku szkolnym 2017/018 szkoła:
wydawała gazetkę „Pismak”, stworzyła
profesjonalną salę do nauki języków
obcych, zorganizowała Festiwal Piosenki
Dziecięcej, wspomagała systematyczną
współpracę Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu
angażujące uczniów do tej formy pomocy
w środowisku lokalnym. Drugi rok
z rzędu uczniowie klasy 2c ( rok temu 1c)
stanęli na podium w konkursie „Zbieramy
dębowe owoce”, organizowanym przez
UG Jabłonna i koło łowieckie „Sęp”.
Od września szkoła planuje kontynuowanie współpracy międzynarodowej
– projekt j. angielski. Będzie więcej pracować metodą projektu, przeprowadzać
więcej doświadczeń i eksperymentów.
Uczniowie klasy 2c przygotowali film,
którym przekonali komisję konkursową
Fundacji Orange do swojej kandydatury
i od września jako jedna z dwustu szkół
z całej Polski przystąpią do realizacji
programu „MegaMisja”. Jest to program
nowoczesnej edukacji, który podnosi
cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne
strony technologii.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie
Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie uczęszczało 848 uczniów. W szkole
funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne,
33 oddziały klas 1 – 7.
W szkole odbywały się takie wydarzenia
jak: „Międzynarodowy Dzień Kropki –
święto kreatywności, odwagi i zabawy dla
uczniów”. „VII Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia – szkolny turniej o tytuł Eksperta
Tabliczki Mnożenia”. „Międzynarodowy
Dzień Pisania Listów” – stał się on okazją
do rozpoczęcia korespondencyjnej znajomości pomiędzy uczniami klasy 3c naszej

szkoły i 3c ze szkoły w Kołobrzegu.
W ramach europejskiego Code Week
uczniowie uczestniczyli w evencie, założonym i opracowanym przez swoją wychowawczynię: „Magia kodowania w 3c”.
Otrzymali certyfikat Europe Code Week
2017.
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
to ogólnopolska akcja, w której wzięło
udział ponad dwieście szkół z kraju
– organizatorem akcji byli nauczyciele
ze szkoły w Radlinie i nauczycielka
ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Pozostałe projekty:
Międzynarodowy projekt „Kartka dla
Polski” organizowany na platformie
eTwinning – Odznaka Jakości Q – eTwinning Quality Label dla nauczyciela.
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
Tydzień Edukacji Globalnej w szkole był
cyklem różnorodnych działań, rozpoczętych od przygotowania przez każdą z klas
jednej z liter, składających się na hasło:
Przyszłość świata zależy od nas TEG 2017,
a zakończonych Szkolnym Festiwalem
Smaków, quizem światowej muzyki oraz
warsztatami bębniarskimi.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – warsztaty sensoryczne.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
– I Ogólnoszkolny Niebieski Bieg.
Projekty: ogólnopolski „Czekając
na Święta... uczymy się programować”,
„Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – projekt utworzony przez nauczycielkę naszej szkoły i nauczyciela ze szkoły
w Radlinie.
Programy edukacyjne międzynarodowe
i ogólnopolskie: „Uczymy dzieci programować”, „Technologie z klasą” i „Zielona
Szkoła Pana Kartona”.
W ramach programu rządowego
„Aktywna Tablica” – szkoła zakupiła
dwa monitory multimedialne. W ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę każda klasa wykonała
mapę naszego kraju. Wielkim sukcesem
był IX Wielki Festyn Rodzinny, który
odbył się na początku czerwca. Szkoła
zrealizowała innowacje pedagogiczne
„Regionalne przysmaki” i „Edukacja przez
media i sztukę”. W trakcie roku odbyły
się cztery akcje charytatywne. Uczniowie
szkoły brali udział w konkursach o zasięgu
gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.
Wielu z nich było finalistami i laureatami
konkursów pozaszkolnych.
Szkoła utworzyła nowoczesną pracownię
do nauki języków obcych.
Planowane nowości od września:
Rozwinięcie działalności Szkolnego Klubu
Wolontariatu, działalności szkolnego
radiowęzła, prowadzenie mediacji rówie-

śniczych, stworzenie drugiej pracowni
języka obcego.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego w Chotomowie
W roku szkolnym 2017/2017 w 13 oddziałach uczyło się 330 uczniów. 245 uczniów
kontynuowało naukę w klasach gimnazjalnych, a 85 rozpoczęło naukę w nowo
powstałej szkole podstawowej.
W oddziałach gimnazjalnych realizowane
były następujące innowacje pedagogiczne:
„Multimedialna przygoda z językiem
angielskim”, „Z matematyką przez świat”,
„Laboratorium biologiczno-chemiczne”,
„Żyj zdrowo na sportowo”. Dzięki ich
wprowadzeniu, a potem kontynuacji,
uczniowie mieli możliwość poszerzenia
swoich wiadomości i umiejętności o treści,
które nie były ujęte w podstawie programowej. Innowacje polegały także na
realizowaniu celów programowych przy
pomocy nowoczesnych środków dydaktycznych takich jak: komputer, Internet i
tablica interaktywna. Ich efektem były bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów
w konkursach i zawodach sportowych.
Na uczniów szkoły czekała bardzo szeroka
oferta konkursów o różnorodnej tematyce.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: konkurs
„Symbole Narodowe naszej Ojczyzny”,
konkurs matematyczny „Puchacz Piotr”,
fotograficzny: „Patriotyzm działanie dla
wspólnego dobra”, ogólnopolski konkurs z języka polskiego ALBUS, konkurs
„Najpiękniejsza palma wielkanocna”,
konkurs języka angielskiego „Popisz
się”, recytatorski „Warszawska Syrenka”,
„Ogólnopolski konkurs im. Bolesława
Prusa”, plastyczny na „Najładniejszą
zakładkę do książki”, konkurs „Poprawna
polszczyzna”, ogólnopolski konkurs
„Klikaj bezpiecznie”, plastyczny „Dbam
o zdrowie”, plastyczno – literacki
„Polska – mój ukochany kraj”, czytelniczy
z języka angielskiego, konkurs piosenki
„Tulipanada”, matematyczny „Młody
myśliciel”, konkurs na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową napisaną w
języku niemieckim, historyczny „Drogi
Polaków do Niepodległości. Życie i działalność generała Józefa Hallera”, konkurs
„Dyniowe wariacje” oraz konkurs PCK
„Pierwsza Pomoc”.
Wśród uczniów są: Finalistka I Powiatowego Maratonu Chemicznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8
w Legionowie, Laureat XII Powiatowego
Konkursu Biologicznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8
w Legionowie, Finalista I Powiatowego
Maratonu Chemicznego zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 8 w Legionowie, Laureatka XII Ogólnopolskiego
Konkursu Twórczości Poetyckiej Gimnazjalistów „Piękno świata, piękno człowieka” zorganizowanego pod patronatem
Prezydenta Miasta Legionowo.
Uczniowie uzyskali również: wyróżnienia
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w ogólnopolskim konkursie z języka
angielskiego OLIMPUS, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym KANGUR, cztery
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym ALBUS.
Nauczyciele szkoły byli inicjatorami konkursów: Gminny Konkurs Recytatorski
pod hasłem "Patriotyzm w sercu dziecka"
oraz Powiatowa Olimpiada Języka angielskiego ,,Szekspir i jego teatr’’. Honorowy
patronat nad tymi konkursami objął Wójt
Gminy Jabłonna.
W ramach integracji i wspólnie spędzanego czasu uczniowie uczestniczyli
w wielu wyjazdach klasowych zarówno
jedno- jak i kilkudniowych. Były to: pięciodniowa wycieczka w Karkonosze,
pięciodniowa zielona szkoła ,,Pienińskie
Rozmaitości’’, pięciodniowy wyjazd na
żagle, integracyjny dla klasy IV i VII,
dwudniowa wycieczka ,,Na Piastowskim
szlaku’’, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska
Polskiego, Muzeum Archeologicznego,
Muzeum Ewolucjonizmu, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, wyjazd do domu
zagadek w Warszawie, warszawskiego
ZOO, Sejmu RP, wycieczka do T-mobile.
Trzeba też wspomnieć o organizowaniu

Uczniowie nie zapominają o bohaterach
przeszłości. W ubiegłym roku wygrali
ogólnopolski projekt ,,O tym nie można
zapomnieć – spotkania z kobietami, które
przeszły piekło Ravensbrück”, w tym
roku zostały finalistkami tego konkursu.
Odwiedzanie i porządkowanie mogił
Żołnierzy Amii Krajowej oraz Powstańca
Styczniowego stało się już tradycją szkoły.
Bardzo dobrze układa się współpraca
z Gminną Biblioteką Publiczną im. Ks.
Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
Przez cały okres wakacyjny trwały
remonty w budynku szkoły i poza nią.
Szkoła wzbogaciła się w nową nawierzchnię boiska oraz sali gimnastycznej. Dzięki
temu zajęcia wychowania fizycznego
mogły odbywać się w komfortowych
i bezpiecznych dla uczniów warunkach.
Odnowione zostały szatnie wychowania fizycznego. Uczniowie otrzymali
nowe, estetyczne toalety, które przeszły
generalny remont, a także nowe szafki
ubraniowe.
Uczestniczymy w rządowym programie
„Aktywna tablica”, otrzymaliśmy dofinansowanie na 13 500 zł na zakup monitora
interaktywnego i projektora.

100 lat OSP Chotomów
Historia chotomowskiej straży pożarnej
związana jest z historią Chotomowa i gminy
Jabłonna. OSP Chotomów powstała jako
osłona działalności Polskiej Organizacji
Wojskowej. W 1917 r. Komendant Obwodu
Chotomowskiego Polikarp Wróblewski
zainicjował utworzenie w Chotomowie
Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstanie
OSP Chotomów spotkało się z dużym
entuzjazmem lokalnej społeczności. W jej
ramach powstała drużyna bojowa oraz
sekcje: kulturalno – oświatowa, teatralna
i sportowa. Pierwsze miesiące działalności
były trudne, między innymi z powodu braku
środków finansowych. Jednak wiele osób,
które nie mogło wziąć czynnego udziału
w działalności straży, zostało członkami
wspierającymi i wspierało straż finansowo.
Poza walką z ogniem OSP przygotowywała
się do walki o wyzwolenie kraju i odzyska-

Fot. Poczty sztandarowe na uroczystościach

Od stycznia 2018 roku w szkole realizowany jest projekt edukacyjny ,,Kluczowy
pakiet startowy dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chotomowie’’.
Wartość projektu, który będzie realizowany do końca czerwca 2019 r., wynosi
804 287,50 zł. W jego ramach szkoła pozyska wiele wartościowych, nowoczesnych
pomocy dydaktycznych: rzutnik, tablice
multimedialne, drukarkę 3D z pełnym
wyposażeniem do pracy, aparaty fotograficzne, komputerowe programy
edukacyjne, wyposażenie do pracowni
biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, plansze, testy psychologiczne
do diagnozy uczniów. Szkoła pozyskała
materiały do prowadzenia zajęć z robotyki. Od maja uczniowie naukę języków
realizują w multimedialnej pracowni
językowej wyposażonej w 15 stanowisk
i umożliwiającej swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalające mowę, przełamujące naturalny opór
do rozmów w obcym języku. We wrześniu
zainstalowana zostanie nowoczesna pracownia komputerowa dostosowana dla
15 uczniów. Zakupiona została aplikacja
Corinth, która stanowi wizualną bibliotekę ponad tysiąca naukowych modeli
interaktywnych 3D wspomagająca naukę
przedmiotów przyrodniczych. n

wyjazdów do teatru, kina, wieczorków
filmowych i przedmiotowych.

nie niepodległości Polski. Zdarzało się,
że oddziały straży w pełnym umundurowaniu, w hełmach ćwiczyły w polu z karabinami. Pod koniec 1918 r. i na początku
1919 r. wielu członków POW/OSP zgłosiło
się ochotniczo do odradzającego się
Wojska Polskiego i walczyło na różnych
frontach w 1919/1920 r. w tym w Bitwie
Warszawskiej.
Dużym problemem w pierwszych latach
działalności był brak remizy, w której
można by przechowywać sprzęt. Dlatego
też postanowiono wybudować remizę
i w 1924 r. wybudowano duży, drewniany
budynek w miejscu, w którym stoi obecna
strażnica. Zarząd straży działał bardzo
prężnie, drużyna liczyła coraz więcej
członków i była świetnie wyszkolona.
Straż i jej orkiestra uświetniały miejscowe
uroczystości z okazji świąt państwowych

i świąt kościelnych. Po wojnie,
w trakcie której budynek straży
został bardzo zniszczony,
powołano Komitet Odbudowy
Remizy Strażackiej. Budynek
straży i OSP Chotomów przez wiele lat,
i tak jest do dnia dzisiejszego, był siedzibą
wielu organizacji działających w gminie.
W dotychczasowym kształcie był za mały,
stąd też, w 1983 r. nastąpiło otwarcie
powiększonego budynku. W powojennej
działalności członkowie OSP Chotomów
nabywali uprawnienia do pełnienia funkcji
dowódczych, wykonywania czynności
ratowniczo-gaśniczych takich jak:
udzielanie pierwszej pomocy medycznej,
prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wysokościowego i wodnego.
Przez 100 lat działalności OSP Chotomów
była nie tylko organizacją szkolącą druhów
i niosącą bezinteresowną pomoc, ale
i ważnym miejscem pod względem społeczno-kulturalno-sportowym Chotomowa.

Fot. Obchody 100 lecia OSP Chotomów
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„Strażakiem się jest, a nie się bywa”
Rozmowa z druhami z OSP Chotomów – Jackiem Kalinowskim, Robertem Ernestem
i Łukaszem Wagnerem
na ciągłe szkolenia. Często wykorzystujemy prywatny sprzęt, często jak nam
czegoś brakuje kupujemy z własnych pieniędzy. Ale ochotnikiem trzeba chcieć być.
Patrząc racjonalnie, to nie jest opłacalne.

Fot. Prezes OSP Chotomów – Jacek Kalinowski

A rodziny są wyrozumiałe?

W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna
obchodzi 100-lecie swojej działalności.
Strażacy Ochotnicy to z pozoru ludzie
tacy, jak my. To, co ich odróżnia od większości z nas, to prawdziwe, autentyczne
poświęcenie dla innych. Kiedy mówimy
o pracy strażaka, zwykle myślimy o pracy
wykonywanej w określonych godzinach.
Dla Ochotników z OSP to jednak coś znacznie więcej. Realizują się zawodowo gdzieindziej, działalność w jednostce wynika
z ich potrzeby serca. To też w dużej mierze
sposób na życie, braterska sympatia i gotowość do poświęceń. Od niedawna próbują
zachęcić młode pokolenie do pójścia w ich
ślady. Dlatego zapytaliśmy druchów Jacka
Kalinowskiego, Roberta Ernesta i Łukasza
Wagnera o to, jak od środka wygląda ich
działalność w OSP.
Dawno zaczęła się Wasz przygoda
ze Strażą Pożarną?
Jacek Kalinowski: Od 12 roku życia
należałem do Młodzieżowej Drużyny
w Chotomowie.
To było marzenie z dzieciństwa?
J.K. W tamtych czasach co druga osoba
chciała zostać strażakiem. To był świat bez
gier komputerowych i innych takich atrakcji. To były zupełnie inne czasy. Połowa
mojej klasy należała do drużyny pożarniczej. Ludzie się angażowali, podchodzili
do tego z sercem. Teraz jest trochę inaczej,
ludzie są w ciągłej pogoni za pieniądzem,
mało kto chce się angażować w pracę
społeczną.
Pan działa w Straży od 12 roku życia,
dużo osób zostało w niej tak jak Pan?

J.K. Trochę tych osób jest – kolega też jest
tu od wielu lat.
Robert Ernest: Od szkoły podstawowej.
Łukasz Wagner: Ja w tej jednostce działam
od dwóch lat, niemal od momentu sprowadzenia się tu, ale wcześniej też od 15
roku życia należałem do OSP.
J.K. Nabytek bardzo dobry. [śmiech]
Teraz też prowadzicie Młodzieżową
Drużynę?
J.K. Tak. W tej chwili należy do niej 12 osób.
Dzieciaki, które teraz do Was przychodzą
mają zapał?
J.K. Zapał widać, ale czy zostaną z nami
to czas pokaże.
Co robią na zbiórkach?
R.E. Zaznajamiają się ze sprzętem, uczą
się pierwszej pomocy, organizujemy
im zabawy sprawnościowe. Chcemy,
żeby mieli z tego radość. Zbiórki są dwa
razy w miesiącu, żeby nie odciągać ich
od szkoły.
Dużo prywatnego czasu zajmuje Wam
praca w OSP?
J.K. Dużo. Czasem dużo za dużo. To najlepiej widać po budynku i wyposażeniu
OSP. Bo jedno to jest praca przy pożarach,
a co innego to wkład pracy w rozwój jednostki. Ale to odbywa się kosztem rodziny.
Pracujemy tak, jak Państwowa Straż, ale
mamy o wiele mniejsze wsparcie choćby
w dotacjach na sprzęt.
Ł.W. To nie jest nasza praca tylko prywatny czas, który poświęcamy też

J.K. Są wyrozumiałe.
Ł.W. Ale czy rozumieją? [śmiech]
J.K. Wiadomo, żona chciałaby mieć męża
w domu, ale nic samo się nie zrobi. Więc
spędzamy wolny czas nie tylko przy pożarach, ale i zdobywaniu sprzętu, remoncie
budynku… No i to jest czas, który już nie
wróci. Ale jak się jest strażakiem to trzeba
się poświęcać.
J.K. Popołudniami tutaj jest gęsto.
Ł.W. Całe rodziny przychodzą.
R.E. Po pracy…
Ł.W. … na urlopie [śmiech]. Po kilkudniowym wyjeździe to było pierwsze miejsce,
do którego przyszedłem.
J.K. Można tutaj poznać fantastycznych
ludzi: starszych, młodszych… po prostu
ciekawych z którymi można porozmawiać.
To jest chyba największa przewaga,
mimo wielu niedogodności, nad
Państwową Strażą. Dla nich to jest
praca, a dla Was życie.
Ł.W. Wkładamy w to miejsce dużo serca
i pracy. Nie widać ile, bo przecież nikt nie
wie, ile pism z prośbą o wsparcie zostało
wysłanych, czy ile trwało wybieranie
najlepszego styropianu albo pilnowanie
wykonywanej pracy.
J.K. U nas remont w ogóle wygląda trochę
inaczej. My robimy to z własnych środków, więc wiele rzeczy też robimy sami.
Gdyby miała to wszystko zrobić jedna
firma, nie byłoby nas na to stać. Koszty by
przerosły nasze możliwości.
Przenosicie stresy z pracy do domu?
R.E. Na akcji się nie rozmawia, po akcji
tutaj omawiamy wszystko. W domu się
nie opowiada. Dzieci często pytają, ale
mówi się „był wypadek, ale nikomu nic
się nie stało”.
J.K. Nie chcemy wynosić tego poza nasze
cztery ściany. Jesteśmy też uczuleni
na media, które chcą wiedzieć wszystko.
R.E. Staramy się ograniczyć wypływanie
informacji głównie ze względu na osoby
poszkodowane, które nie muszą chcieć,
żeby inni znali szczegóły zdarzenia.
Chronicie ich też przed ciekawskimi
spojrzeniami gapiów.
Ł.W. Ludzie zamiast pomóc często wyciągają telefony i robią zdjęcia lub nagrywają.
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R.E. Musimy ich odganiać i nie dość, że
trwa walka z czasem to jeszcze z nimi.
Czy chociaż w zamian czujecie wdzięczność ludzi?
R.E. Nikt tego nie robi po to, żeby mu okazywać wdzięczność. Za to mam poczucie,
że pracuję z ludźmi, na pomoc których
zawsze mogę liczyć, a oni wiedzą, że mogą
liczyć na moją pomoc.
Ł.W. Zdarza się, że ktoś nam dziękuje, ale
nie o to chodzi. To nasz obowiązek – strażakiem się jest, a nie się bywa.
R.E. Święta, nie święta – jak potrzebna jest
pomoc, to się wybiega z domu.
J.K. Już tak parę razy było.
R.E. Dwa lata temu na Pięknej, a w tym
roku w Trzcianach. Trzeba było wstać od
wigilijnego stołu i jechać.
J.K. Ogólnie ludzie pozytywnie postrzegają Straż, chociaż zdarzają się wyjątki.
„Dlaczego ta syrena tak ciągle wyje?”
[śmiech]
A jak, to technicznie wygląda? Macie
ustalone dyżury – jak zbieracie się
na zgłoszenie?
J.K. Nie mamy ustalonych dyżurów.
Kiedy ktoś dzwoni i wzywa pomoc,
Państwowa Straż Pożarna uruchamia
nam syrenę i automatycznie przychodzą
do nas smsy. Zbieramy się i jedziemy.
Ale wieczorami w naszej remizie toczy się
drugie życie – cały czas jest tu pełno ludzi,
tak jak teraz. Wiele osób przyjeżdża też
bezpośrednio do nas albo dzwoni na telefon wewnętrzny i mówi „słuchajcie, gdzieś
tam się pali”.
Ile czasu zajmuje Wam zebranie się tu?
J.K. Maksymalnie 6 minut do wyjazdu.
Sprzętu macie dużo i to bardzo
nowoczesnego.
J.K. Tak, jesteśmy chyba najlepiej
wyposażoną OSP na Mazowszu. Ale to

kosztowało dużo pracy: chodzenia, załatwiania… samo nie przyszło. Jest się czym
pochwalić.
Ile osób liczy OSP?
J.K. 54… Czasami jest tak, że wyjeżdżają
wszystkie 3 samochody na raz.
Są wśród nich kobiety?
J.K. Tak…
Więcej jest pożarów czy wypadków?
J.K. U nas pożarów.
R.E. Teraz to są głównie trawy, lasy, łąki…
jesienią sadza w kominach… a wypadki
cały rok. Chociaż my ich mamy stosunkowo mało.
Wszystkie akcje wywołują wysokie
emocje, czy są takie do których jedziecie
mówiąc „znowu to…”?
Ł.W. Jak dostajemy wezwanie do lasów
czy łąk, to jedziemy ze spokojem, bez
szaleństwa, bo wiemy, że to w mniejszym
stopniu zagraża ludziom. Natomiast
kiedy wiemy, że płonie dom pojawia się
adrenalina bo wiemy, z czym to się wiąże.
Nikt sam by nie chciał, żeby go to dotknęło
więc jest to stres.
R.E. Jak kolejny raz dostajemy wezwanie do płonącej łąki czy lasu to mówimy
„znowu ta trwa…” [śmiech]
Ł.W. Albo las [śmiech]
J.K. Nikt sobie nie zdaje sprawy, co to
znaczy wejść do lasu, gdzie płonie hektar
i przez 5-7 godzin, w wysokiej temperaturze, trwa polewanie wodą.
R.E. Cały czas w dodatkowo grzejącym
ubraniu.
Ł.W. To jest ogromny wysiłek, zazwyczaj
nie ma dobrego dojazdu, jest problem
z pobraniem wody… to wszystko nie jest
tak proste, jak się wydaje.
Mimo licznych apeli ludzie nadal wypalają trawy?

J.K. Nadal.
Pomagacie też w innych sytuacjach?
J.K. Jeżeli jest zagrożenie życia lub
zdrowia, np. usuwamy gniazda os czy
szerszeni.
Zdarza się Wam też pomagać małym
dzieciom.
J.K. W tym roku były dwie takie akcje.
Rodzice dzwonią z prośbą o pomoc i rzeczywiście w obydwu przypadkach byliśmy szybciej niż karetka. Karetka może
być na drugim krańcu powiatu, my jesteśmy znacznie bliżej.
Wasza najdziwniejsza akcja?
R.E. Pożar roweru. [śmiech]
?
R .E. Naprawdę. Dostaliśmy zgłoszenie
i nie wierzyliśmy. Na miejscu okazało się,
że naprawdę rower się palił.
A akcje o których chcielibyście
zapomnieć?
Ł.W. Każda akcja z osobą poszkodowaną
zostaje w głowie…
J.K. Najtrudniej to z dziećmi…
R.E. To przychodzi trochę później.
Najpierw się działa, a potem jest takie
zejście z emocji i człowiek zaczyna myśleć.
Ł.W. Zwłaszcza, jak się ma w domu
szkraby w podobnym wieku…
Jak Państwo widzą, nie jest to wszystko
takie proste jakby się mogło wydawać.
Są to ludzie z pasją i pełni poświęcenia.
Miejmy nadzieję, że Młodzież będzie
brała z nich przykład, a oni sami będą
mieli godnych następców. Dodatkowo
w imieniu Strażaków, mamy prośbę –
nie przeszkadzajcie podczas działań nie
róbcie zdjęć, oni walczą z czasem o ludzkie życie. W tej jednostce czuć rodzinną
atmosferę, jak sami Strażacy ich drzwi
są zawsze otwarte dla każdego. n

„Chcę, żeby nasi pacjenci mieli dostęp do niezbędnych

badań, do dobrej diagnostyki, do nowoczesnego sprzętu,
do świadczeń na wysokim poziomie”

Rozmowa z Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia – Iwoną Michalską.
Na Państwa stronie można przeczytać,
że placówka od niedawna oferuje badania
USG. Czy to znaczy, że zakupiliście sprzęt?
Iwona Michalska: Niestety nie, teraz go
wynajmujemy, ale chcielibyśmy kupić.
W najbliższym czasie będziemy wypróbowywać różne aparaty, żeby wybrać optymalny, taki który będzie miał wszystko,
co jest nam niezbędne – będzie posiadał
odpowiednie sondy do wykonywania
badań USG, jakie jesteśmy w stanie zapew-

nić naszym pacjentom. Chcemy, żeby to
był nowoczesny aparat bo technika idzie
do przodu, a my chcemy, aby ten aparat
służył naszym pacjentom wiele lat.
Jaki jest koszt zakupu takiego aparatu?
I.M.: Ten, który w tej chwili u nas jest
kosztuje 140 tysięcy zł. To jest bardzo
dobry sprzęt, ale będziemy próbować jeszcze innych po to, aby wybrać najbardziej
odpowiedni.

To duża kwota, czy taki zakup jest
rzeczywiście w tej chwili potrzebny?
I.M.: Uważam, że taki sprzęt jest absolutnie niezbędny – badanie USG pozwala
szybko ocenić czy u pacjenta rozwija się
stan chorobowy i potrzebna jest szersza
diagnostyka, czy nie. Poza tym jest to badanie stosunkowo niedrogie i bezpieczne.
Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że
ta placówka tyle lat funkcjonowała bez
niego. Taki aparat to dziś standard. Aparat
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jest nam potrzebny z kilku powodów.
Po pierwsze, wydajemy duże pieniądze,
zlecając badania na zewnątrz. Wiadomo,
że powierzenie pracy pośrednikowi dla
ostatecznego odbiorcy zawsze jest droższe – te pieniądze mogłyby zostać u nas.
Dwa, to jest utrudnienie dla pacjentów,
którzy muszą specjalnie jechać na badanie
do innej placówki. Nasi pacjenci w innych
przychodniach nigdy nie są przyjmowani
w pierwszej kolejności – minimalny czas
oczekiwania na to badanie w innych placówkach wynosi minimum 14 dni. Trzy,
żyjemy w czasach, w których odsetek
zgonów z tytułu chorób np. układu krążenia czy nowotworów jest wysoki – posiadając aparat USG możemy skrócić czas
oczekiwania na to badanie, co ma duże
znaczenie przy konieczności szybkiego
rozpoczęcia leczenia. Możemy przystępować do programów profilaktycznych
i przeprowadzać badania pozwalające
wykrywać początki choroby. Dlatego
bardzo bym chciała, żeby to USG dla
naszych pacjentów było. Inną kwestią jest
to, że wysokiej klasy specjaliści nie chcą
podejmować pracy w słabo wyposażonej
placówce. Bardzo dobry lekarz ginekolog,
był skłonny dla nas pracować, niestety
zrezygnował widząc gabinet, w którym
nie tylko nie ma podstawowej aparatury
diagnostycznej, ale nawet lampa diagnostyczna z powodzeniem mogłaby służyć
za eksponat w muzeum.
W jakiej kondycji finansowej jest
placówka?
I.M.: W trudnej. Dlatego, że przez lata
nie było tu inwestycji w podstawowe
rzeczy wymagane prawem i nie mówię
tu o nowoczesnym sprzęcie czy luksusach, tylko o naprawdę podstawowych
rzeczach, których brak. Mnie jako pracownikowi medycznemu, nie mieści się
to w głowie. Tutaj brakowało wielu rzeczy
– nie tylko drogiego sprzętu, ale drobnych urządzeń, leków i środków, które są
wymagane w placówkach świadczących
usługi medyczne. W tym miesiącu przeprowadziłam np. pierwszy od lat przegląd
techniczny sprzętu. Jest to niezbędne działanie podejmowane po to, żeby lekarze
i pielęgniarki mieli pewność, że wyniki
przeprowadzanych badań są wiarygodne,
a pacjent w naszych rękach był bezpieczny.
Sprawdzenie całego sprzętu jednorazowo
to jest ogromy koszt, jak na możliwości
naszej placówki. Samo badanie techniczne
autoklawów [urządzenia do sterylizacji –
red.] kosztowały 2000 zł. Do tego aparaty
EKG, wagi… Wagi od nowości nie były
walidowane.
Od nowości to znaczy od kiedy?
I.M.: Od 2008 r. Przy okazji okazało się,
że jedną z wag muszę wymienić, bo nie
posiada certyfikatu dopuszczającego do
użytku w placówce medycznej i takich
wag się nie waliduje. Koszt nowej wagi
to kwota około 1000 zł. To są podsta-

wowe rzeczy, które
są potrzebne i na
które muszę znaleźć
pieniądze. Dlatego
pierwsze półrocze
było tragiczne.
Cały czas są jakieś
wydatki, bo nie
wyobrażam sobie,
żeby personel pracował na niesprawnym sprzęcie – ja się
pod czymś takim nie
podpiszę, nie mogę
narażać pacjentów.
Zresztą, jako pacjent
też bym chciała
być bezpieczna –
wiedzieć, że lekarz
stawia diagnozę na
podstawie niezakłamanych, wiarygodnych parametrów.
Przy naszym budżecie to jest ogromne
wyzwanie...
Ale jeszcze niedawno słyszeliśmy
głosy, że placówka
jest w bardzo
dobrej kondycji
finansowej.
I.M.: Jeżeli pieniądze nie były wydawane
na niezbędny sprzęt, leki, urządzenia,
materiały, na badania techniczne sprzętu
i przeglądy budynków, czy zabezpieczenia sieci informatycznej, że nie wspomnę o innych potrzebach, to pieniądze
rzeczywiście były. Jeżeli ja teraz muszę
to wszystko doprowadzić do normy, a są
to duże koszty, to mam tylko nadzieję, że
ten rok uda się chociaż zbilansować.
A jak wygląda sytuacja z pacjentami?
I.M.: Różnie. Są miesiące w których deklaracji przybywa, ale są i takie, w których
ich ubywa. Spadki deklaracji, szczególnie
dzieci, często są związane z przeprowadzkami rodziców– widać to najlepiej
po kartach szczepień dzieci, które przesyłamy do innych miejscowości. To, co
mnie bardzo cieszy to powroty pacjentów,
którzy widzą, że w placówce dzieje się
coraz lepiej i do nas wracają. Przychodnia
przyciąga dostępnością – w najgorszym
przypadku na wizytę trzeba czekać do
następnego dnia – nawet w okresie dużej
zachorowalności. W niewielu placówkach
w okolicy tak bywa.
W tej chwili zatrudniamy specjalistów
medycyny rodzinnej lub specjalistów
medycyny rodzinnej dodatkowo ze specjalizacją z pediatrii, po wyposażeniu gabinetu chcemy by przyjmował u nas również
ginekolog, może później inni specjaliści…
zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie.
Tak jak powiedziałam, w chwili obecnej
najbardziej zależy nam na aparaturze
USG, która pozwoli na rozwój placówki,

Fot. Iwona Michalska
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pozyskiwanie nowych pacjentów, zwiększy dostępność do badań diagnostyki
obrazowej, ale też pozwoli na przystępowanie do różnych programów profilaktycznych. Mamy lekarza, który bardzo
lubi robić badania USG u dzieci, a to nie
jest powszechne – nie wszyscy specjaliści
robią badania dzieciom.
Czyli rodzic, który przyjdzie teraz
do Was ze swoim dzieckiem może liczyć
na przeprowadzenie profilaktycznego
badania podobnego, jak przeprowadza
jedna z Fundacji?
I.M.: W ramach POZ można zrobić USG
jamy brzusznej, układu moczowego, ślinianek, węzłów chłonnych, tarczycy. Więc
tak, to są te same badania i nie ma tu granicy wieku. Tylko robienie takich badań
w ramach programu sprawia, że kto inny
jest płatnikiem dlatego tak zależy mi na
tym, żebyśmy mogli do różnych programów profilaktycznych przystępować,
a do tego potrzebny jest aparat USG.
W związku z tym apeluję do Pana Wójta
i do Radnych o zakup takiego aparatu.
Chcę, żeby nasi pacjenci mieli dostęp do
podstawowych badań, do dobrej diagnostyki, do nowoczesnego sprzętu, do
świadczeń na wysokim poziomie. To nie
jest sprzęt dla nas, dla pracowników tylko
dla pacjentów. Jest szansa, że akcje profilaktyczne przyciągną do nas pacjentów,
którzy przyjdą i zobaczą, że tu jest miła
obsługa, życzliwy i kompetentny personel,
możliwość wykonania badań na miejscu
i krótki czas oczekiwania na badania czy
konsultacje. To są nasze mocne strony,
które chcemy pokazać. n
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Pierwszy krok do budowy nowej szkoły wykonany!
Na początku lipca dzięki zaangażowaniu Mieszkańców podpisałem akt notarialny na zakup działki znajdującej się przy obwodnicy
Jabłonny. Dzięki temu, na ponad hektarowym gruncie, specjalnie
z myślą o kilkuset dzieciach i młodzieży mieszkających na położonych obok osiedlach powstanie nowa szkoła.
Zakup tej działki to wielki sukces do którego przyczynili się szczególnie Radni z największej miejscowości – Jabłonny, a w szczególności: Wojciech Nowosiński, Artur Szymkowski, Paweł Krajewski,
Bogumiła Majewska (Chotomów), Tomasz Wodzyński, przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
z Jabłonny, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminnych oraz przedstawiciele Rady Rodziców z tych placówek, a także wielu zaangażowanych Mieszkańców i ludzi dobrej woli, którzy działali na rzecz
realizacji tego przedsięwzięcia.
Zakup działki to pierwszy krok do budowy nowej, tak bardzo
koniecznej placówki oświatowej w naszej gminie. To inwestycja
z której skorzystają nasze dzieci oraz wnuki. Wszystkim Państwu
zaangażowanym w ten niełatwy proces bardzo dziękuję. Bez Was
nie byłoby tego sukcesu.
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

Odkryj z nami piękno Gminy Jabłonna
Zapraszamy na cykl wycieczek tematycznych dotyczących historii, przyrody oraz tradycji
i przeszłości wiślanej naszej gminy.
Malownicze brzegi Wisły to miejsca,
w których zobaczyć można pozostałości
dawnych przepraw, portów i działalności
ludzkiej, związanej z codziennym życiem
rolników i rybaków. Rozwojowi sołectw
na przestrzeni wieków towarzyszyła
bogata historia, na którą miały wpływ
między innymi bliskość Warszawy,
Twierdza Modlin oraz inne wydarzenia
historyczne o wadze ponadlokalnej. Mimo
położenia w sąsiedztwie największego
miasta w Polsce, nasza gmina posiada
piękną przyrodę, lasy, zabytkowy drzewostan oraz obszary chronione, w tym rezerwaty, gdzie można spotkać, podsłuchać
i doświadczyć bliskości natury i jej piękna.
Zapraszamy mieszkańców w każdym
wieku do udziału w odkrywaniu piękna
naszej gminy. Wszystkie wycieczki będą
prowadzone przez przewodników, znawców przyrody, Wisły i historii lokalnej.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy
o wysłanie swojego zgłoszenia na maila:
rewitalizacja@jablonna.pl, lub telefonicznie:
22 767 73 31, podanie terminu wycieczki
i liczby uczestników. Wszystkie wycieczki
są piesze i będą odbywać się niezależnie

od pogody. Zachęcamy do założenia
odpowiedniego obuwia i zabezpieczenia się przed owadami i kleszczami oraz
zabrania ze sobą map i kompasów (szczególnie na wycieczki przyrodnicze).
Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku rezygnacji bardzo prosimy o poinformowanie organizatorów.
Terminy wycieczek:

Sierpień:
4.08.2018: wycieczka przyrodnicza –
Z kompasem wśród drzew (3h), godz.
11.00 – 13.00, spotkanie przed wejściem
do Parku Polskiej Akademii Nauk
w Jabłonnie.
26.08.2018: wycieczka wiślana – Odkryj
z nami Wisłę (2h), godz. 11.00 – 13.00,
spotkanie
przy
Nadzorcówce,
ul. Storczykowa 10, Rajszew.

Lipiec:

Wrzesień:

14.07.2018: wycieczka wiślana – Odkryj
z nami Wisłę (2h), godz. 11.00 – 13.00, spotkanie przed wejściem do Pałacu Parku
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie,
ul. Modlińska 105.

15.09.2018: wycieczka historyczna
– Spotkanie z Historią (2h), godz.
11.00-13.00, spotkanie pod Kościołem
Rzymskokatolickim Pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Jabłonnie, ul. Modlińska
105 A.

21.07.2018: wycieczka historyczna
– Spotkanie z Historią (2h), godz.
11.00 – 13.00, spotkanie przed wejściem
do Kościoła Rzymskokatolickiego Pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Chotomowie, ul. Partyzantów 19.

29.09.12018: wycieczka przyrodnicza –
Z kompasem wśród drzew (3h), godz.
11.00 – 13.00, spotkanie przed wejściem do
Parku Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

Wycieczki realizowane są w ramach projektu pt. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie
Gminy Jabłonna”. Projekt współfinansowany z PO RYBY 2014 – 2020, w ramach projektu złożonego do Lokalnej Grupy Działania
Zalewu Zegrzyńskiego.
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INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY
Dynamiczny rozwój urbanistyczny Gminy Jabłonna, szczególnie na terenach użytkowanych wcześniej rolniczo, pojawienie się nowych
terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy produkcyjną, a także konieczność uporządkowania i zachowania ciągłości w numeracji porządkowej budynków istniejących i planowanych do wybudowania spowodował podjęcie działań mających na celu wprowadzenie
zmian w nazewnictwie ulic i numeracji na wybranych obszarach naszej gminy.
W związku z powyższym w roku 2017 Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę o zmianie nazwy części ul. Szkolnej (położonej po północno-wschodniej stronie obwodnicy) na nazwę ul. Marmurowa. W maju bieżącego roku urząd rozpoczął prace obejmujące zmianę adresów
posesji położonych przy dawnej ul. Szkolnej poprzez zaprojektowanie i wprowadzenie nowej numeracji porządkowej zawierającej adres
"Marmurowa".
W związku z powyższym dla właścicieli nieruchomości gruntowych i lokalowych czy też osób zameldowanych/zamieszkałych w domach
i lokalach objętych przedmiotową zmianą przedstawiamy krótkie zestawienie informacji na temat zmian adresu w dokumentach osobistych, księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych:
1. DOWÓD OSOBISTY – Zmiana nazwy ulicy czy numeru porządkowego nie jest podstawą do wymiany dowodu osobistego
(art. 89 ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. 2017.1464)
2. OBOWIĄZEK MELDUNKOWY – Osoby objęte zmianami winny uaktualnić adres meldunkowy w urzędzie gminy (art. 24 ustawy z dnia
24.09.2010 r. o ewidencji ludności, Dz.U.2017.657)
3. PRAWO JAZDY I DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU – Zgodnie z przepisami prawa (art. 79b, art. 98a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260) w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy została spowodowana zmianami administracyjnymi, rada powiatu może zwolnić od uiszczenia opłat osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie
takiego dokumentu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wójt wystąpił do Starostwa Powiatowego w Legionowie
z wnioskiem o refundację kosztów związanych z wymianą dokumentów. Inicjatywa ta znalazła akceptację pod warunkiem równej
partycypacji kosztów poniesionych przez Gminę Jabłonna i Starostwo Powiatu Legionowskiego. Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu
30 maja 2018 r. Rada Gminy Jabłonna podjęła Uchwałę nr LV/478/2018 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
w przedmiotowym zakresie. Osoby objęte zmianą numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Marmurowej, będą
mogły dokonać bezpłatnej wymiany dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy w odniesieniu do wniosków o wymianę, które
zostaną złożone do dnia 31 października 2018 r.
4. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW – Baza danych ewidencyjnych o gruntach, budynkach i lokalach prowadzona przez
Starostwo Powiatowe w Legionowie obejmuje m. in. adres nieruchomości oraz informacje dotyczące miejsca pobytu stałego lub
adres siedziby właściciela nieruchomości. Starostwo dokonana z urzędu zmian adresowych nieruchomości na podstawie informacji
przesłanej przez urząd gminy. Natomiast właściciele nieruchomości gruntowych i lokalowych zobowiązani są we własnym zakresie do
zgłoszenia właściwemu staroście zmian danych dot. aktualnego adresu zamieszkania czy adresu do doręczeń (art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2017.2101)
5. KSIĘGI WIECZYSTE – Zmiana adresu nieruchomości w księdze wieczystej ujawniona w dziale I księgi wieczystej jest dokonywana
z urzędu na podstawie zmian dokonanych w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostę. Osoba, na rzecz
której w księdze wieczystej jest wpisane prawo lub roszczenie, ma obowiązek zawiadomić sąd prowadzący księgę wieczystą o każdej
zmianie adresu lub adresu do doręczeń (art. 62612 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U.2018.155)
6. PODATKI – Zmiany adresowe zostaną dokonane z urzędu, właściciel nie musi składać korekty deklaracji podatkowej
7.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – zmiany adresowe zostaną wprowadzone wz. urzędu przez CEIDG, bowiem dane te zostały
zamieszczone w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U.2018.647)

8. REKLAMY, BANERY, WIZYTÓWKI – Nie ma podstaw prawnych, aby gmina rekompensowała wymianę pieczątek firmowych, wizytówek czy banerów reklamowych
9. INNE INSTYTUCJE – Osoby objęte zmianami winny we własnym zakresie zaktualizować dane w instytucjach
np. ZUS, urząd skarbowy, banki itp.
10. USŁUGODAWCY – Osoby objęte zmianami winny we własnym zakresie zaktualizować dane u dostawców mediów,
usług telekomunikacyjnych, internetowych czy telewizyjnych, itp.

SPROSTOWANIE
W nr 1(57) informatora Wieści z Naszej Gminy,
na str. 6 omyłkowo został przedstawiony
fundusz sołecki wsi Dąbrowa Chotomowska.
Obok przedstawiamy prawidłowe dane
i przepraszamy za błąd.
Redakcja

Fundusz sołecki – Dąbrowa Chotomowska
Budowa oświetlenia ul. Magnolii – 4 000 zł,
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej
– 10 000 zł,
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej – 23 872 zł;
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Spotkanie
z przedsiębiorcami
Przedsiębiorców z naszej gminy
i nie tylko, zapraszamy na spotkanie
w dniu 24 lipca w godz. 9.00 – 11.00,
do Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie, ul. Modlińska 102.
Po raz drugi spotkanie jest organizowane we współpracy
z Fundacją BIZOON z Legionowa. W trakcie spotkania
będziemy rozmawiać o:
• zastrzeganiu znaku towarowego,
• krótko o budowaniu produktu/ów turystycznego
Gminy Jabłonna,
• szkoleniach z zakładania działalności agroturystycznej
• miasteczku przedsiębiorców w trakcie
Święta Gminy Jabłonna
i wielu innych, ciekawych tematach.
Jesteś przedsiębiorcą, chcesz być na bieżąco?
Zapraszamy do zgłoszenia się na spotkanie przez stronę:
biznesmixer.bizoon.pl na hasło JABLONNA.
Więcej informacji:
www.facebook.com/events/2165062906867490/

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do punktu selektywnej zbiórki
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą dostarczyć,
w ramach działającego Systemu Odbioru Odpadów komunalnych określone poniżej rodzaje odpadów takie jak:

• papier

– worek niebieski

• metale i tworzywa sztuczne
– worek żółty

• szkło

– worek zielony

• odpady ulegające biodegradacji
– trawa i liście w brązowych workach,
drobne gałęzie pocięte na długość
maksymalnie do 1 metra i powiązane
sznurkiem tworząc tzw. wiązki

• meble i inne odpady
wielogabarytowe

• zużyte opony

– pochodzące z gospodarstw domowych
od samochodów osobowych

• odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne

– pochodzące z drobnych remontów
wyłącznie z gospodarstw domowych,
odpady dostarczyć w sposób selektywny:
oddzielnie gruz i oddzielnie pozostałe
odpady budowlane

• chemikalia

– dostarczone w oryginalnych,
szczelnie zamkniętych opakowaniach

• przeterminowane leki

• zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
• zużyte baterie i akumulatory
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany przy ul. Chotomowskiej 61c w Jabłonnie.
Punkt czynny jest (oprócz świąt) w każdy poniedziałek od 16:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 13:00.
Więcej informacji (w tym regulamin PSZOK) na stronie www.srodowisko.jablonna.pl
lub w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. 32, I piętro, tel. 22 767 73 47.
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Tor rowerowy coraz bliżej!
W poniedziałek 28 maja firma VeloProjekt rozpoczęła budowę toru rowerowego typu
Pumptrack na terenie filii GCKiS w Skierdach.

Na terenie filii prowadzona jest również
termomodernizacja budynku GCKIS.
W trakcie remontu i budowy mieszkańcy
mogą korzystać z placu zbaw i boiska.
Zwracamy się jednak do Państwa z prośbą
o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa,
szczególnie tych osób, które planują
korzystać z boiska.
Przypominamy, że Pumptrack to specjalnie
przygotowany niewielki tor łączący jazdę
jednośladem (zwykle rowerem ale może
być także deskorolka, hulajnoga) i wszechstronny trening. Tor może być użytkowany
zarówno przez dzieci jak i dorosłych.
Równocześnie z budową toru powstaje
wieloletnia koncepcja zagospodarowania
terenu wokół GCKiS w Skierdach. W tym
celu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami, w formie spotkań, wywiadów
i ankiet. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tworzenie
wizji tego miejsca. Tor będzie finansowany ze środków własnych gminy
i zewnętrznych pozyskanych z Programu

Operacyjnego Rybactwo i Morze w wysokości 160 tysięcy złotych.
W budżecie gminy przeznaczono na ten
cel 120 tysięcy. Gmina pozyskała środki
zewnętrzne na realizacje inwestycji z LGD
Zalewu Zegrzyńskiego. Długość budowanego toru to 160 metrów. Koszt całej inwestycji wyniesie około 330 tysięcy.
Budowa toru już się zakończyła i został on
udostępniony do użytkowania. Do tego
czasu wokół pumptracka zostanie rozstawiony płot, mający za zadanie chronić
rozłożoną na skarpach trawę z rolki,
która przez kolejne kilka tygodni będzie
się ukorzeniać. To czy trawa się przyjmie
i pumptrak będzie wyglądał ładnie, zależy
nie tylko od pielęgnacji, ale także od
osób, które będą korzystać z toru. Bardzo
prosimy mieszkańców, aby w takcie
użytkowania toru zwrócili szczególną
uwagę, nie deptali trawy i nie chodzili
po skarpach toru, na których została
posadzona. Ewentualne naprawy będą
generować dodatkowe koszty. W sytuacji
zniszczenia trawy w pierwszych dniach
po udostępnieniu toru, pumptrack zostanie zamknięty do odwołania.

Uroczyste otwarcie!
Oficjalne otwarcie pumptracka odbędzie się 25 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00.
Do tego czasu planowane jest ukończenie termomodernizacji budynku GCKiS,
uporządkowanie terenu i zakończenie
wszystkich prac związanych z budową
toru – pielęgnacją trawy.
Na uczestników będą czekać nagrody oraz
dużo zabawy, a dla dociekliwych możliwość konsultacji z instruktorem.
W trakcie uroczystego otwarcia pumptracka przeprowadzone zostaną mini-zawody dla najmłodszych oraz rozgrzewka, wspólny trening czyli nauka
„pompowania”, uczestnicy zapoznają się
z jazdą na pumptracku, dowiedzą się jak
przygotować pozycję i poznają podstawowe zasady poruszanie się po torze.

Fot. Teren budowy pumptracka w Skierdach

6 lipca odbył się odbiór gotowego toru,
a już dzisiaj zapraszamy na sportowe
otwarcie 25 sierpnia.

Inżynier Tadeusz Wende upamiętniony
Pod koniec kwietnia w Dąbrowie Chotomowskiej odsłonięty został obelisk upamiętniający
słynnego polskiego inżyniera.

Fot. Obelisk z tablicą pamiątkową

z Dąbrową Chotomowską. W tym roku
przypada 70. rocznica śmierci polskiego
inżyniera.

Na początku roku w naszej gminie
zawiązał się Komitet Organizacyjny
Upamiętnienia Związku inż. Tadeusza
Wende z Dąbrową Chotomowską. W skład
komitetu weszli między innymi Antonina
Smolińska (przewodnicząca), Tomasz
Michałowski (sekretarz), Hanna Wenda-Uszyńska, Magdalena Zagrodzka, Paweł
Derlacz i Piotr Derlacz. Celem komitetu
było podjęcie działań upamiętniających
związki Tadeusza Wende (1863 – 1948)

Inżynier Wende był polskim inżynierem
komunikacji, głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia. Wraz
ze swoją rodziną przebywał w posiadłości
przy ul. Lipowej. Pobyty jego i rodziny
zachowały się zarówno we wspomnieniach rodzinnych jak i dawnych mieszkańców. Inżynier Tadeusz Apolinary Wende
w maju 1920 r. oddelegowany został do
Gdańska, gdzie na polecenie admirała
Kaziemierza Porębskiego miał za zadanie
przeprowadzenie szczegółowych studiów linii brzegowej Morza Bałtyckiego.
Przeprowadzone badania potwierdziły,
że koncepcja budowy portu w Gdyni,
której autorem był Tadeusz Wende, była
najkorzystniejsza. W latach 1921 – 1937
jego praca zawodowa nierozerwalnie
związana była z powstającym gdyńskim
portem. Od 1921 do 1930 r. pełnił funkcję

kierownika Zarządu Budowy Portu,
a następnie był kierownikiem Wydziału
Techniczno-Budowlanego Urzędu
Morskiego w Gdyni.
Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu,
determinacji i pracy społecznej członków
Komitetu Organizacyjnego, a także najbliższej rodziny inż. Tadeusza Wende, właścicieli posesji przy ul. Lipowej w Dąbrowie
Chotomowskiej i Urzędu Gminy Jabłonna,
25 kwietnia odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku wraz z pamiątkową tablicą.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego wydarzenia.
Uroczystość została wpisana w gminny
program obchodów 100. lecia odzyskania
Niepodległości.
W tym roku nie tylko nasza gmina wspomina kierownika budowy portu Gdynia.
W 2017 rozstrzygnięto konkurs na projekt
pomnika, który ma stanąć na końcu pirsu
Dalmoru w Gdyni w 2018, w siedemdziesiątą rocznicę śmierci inż. Wende.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
zakończył rok akademicki
Prężnie działające w naszej gminie Uniwersytety Trzeciego Wieku w Jabłonnie
i w Chotomowie zakończyły kolejny rok swojej działalności. Podsumowując rok 2017/2018
już teraz zapraszamy Seniorów na zajęcia w nowym roku akademickim.
Chotomów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chotomowie ma za sobą bardzo udany i obfitujący
w różnorodne atrakcje rok akademicki.
Członkowie UTW w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odwiedzili wiele ciekawych turystycznie miejsc, uczestniczyli
w imprezach okolicznościowych, jak
również brali udział wydarzeniach kulturalnych promujących aktywność oraz integrację grupy wiekowej 50+. Dodatkowo,
mieli także dostęp do szerokiej oferty
wykładów i zajęć znajdujących się w stałej
ofercie GCKiS.
Jednym z najbardziej emocjonujących
aspektów związanych z funkcjonowaniem
UTW są wycieczki. Mijający rok akademicki rozpoczęła wycieczka z tygodniowym pobytem w Izraelu. Był to czas, kiedy
uczestnicy wyprawy mieli okazję poznać
inną kulturę, kuchnię oraz zwiedzić przepiękne zabytki. Na zakończenie roku
akademickiego studenci seniorzy wybrali
się na Ukrainę, gdzie wzięli udział w
cennych lekcjach historii. Słuchacze UTW
odwiedzili Kijów, Żytomierz i Berdyczów.
Wzruszającym i pełnym emocji wydarzeniem była wizyta na cmentarzu w Bykowni
– miejscu kaźni Polaków, gdzie uczestnicy
uroczyście złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Seniorzy chotomowskiego UTW wspólnie
świętowali ciesząc się takimi imprezami
okolicznościowymi jak: Dzień Seniora,
spotkanie Bożonarodzeniowe, spotkanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień
Matki oraz cykliczne wyjazdy do teatrów.
Uczestniczyli w wykładach, które odbywają się raz w miesiącu. Tematyka tych
spotkań jest dostosowana do potrzeb
oraz zainteresowań Seniorów. Najczęściej
dotyczy kondycji zdrowotnej, sposobów odnalezienia się ludzi starszych we
współczesnym świecie oraz ogólnych
zagadnień ze świata nauki i turystyki. W
tym roku wiele tematów dotyczyło historii z uwagi na 100. rocznicę odzyskania
Niepodległości.

Stała oferta zajęć filii GCKiS w Chotomowie dla UTW to przede wszystkim ceramika, gimnastyka związana ze zdrowym
kręgosłupem, nauka języka angielskiego
oraz zajęcia muzyczne. Świetnie funkcjonuje Klub Brydżowy, Klub Scrabble oraz
Klub Dyskusyjny 'Szeptem'. W zajęciach
uczestniczyło 99 osób ze 115 zapisanych
na listach.
Jabłonna
UTW Jabłonna rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Rok akademicki
2017/2018 to już jedenasty rok jego działalności. Spotkania odbywają się zawsze
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
o godz. 15:00 w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie.
Uczestnictwo w wykładach kosztuje 10 zł
miesięcznie. Uczestnicy mają również
możliwość udziału w zajęciach tematycznych takich jak malarstwo, teatr, nauka
obsługi komputerów, język angielski,
tkactwo, aktywny senior, brydż, latino
solo, a także mogą korzystać z siłowni
oraz pływalni.
W wykładach w minionym roku regularnie uczestniczyło 130 studentów
seniorów, a ponad 100 osób brało udział

w sekcjach tematycznych. Organizatorzy
UTW są otwarci na wszelkie propozycje
ze strony uczestników, dlatego w nowym
roku akademickim planują utworzyć nową
sekcję: taniec towarzyski. W mijającym
roku uczestnicy UTW w Jabłonnie brali
udział w wycieczkach na baseny termalne
w Mszczonowie, wycieczkach krajoznawczych takich jak Oświetlenie Warszawy
Nocą czy Wycieczka do Torunia i jeździli
do teatrów. Seniorzy w ramach wspólnych
spotkań organizowali Bale Seniora, które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Warto również przypomnieć, że na terenie GCKiS Jabłonna działają KOŁA
SENIORA:
§§ Klub Złote Jabłka – spotkanie w drugą
sobotę miesiąca,
§§ Środowisko Żołnierzy AK
(prezes Edmund Kuklewski)
Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW odbyło się 25 czerwca
w pałacu w Jabłonnie. W trakcie graduacji uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki. Uroczystość
zakończenia roku 2017/2018 uświetnił
występ Kwartetu Oktawian. Wszystkim
Seniorom życzymy udanego odpoczynku
i wspaniałych wakacji!

Jeżeli kochać to tylko w Jabłonnie!
Co roku wiele par wybiera naszą gminę jako miejsce, w którym chce powiedzieć
sakramentalne TAK.
Jabłonna jest też miejscem, w którym
prawdziwa miłość kwitnie i potrafi
doczekać pięknego jubileuszu. Najlepszym dowodem na to, są obchodzone
każdego roku uroczystości wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To szczególne odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi uhonorowanie
dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym
związku małżeńskim. W tym roku, z rąk
Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego, medale odebrało aż 10 par
wśród nich znaleźli się Państwo: Anna
i Edward Bachanek, Barbara i Jan
Dróżdż, Krystyna i Andrzej Karpińscy,

Zenaida i Zygmunt Kazimierczak, Maria
i Marian Kulmińscy, Alicja i Andrzej
Kurpiewscy, Urszula i Jerzy Mosakowscy, Jolanta i Kazimierz Mroczkowscy,
Bożena i Maria Różańscy, Jadwiga
i Kazimierz Zielińscy. Co więcej, wśród
świętujących małżeństw, mieliśmy
przyjemność gościć Państwa Mariannęi Stefan Chmielewskich, którzy w tym
roku obchodzili 60-tą rocznicę ślubu!
Tak piękny jubileusz jest niewątpliwie
powodem do dumy, a także drogowskazem dla wszystkich, którzy dopiero co
zakładają rodziny. Jak zgodnie twierdzą
jubilaci receptą na sukces jest miłość,
miłość i jeszcze raz miłość!

Dziękujemy młodym muzykom
z Jabłonny Wiktorii i Dawidowi
Dąbrowie za uświetnienie uroczystości swoim występem. Wszystkim
Parom życzymy kolejnych długich lat
w miłości i w zdrowiu!

