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Oni dbają o nasze bezpieczeństwo
Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonnie każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo,
odpowiadają na wezwania, patrolują ulice. Warto znać funkcjonariuszy pracujących we
właściwej terenowo jednostce i wiedzieć pod jaki numer dzwonić w potrzebie.
KOMISARIAT POLICJI w JABŁONNIE
ul. Modlińska 102b
05-110 Jabłonna
tel.: (22) 774-43-44, fax.: (22) 604-82-30
Oficer dyżurny - telefony alarmowe
tel.: (22) 766-12-55
tel.:(22) 604-82-32
fax.:(22) 604-82-30

DZIELNIcowi
O bezpieczeństwo Mieszkańców poszczególnych rejonów gminy dbają dzielnicowi,
do ich zadań należą między innymi: prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu
służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających
wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizowanie zadań
z zakresu profilaktyki społecznej oraz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów
prawa miejscowego. Do zadań dzielnicowego należą również takie obowiązki jak np.
walka z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem oraz dbanie o przestrzeganie
porządku na osiedlach (np. ciszy nocnej).
Komisariat Policji w Jabłonnie – pok. nr 6

sierż. szt. Sławomir Wiśniewski
Komisariat Policji w Jabłonnie
ul. Modlińska 130
05-110 Jabłonna
tel.: (022) 774-43-44
tel. kom.: 600-997-266
*Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska,
Janówek Drugi, Rajszew, Skierdy, Suchocin,
Trzciany, Wólka Górska*

sierż. szt. Marek Obrębski
Komisariat Policji w Jabłonnie
ul. Modlińska 130
05-110 Jabłonna
tel.: (22) 774-43-44
tel. kom.: 600-997-279
* Jabłonna
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165 milionów euro dla gmin
podwarszawskich i Warszawy
Wójt Olga Muniak podpisała Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w perspektywie finansowej UE 2014-2020.
W piątek 21 lutego w Arkadach Kubickiego samorządowcy
z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego uroczyście
podpisali dokument inicjujący uruchomienie nowego
instrumentu polityki spójności – Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT). Na realizację przedsięwzięć realizowanych
w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego
została przewidziana kwota w wysokości około 165 mln EUR,
której uzupełnieniem będą środki poszczególnych gmin
stanowiące wkład własny w projektach.
Zintegrowany Obszar Inwestycyjny to nowy instrument
wspierający rozwój miast i obszarów funkcjonalnych za
pomocą
realizacji
zintegrowanych
projektów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. ZIT
został skierowany do miast wojewódzkich i ich obszarów
funkcjonalnych w celu stymulowania współpracy między
gminami i wspólnej realizacji przedsięwzięć. Zasięg
przestrzenny Zintegrowanego Obszaru Inwestycyjnego
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje 37 gmin,
które 13 sierpnia 2013 r. podpisały wielostronną deklarację
współpracy.

- utworzenie na terenie gminy punktu doradczego dla
osób otwierających działalność gospodarczą, inkubatora
przedsiębiorczości oraz animatora przedsiębiorczości.
Dofinansowanie realizacji planowanych projektów może
wynieść 80% wydatków.
Porozumienie zostało podpisane przez m.st. Warszawa
będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich,
12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych
administracyjnie do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego,
nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego,
piaseczyńskiego,
pruszkowskiego,
warszawskiegozachodniego i żyrardowskiego). Obszar ten mimo, że zajmuje
stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego
(7,7%), koncentruje aż połowę mieszkańców regionu (50,1%).

W ostatnich miesiącach gmina Jabłonna, wraz z pozostałymi
samorządami intensywnie pracowała nad przygotowaniem
projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, są
wśród nich:
- w zakresie transportu – oszacowano potrzebę stworzenia
około 14 km ścieżek/dróg rowerowych na obszarze naszej
gminy. Szacunkowy koszt – około 3 000 000 zł;
wskazano też potrzebę zorganizowania parkingu na
potrzeby mieszkańców w okolicach dworca PKP Chotomów –
orientacyjny koszt: 1 500 000 zł;
- potrzeba wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt
i infrastrukturę niezbędna do realizacji e-usług w oświacie
(digitalizacja zbiorów bibliotecznych, wymiana materiałów
edukacyjnych w wersji elektronicznej między szkołami,
informacja wędrująca za uczniem itp.). Kwota jaką chcielibyśmy,
żeby zabezpieczono na nasze potrzeby to około 1 000 000 zł;
- udział w komponencie projektu e-usług dotyczącym
wyposażenia starszych samotnych osób elektronicznym
monitoringiem parametrów życiowych;
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Konflikt w oświacie
Ostatnie tygodnie w naszej gminie przyniosły eskalację konfliktu dotyczącego
oświaty. W najnowszym numerze „Wieści z Naszej Gminy” przedstawiamy
genezę sporu wokół szkół podstawowych i gimnazjum.
mowie. Jednak radni stosunkiem
głosów: 8 przeciw, 6 za, 1 wstrzymujący odrzucili w głosowaniu projekt
uchwały. Na zakończenie sesji pięciu
radnych zgłosiło wniosek w sprawie
zwołania sesji nadzwyczajnej i przyjęcia uchwały w sprawie przeniesienia Gimnazjum im. Orła Białego z Jabłonny do Chotomowa.

Nowa szkoła podstawowa w Chotomowie

W środę 19 lutego w trakcie sesji
Rady Gminy Jabłonna odbyła się
debata oświatowa w której udział
wzięli Radni, Wójt Gminy, Dyrektorzy szkół i rodzice uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.
Debata oświatowa
Debata poświęcona była realizacji
zadań oświatowych w naszej gminie w roku szkolnym 2014/2015. Na
samym początku głos zabrała Wójt
Olga Muniak, która przedstawiła
obecną sytuację. Wójt podkreśliła, że problemem nie będzie to, że
dzieci od nowego roku szkolnego
nie zmieszczą się w szkołach. Dyskusja dotyczy przede wszystkim
tego, gdzie będzie znajdowało się
gimnazjum. Zaapelowała do osób
biorących udział w debacie o wypracowanie rozwiązania, które pomoże
Radzie Gminy podjąć najlepszą decyzję. Wójt przypomniała również,
że znacznie większa liczba dzieci
w szkołach podstawowych od 1
września 2014 r., spowodowana jest
reformą oświaty. W jej wyniku od
września I klasa szkoły podstawowej
będzie obowiązkowa dla sześciolatków urodzonych w miesiącach styczeń – czerwiec, a o uczęszczaniu
sześciolatków urodzonych w miesiącach lipiec – grudzień zdecydują
rodzice. W związku z reformą oświa-

tową do zerówek pójdą też 5-latki.
Gmina znając prognozy demograficzne już kilka lat temu podjęła działania mające na celu budowę nowej
szkoły podstawowej na granicy Jabłonny i Chotomowa. O postępach
prac na budowie szkoły piszemy na
stronie 15 i 16.
Obwody szkolne
W związku z tą sytuacją (reformą
szkół) Urząd Gminy przygotował
projekt uchwały o obwodach szkolnych pozwalający na stworzenie
w miarę porównywalnych warunków nauki w szkołach w Jabłonnie
i w Chotomowie i porównywalną
liczbę uczniów w obydwu obwodach. Decyzja dotycząca nowych
obwodów szkolnych w gminie Jabłonna została podjęta 26 marca
w trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna
(więcej o nowych obwodach szkolnych piszemy na stronie 6.).
Podobnie jak w szkołach podstawowych dzieci będzie też przybywać
w gimnazjum. Stąd na sesję 26 marca
Wójt przygotowała projekt uchwały
w sprawie pozostawienia Gimnazjum Publicznego im. Orła Białego
w Jabłonnie dla dzieci z Jabłonny
oraz utworzenia dla uczniów z Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej
oraz pozostałych miejscowości - filii
Gimnazjum Publicznego w Choto-

Oświadczenie Wójta Gminy
W związku z odrzuceniem projektu uchwały w sprawie utworzenia dwóch gimnazjów, Wójt Olga
Muniak wystosowała następujące
oświadczenie: Nie wyrażam zgody
na likwidację Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie.
Wniosek grupy radnych w sprawie
zwołania sesji nadzwyczajnej w tym
celu w dniu 3 kwietnia uważam za
nieuzasadniony z punktu widzenia
społecznego, moralnego i ekonomicznego.
Zaproponowane rozwiązanie przez
Urząd Gminy pozwalało na wyjście
z obecnego impasu. Argumentów
za tym by zostawić gimnazjum w Jabłonnie i utworzyć też filię w Chotomowie jest wiele. Do najważniejszych z nich należą:
- gimnazjaliści z Jabłonny będą mieli
na miejscu zajęcia lekcyjne i nie będzie trzeba ich dowozić poza obręb
miejscowości,
- analogiczna sytuacja dotyczyć będzie gminzjalistów z Chotomowa
i Dąbrowy Chotomowskiej, których
również nie będzie trzeba dowozić,
- zorganizowany będzie jedynie dowóz gimnazjalistów z zachodniej
części gminy, tak jak ma to miejsce
obecnie,
- w obu placówkach gimnazjalnych
(w Jabłonnie i w Chotomowie) będą
gimnazjaliści doskonale się znający
co pozwoli na wyeliminowanie wielu problemów adaptacyjnych, integracyjnych i wychowawczych,
- w obu gimnazjach zajęcia będą
prowadzić ci sami nauczyciele, pozostanie jedna obsługa administra-
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cyjna,
- na samym dowożeniu uczniów
gmina zaoszczędzi 260 tysięcy rocznie.
Za rozwiązaniem zaproponowanym przez Urząd Gminy przemawia
przede wszystkim troska o uczniów
w całej gminie. Jabłonna to największa miejscowość w naszej gminie
w której mieszka około 10 tysięcy
osób. Trudno więc by pozostawić tak
dużą miejscowość bez gimnazjum.
Ponadto w związku z wejściem w życie reformy szkolnej i obniżeniem
wieku w którym dzieci zaczynają naukę w ciągu najbliższych dwóch lat
skokowo wzrośnie liczba uczniów
w szkołach podstawowych. Utworzenie gimnazjum w Chotomowie
pozwoliłoby na zmniejszenie liczby
uczniów w gimnazjum w Jabłonnie,
a tym samym zwolnienie blisko połowy sal i przekazanie ich na rzecz
szkoły podstawowej w Jabłonnie.
W dyskusji na temat oświaty w gminie nie bierze się również pod uwagę tego, że Gmina finalizuje budowę
nowej szkoły podstawowej do której będzie mogło uczęszczać około
900 uczniów. Jeden z najbardziej
nowoczesnych budynków oświatowych na Mazowszu położony
na granicy Jabłonny i Chotomowa
również poprawi sytuację w szkole
podstawowej w Jabłonnie przejmując cześć uczniów. Nie mniej ważna
jest korekta obwodów szkolnych
która przyczyni się do obniżenia ilości uczniów w szkole podstawowej
w Jabłonnie.

Gminazjum im. Orła Białego w Jabłonnie przy ul. Szkolnej 2 na siedzibę w Chotomowie. Akt założycielski
przewidywał, że z dniem 1 września
2014 r. siedzibą Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego będzie obecny budynek szkoły podstawowej
w Chotomowie, przy ul. Partyzantów 23. W pierwszej części obrad
inicjatorzy uchwały przedstawili jej
treść i uzasadnienie. W dyskusji nad
projektem uchwały głos zabrali radni, wójt i pracownicy Urzędy Gminy,
rodzice uczniów i dyrektorzy szkół.
Obradom przysłuchiwało się ponad
100 osób.
Po ponad dwugodzinnej dyskusji
w której padały argumenty zarówno
za przyjęciem uchwały jak i przeciw,
radni przystąpili do głosowania. Wynikiem głosów 7 „przeciw”, 5 „za” i 1
„wstrzymujący” Rada Gminy Jabłon-

Sesja nadzwyczajna
Głównym punktem sesji, która odbyła się 2 kwietnia było rozpatrzenie
projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Publicznego

na odrzuciła projekt uchwały w sprawie przeniesienia Publicznego Gminazjum im. Orła Białego z Jabłonny
do Chotomowa. Przeciw głosowali:
Halina Zwierzchlewska, Dariusz Kubalski, Agata Lindner, Zbigniew Garbaczewski, Marek Zieliński, Tomasz
Wodzyński, Włodzimierz Kowalik. Za
głosowali: Mariusz Grzybek, Monika
Jezierska, Teresa Gałecka, Danuta
Saks, Dorota Świątko. Wstrzymała
się od głosu: Bogusława Majewska.
Nieobecne w trakcie głosowania
były: Edyta Czyżewska i Iwona Gontarska.
O dalszych decyzjach w sprawie organizacji oświaty w naszej
gminie będziemy Państwa informować za pośrednictwem gazety oraz strony internetowej
www.jablonna.pl

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Jabłonnie

Rekrutacja do Gimnazjum
Do końca kwietnia 2014 r. trwa rekrutacja do publicznego
gimnazjum. Przez cały miesiąc, rodzice uczniów, którzy
w bieżącym roku zakończą naukę w szkole podstawowej
mogą składać dokumenty w Publicznym Gimnazjum im.
Orła Białego w Jabłonnie.
Od 3 do 30 kwietnia trwają zapisy do I klas gimnazjum na
rok szkolny 2014/2015.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Publicznego
Gimnazjum od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00 (dodatkowo 24 kwietnia od 8.00 do 18.30).
Komplet dokumentów w wersji elektronicznej do
pobrania jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Jabłonna
– www.jablonna.pl
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Nowe obwody szkolne
W trakcie XLII sesji Rady Gminy Jabłonna radni przyjęli uchwałę, która zmieniła kształt
dotychczasowych obwodów szkolnych w naszej gminie.
Powodem przyjęcia uchwały jest
planowane rozpoczęcie działalności
szkoły podstawowej w Chotomowie
w nowym budynku przy ulicy
Partyzantów 124. W ostatnich latach
w gminie Jabłonnie intensywnie
rozwijało
się
budownictwo
mieszkaniowe co spowodowało duży
wzrost liczby uczniów w szkołach
podstawowych w Jabłonnie. Przyjęta
uchwała pozwoli na w miarę
porównywalne warunki nauki w obu
szkołach i porównywalną liczbę uczniów
w obydwu obwodach.
Obwody będą miały następujące
granice:
Granice obwodu Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Jabłonnie przy
ul. Szkolnej 2 znajdują się w obszarze
ograniczonym ulicami: Ks. Józefa
Abramowicza, Zegrzyńską, Wiejską,
granicą z gminą Legionowo, gminą
Nieporęt, gminą Warszawa i brzegiem
rzeki Wisła do Ks. Józefa Abramowicza.
Do obwodu szkoły należą ulice
w Jabłonnie: Aleja Kardynała Stefana

Wyszyńskiego, 1 Maja, Akacjowa,
Akademijna, Brzozowa, Buchnik Las,
Bukowa, Dereniowa, Dworkowa, Gen.
Leopolda Okulickiego, Grabsztyny,
Jana Matejki, Jasna, Jodłowa, Jonatan,
Klonowa, Koszteli, Krąselki, Krzywa, Lasek
Brzozowy, Leśna, Milenijna, Modlińska
od Zegrzyńskiej do granicy z gminą
Warszawa, Nad Smużną Dolinką, Niwna,
Nowa, Ogrodowa, Pańska, Parkowa,
Piaskowa, Politechniczna, Przylesie,
Rekreacyjna,
Sadowa,
Słoneczna
Polana, Sosnowa, Spokojna, Szarych
Szeregów, Szkolna, Świerkowa, Tęczowa,
Topolowa, Uniwersytecka, Wakacyjna,
Wczasowa, Wiedzy, Wiosenna, Wiślana,
Wygonowa, Zagajnikowa, Zegrzyńska
strona nieparzysta, Złotej Renety,
Źródlana oraz obręb Józefów II.
Granice obwodu Szkoły Podstawowej
im.
Stefana
Krasińskiego
w Chotomowie przy ul. Partyzantów
124 w obszarze ograniczonym ulicami:
Ks. Józefa Abramowicza, Zegrzyńską,
Graniczną, granicą z gminą Legionowo,
granicą z gminą Wieliszew, linią
kolejową
Warszawa-Nasielsk
do
stacji kolejowej Janówek, granicą
z gminą Nowy Dwór Mazowiecki do

rzeki Wisła i brzegiem rzeki Wisła do
Ks. Józefa Abramowicza.
Do obwodu szkoły należą ulice
w
Jabłonnie:
Bagno,
Bliska,
Chotomowska,
Cicha,
Dębowa,
Graniczna, Grunwaldzka, Instytucka,
Jabłonowska, Jagiellońska, Jesienna,
Konwaliowa, Królewska, Ks. Józefa
Abramowicza,
Lawendowa,
Legionowska, Listopadowa, Łączna,
Malborska,
Miła,
Modlińska
od
granicy z Rajszewem do Zegrzyńskiej,
Osiedlowa,
Piastowska,
Polna,
Poziomkowa, Prosta, Różowa, Stefana
Kisielewskiego, Św. Wojciecha, Urocza,
Wałowa, Wenecka, Wiejska, Wrzosowa,
Zacisze, Zegrzyńska strona parzysta,
Zielona, Zygmunta Bziuka oraz sołectwa
Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa
Chotomowska, Janówek Drugi, Rajszew,
Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka
Górska.
Nowe
obwody
szkolne
będą
obowiązywały od roku szkolnego
2014/2015.

Rekrutacja do szkół podstawowych
Od 10 marca do końca miesiąca trwały zapisy do dwóch publicznych szkół
podstawowych w naszej gminie.
Do klas „0” i „I” w Szkole Podstawowej im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie zapisało się 141 dzieci,
natomiast do Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej
w Jabłonnie 176 dzieci.
Natomiast od 3 do 30 kwietnia będą odbywały się zapisy

do Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie.
Zapisy odbywają się codziennie w dni robocze w godz.
8.00 – 16.00 oraz dodatkowo w dniach 10 i 24 kwietnia
w godzinach 8.00 – 18.30.

W Jabłonnie będzie przedszkole gminne
W trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się 26 marca radni przyjęli
uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2014 r. przedszkola gminnego
w Jabłonnie.
Siedzibą placówki będzie budynek będący własnością
gminy, położony przy ul. Modlińskiej 103B w Jabłonnie.
W dniach od 7 do 18 kwietnia trwa rekrutacja do
przedszkola. Wnioski dostępne są między innymi na

stronie www.jablonna.pl. Można je również pobrać
w Urzędzie Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152
w pokoju nr 03 na parterze.
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Lokalizacja punktów odbioru
przesyłek sądowych awizowanych
Mieszkańcy gminy Jabłonna mogą odbierać przesyłki z sądów
w Biurze Usług Płatniczych w Legionowie przy ul. Zwycięstwa
2a. Punkt awizacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-19.00.
Adres punktu odbioru korespondencji z sądów i prokuratur
powinien znajdować się na pozostawionym przez kuriera
awizo.
Na stronie internetowej Polskiej Grupy Pocztowej S.A.
www.pgpsa.pl w zakładce „punkty awizacyjne” można
sprawdzić lokalizację punktów odbioru przesyłek sądowych
awizowanych. Po otwarciu zakładki należy wpisać miejscowość
lub kod pocztowy, następnie kliknąć szukaj- po tych
czynnościach ukaże się mapa z lokalizacją punktu, a poniżej
wykaz i dokładne adresy punktów z czasem urzędowania.

W Legionowie znajdują się cztery punkty awizacyjne:
Ul. Zegrzyńska 81A	KIOSK– poniedziałek – sobota:
6.00-18.00
Ul. Piłsudskiego 25 	Stefczyk Finanse Towarzystwo
Zarządzające SKOK sp. z o.o.
poniedziałek – piątek: 8.00-18.00
Ul. Suwalna 47 	KIOSKOPRZYSTANEK
poniedziałek – sobota: 6.00 -18.00
Ul. Zwycięstwa 2A 	Biuro Usług Płatniczych
poniedziałek – piątek: 12.00-19.00
Z informacji otrzymanych od Polskiej Grupy Pocztowej
wynika, że niebawem również w Jabłonnie będzie można
odbierać przesyłki z sądów.

Szybki PIT znowu w akcji
Deklaracje podatkowe za 2013 rok można składać do końca kwietnia, jednak
warto rozliczyć się wcześniej i nie czekać do ostatniej chwili. Wysłanie
deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym
sposobem złożenia zeznania rocznego – można to zrobić bez wychodzenia
z domu.
W ramach corocznej akcji „Szybki PIT” Urzędy Skarbowe
w całym kraju przygotowały dla podatników szereg
udogodnień, między innymi „Dzień otwarty” (miał miejsce

w sobotę 5 kwietnia) oraz wydłużone godziny pracy
w ostatnich dniach składania deklaracji. Od 28 do 30 kwietnia
Urząd Skarbowy w Legionowie będzie pracował w godzinach
8.00 – 18.00.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, jak każdego roku,
uruchomi w Urzędach Gmin punkty, w których mieszkańcy
uzyskają pomoc w złożeniu zeznania podatkowego przez
internet. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z pomocy,
powinien posiadać przy sobie dane o zeszłorocznym zeznaniu.
Mieszkańcy gminy Jabłonna będą mogli uzupełnić i złożyć
elektroniczny PIT w gminie w dniach 24-25 kwietnia
oraz 28-30 kwietnia 2014 r. Pracownik legionowskiego
Urzędu Skarbowego będzie pomagał składać zeznania
podatkowe od poniedziałku do czwartku w godzinach
8.00 – 15.30 oraz w piątek w godzinach pracy Urzędu
Gminy od 8.00 do 14.00.
Wszelkie informacje podatkowe można uzyskać, dzwoniąc na
infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (KIP):
•
•

z tel. stacjonarnego na numer 0-801 055 055,
z tel. komórkowego na numer 22 330-03-30.

Infolinia KIP czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 18.00.
Kompendium wiedzy dotyczącej rozliczenia PIT za
2013 rok znajduje się również na stronie internetowej:
www.szybkipit.pl.
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Start na 5
„Start na 5” to projekt skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych – program
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizują placówki w Chotomowie
i w Jabłonnie. Ponad 180 uczniów i uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych, przez cały
rok szkolny 2013/2014 uczestniczy w zajęciach wyrównujących szanse.

Zdjęcie: B. Taniewicz

Projekt realizowany od września 2013 r. już przyniósł
widoczne, a nawet słyszalne efekty. Problemy logopedyczne,
które dotyczą największej liczby dzieci objętych projektem,
są niwelowane – dzieci mówią wyraźniej, przez co nie
mają problemów z komunikowaniem się z rówieśnikami.
Zarówno uczniowie jak i ich rodzice doceniają efekty zajęć
finansowanych przez Unię Europejską. Terapia logopedyczna
prowadzona przez specjalistyczną kadrę z wykorzystaniem
innowacyjnych narzędzi przynosi korzyści.
W ramach projektu „Start na 5” na potrzeby szkół został
zakupiony szereg pomocy dydaktycznych oraz sprzęt
multimedialny – dzięki nowemu wyposażeniu dzieci
bardziej aktywnie i jeszcze chętniej uczestniczą w zajęciach
rozwijających ich umiejętności i zainteresowania.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu
wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas
I-III publicznych szkół podstawowych gminy Jabłonna.
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte
programem „Start na 5” otrzymują pełne wsparcie
specjalistyczne. Na zajęciach – w zależności od potrzeb

– pracują z psychologiem, pedagogiem, reedukatorem,
logopedą oraz nauczycielem korektywy. Tematyka
zajęć finansowanych przez Unię Europejską bazuje na
zainteresowaniach i potrzebach uczniów, jest też powiązana
z programem nauczania – dzięki temu uczniowie i uczennice
objęci programem czynią systematyczne postępy w nauce,
jednocześnie rozwijają zainteresowania.
Gminne Szkoły Podstawowe od początku roku szkolnego
2013/14 realizują projekt przy udziale środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Całkowita wartość projektu to 121 755,42 zł i jest finansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wieści z XLII sesji Rady Gminy Jabłonna
Podczas XLII Sesji Rady Gminy radni głosowali nad 15 projektami uchwał – dwie uchwały
nie zostały pozytywnie rozpatrzone. 14 członków Rady Gminy zagłosowało przeciwko
zmianie zasad poboru podatków w drodze inkasa, natomiast 8 radnych sprzeciwiło się
utworzeniu filii gimnazjum w Chotomowie.
działkę ewidencyjną nr 60 położonej we wsi i gminie Jabłonna – dz.
ew. nr 60 o pow. 0,8672 ha z przeznaczeniem pod drogi gminne
darowizna od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę
Legionowskiego – 13 radnych (wszyscy obecni na sali) zagłosowało
„za” przejęciem działki na cel gminnych dróg, co w znacznym
stopniu poprawi istniejącą infrastrukturę oraz usprawni zarządzanie
terenem (rejon cmentarza);

Radni głosowali nad 15 uchwałami

Sesja Rady Gminy, która miała miejsce 26 marca 2014 r., spotkała
się z dużym zainteresowaniem wśród Mieszkańców. Ze względu
na poddawane głosowaniom uchwały dotyczące oświaty, na
posiedzeniu zjawili się rodzice uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów oraz nauczyciele zainteresowani problemem szkół
gminnych (więcej o oświacie na str. 4-6).
Radni uchwalili…
•
Rada Gminy Jabłonna w sposób pozytywny zagłosowała
w kwestii 13 uchwał. Są wśród nich uchwały w sprawie:
• w yrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki – 14 głosów „za”, 1 „wstrzymał się od
głosu”;
• ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Jabłonna – 10 głosów
„za”; 2 głosy „przeciw”; 1 „wstrzymał się od głosu”, dwoje radnych
było nieobecnych podczas głosowania;
•
utworzenia Przedszkola Gminnego w Jabłonnie – 14 radnych
zagłosowało za utworzeniem Przedszkola Gminnego w Jabłonnie,
jeden radny był nieobecny podczas głosowania;
• w yrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 10 lat – 13
głosów „za”; 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu (przedmiotem
użyczenia jest budynek strażnicy wraz z częścią działki ewidencyjnej
655/2, użyczenie na rzecz OSP w Jabłonnie; na działalność statutową
straży przeznacza się następującą część budynku: półpiętro do
usytuowania urządzeń OSP i jako część biurową, parter jako część
garażową i magazynową, część działki – plac manewrowy i parking
niezbędnej dla funkcjonowania straży);
• wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
najmu lokalu użytkowego – 9 głosów „za”, 3 osoby „wstrzymały się od
głosu”(uchwała stanowi o przedłużeniu najmu lokalu zajmowanego
przez aptekę funkcjonującą w budynku administracyjnym Urzędu
Gminy Jabłonna do 31 sierpnia 2014 (poprzednio od 15 maja 2012 r.
do 16 maja 2014 r.);
• w yrażenia zgody na obciążenie, w ramach posiadanego udziału,
nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 1049, 1057, 1065, 1072,
1078, 1083, 1088, 1089, położonej we wsi Chotomów gmina Jabłonna
nieodpłatną służebność – nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – wszyscy radni obecni na sali
podczas głosowania (12) opowiedzieli się za uchwałą;
• w yrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej

•
w yrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz gminy
Jabłonna udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew.
301/11, położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna – 13 radnych
oddało głos „za” przeniesieniem nieruchomości pod drogę
publiczną klasy lokalnej;
•
w yrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 401/9 położonej
we wsi i gminie Jabłonna – 12 głosów „za”; 3 Radnych poza salą;
Uchwalono trzy plany zagospodarowania
Każdy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
otrzymał poparcie Rady Gminy Jabłonna, również każdy z nich
dostał po 13 głosów „za”. Rada Gminy uchwaliła następujące plany
zagospodarowania:
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
część północno-zachodnia wsi Trzciany oraz działki 130, 131, 132
w obrębie wsi Rajszew,
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
północna część wsi Skierdy,
•
miejscowy
plan
zagospodarowania
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik las we
wsi Jabłonna w zakresie części I.
12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały zmieniającej
uchwałę nr LIV/481/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej,
Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna.
Bez poparcia Rady Gminy
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso – nie uzyskała pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Radni
podczas sesji również jej nie poparli – 14 radnych zagłosowało
„przeciw”, jedna radna wstrzymała się od głosu.
Rada Gminy nie zagłosowała „za” utworzeniem filii gminnego
gimnazjum w obecnym budynku Szkoły Podstawowej
w Chotomowie. Radni nie byli jednomyślni, jednak stosunkiem
głosów 6 „za” do 8 „przeciw” (przy jednym „wstrzymującym się”)
uchwała nie została przyjęta.
Pełne teksty uchwał oraz wyniki głosowań są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.
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Nagrody dla sportowców
w wyczynowych wyścigach kartingowych Rotax Max Challenge
Poland. W minionym sezonie był niekwestionowanym liderem
w swojej kategorii. Czwartoklasista ze szkoły podstawowej
w Chotomowie bierze udział w krajowych i międzynarodowych
wyścigach.

Nasi sportowcy z Wójt Olgą Muniak

Mistrzyni taekwon-do, wyjątkowo młody kierowca wyścigowy,
siatkarki oraz początkujący alpinista odebrali z rąk Wójta gminy
stypendia za osiągnięcia sportowe. Olga Muniak, 2 kwietnia
2014 r., spotkała się z sześcioma wyjątkowymi osobami, by
pogratulować im sportowych osiągnięć oraz życzyć kolejnych
sukcesów i powodzenia w rozwijaniu pasji.
Wyjątkowi młodzi ludzie
Nie spędzają całego wolnego czasu przed komputerem, nie
wpatrują się bezczynnie w telewizor – są młodzi, aktywni
i ogarnięci sportowym szałem. Wolny czas spędzają na treningach,
kształtują swoje umiejętności, odnoszą kolejne sukcesy. Młodzi
sportowcy z gminy Jabłonna są ambitni i ukierunkowani na
sukces.
Każdy z nich łączy szkolne obowiązki z realizowaniem marzeń.
Dzięki pracowitości osiągają kolejne sukcesy na boisku, na macie,
na torze kartingowym oraz zdobywają kolejne szczyty.
Kim są stypendyści?
Najmłodszym sportowcem wśród nagrodzonych 2 kwietnia jest
Maciej Kocoń. Maciek ma 11 lat i może się pochwalić tytułem
kartingowego Mistrza Polski RMC. Od dwóch lat rywalizuje

Niekwestionowane osiągnięcia sportowe ma na swoim
koncie Monika Nyrć, w 2013 r. zdobyła między innymi tytuł
Mistrzyni Europy oraz brązowy medal na Mistrzostwach Świata
w konkurencji walki indywidualnej kobiet w kategorii wagowej
do 65 kg. Monika od 8 lat jest zawodniczką L KS „LOTOS” Jabłonna,
gdzie trenuje taekwon-do - zdaniem władz klubu (i nie tylko) jest
wybitną zawodniczką o nieprzeciętnych umiejętnościach. Monika
jest filarem Kadry Narodowej taekwon-do ITF. W bieżącym roku,
zawodniczka zamierza rozwinąć swoje umiejętności startując
w kategorii seniorek.
Gry zespołowe, a dokładnie siatkówka to pasja Martyny Capigi
i Magdaleny Zapartej, które trenują siatkówkę w Młodzieżowym
Klubie Sportowym „ISKRA” w Legionowie. Zespół, w którego skład
wchodzą obie stypendystki bierze udział w licznych turniejach
i zawodach. Martyna i Magdalena są obiecującymi zawodniczkami,
które w przyszłości mają szansę stać się członkiniami siatkarskiej
reprezentacji Polski.
Najstarszym sportowcem nagrodzonym przez Wójta gminy jest
Paweł Mazur, student, którego pasją jest alpinizm. W minionym
roku odbył wyprawę na pięć najwyższych szczytów w Alpach
w pięciu państwach Europy, zdobył także Mont Blance – 4 810 m n.
p. m. oraz Rysy (prawie 2 449 m n.p.m.). W maju i w czerwcu 2014
roku planuje wyprawy na czterotysięczniki : Duforspitze (4634 m
n.p.m.), Piz Bernina (4046 m n.p.m.) oraz na azjatycki szczyt Pik
Lenina (7124 m n.p.m.).
Serdecznie gratulujemy sportowcom i mamy nadzieję, że
jeszcze nie jeden raz usłyszymy o ich sukcesach. Powodzenia!

Bezpłatna Szkoła Rodzenia
W sobotę 15 marca zakończył się radosnym sukcesem pierwszy cykl zajęć w Szkole Rodzenia
w Jabłonnie. W zajęciach uczestniczyło siedem przyszłych mam wraz z przyszłymi tatusiami.
Trzy z pośród siedmiu mam przygotowywało się na poród
drugiego dziecka. W zajęciach dotyczących pielęgnacji
noworodka aktywny udział brali również 7-letni Karol i 10-letni
Oscar otrzymując dyplom Super Brata :-).
22 marca rozpoczął się drugi cykl zajęć. Zapraszamy na kolejne
cykle zajęć w Szkole Rodzenia w całości finansowane z budżetu
gminy Jabłonna.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
położna Dorota Chojnowska
Uczestnicy Szkoły Rodzenia
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Fundacja TRZCIANY buduje
Centrum Rehabilitacji
Głównym celem działającej na terenie naszej gminy fundacji jest wybudowanie
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
w rodzinie, działalność mająca na celu zapobieganie kryzysom
rodzinnym oraz wspieranie całych rodzin i poszczególnych ich
członków w sytuacjach szczególnie dla nich trudnych.
Władze fundacji zwracają się z następującym apelem:
Państwa udział w akcji BUDUJEMY CENTRUM REHABILITACJI
W TRZCIANACH, jest tym co pozwoli nam kontynuować cel
statutowy Fundacji TRZCIANY. Bez ludzi, którzy zechcą pomóc
nie damy rady. Symboliczną wpłatą przyczynią się Państwo do
wybudowania obiektu dla niepełnosprawnych, gdzie będzie
prowadzona kompleksowa rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych jak i ich rodzin. Pamięć o Tobie pozostanie na
stałe związana z budową. Wszystkie osoby, które wesprą budowę
zostaną umieszczone na ścianach budynku jako darczyńcy
i budowniczy.
Centrum Rehabilitacji w Trzcianach, wizualizacja projektu

Coraz więcej dzieci czeka na specjalistyczną pomoc, stąd
pomysł by zbudować Centrum Rehabilitacji, w którym będzie
można skorzystać między innymi z: rehabilitacji ruchowej,
integracji sensorycznej, terapii kręgosłupa, rehabilitacji metodą
NDT-Bobath, terapii grupowej, warsztatów terapii zajęciowej,
treningów EEG Biofeedback, terapii logopedycznej, terapii
psychologicznej, masażu leczniczego, porad dietetyka, konsultacji
u lekarzy specjalistów.
Fundacja TRZCIANY powstała w grudniu 2009 r. Jej celem jest
prowadzenie działań na rzecz kształtowania prawidłowych relacji

Fundacja TRZCIANY
ul. Kwarcowa 15
05-101 Trzciany
KRS 0000344499
Tel. 513 027 566
Nordea Bank SA
16 1440 1387 0000 0000 1517 9775
z dopiskiem: „Budowa Centrum Rehabilitacji”
Na stronie internetowej www.trzciany.pl można pobrać wszystkie
dokumenty związane z działalnością: Statut, wypis z KRS (Krajowy
Rejestr Sądowy), sprawozdania z działalności.

Wysokie standardy Urzędu Gminy Jabłonna
W marcowym numerze lokalnie ukazującej się Gazety Powiatowej, opublikowano artykuł
„Które urzędy mają coś do ukrycia, a które działają przejrzyście?”. Zdaniem autora
najbardziej przejrzystym samorządem w naszym powiecie jest Urząd Gminy w Jabłonnie.
Dziennikarz porównał działania urzędów w Legionowie,
Nieporęcie, Jabłonnie, Wieliszewie, Serocku i Starostwo
Powiatowe w Legionowie pod względem udostępniania
nagrań z sesji Rady Gminy. W części artykułu poświęconej
naszej gminie zatytułowanej „Jabłonna – błyskawicznie”
czytamy, że: „Wbrew panującej opinii, Urząd Gminy
w Jabłonnie jest najbardziej przejrzystym samorządem
pod względem udostępniania nagrań z sesji a nawet
posiedzeń komisji. Na prośby reaguje bez zbędnej
zwłoki, wykorzystując wszelkie ułatwienia techniczne by
sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Zarówno rzecznik
jak i referat obsługujący prace rady, radzi sobie z dużymi
plikami i na usilne prośby wysyła je za pomocą poczty
internetowej. Bezsprzecznie, urząd ten wydaje się być
najbardziej przyjazny w tym zakresie.”

Urząd Gminy Jabłonna
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Wiosenne poruszenie
Razem z nadejściem wiosny ruszyły w gminie inwestycje poprawiające stan dróg po zimie. Ciągi
komunikacyjne, które były objęte zimowym utrzymaniem dróg i chodników są już oczyszczane.
Rozpoczęły się prace remontowe poprawiające nawierzchnie dróg.
Wraz z poprawą pogody na gminnych ulicach pojawiła się zwiększona
liczba pracowników w pomarańczowych kombinezonach, których
zadaniem jest sprzątanie terenów należących do gminy. W okresie
zimowym do sprzątania całego terenu gminy było zatrudnionych
siedem osób. Od kwietnia grupa robotników sprzątających
została zasilona dodatkowymi ośmioma osobami skierowanymi
z urzędu pracy do wykonywania robót publicznych. Do zadań
piętnastoosobowej ekipy należą między innymi: zamiatanie
chodników z pozimowego piachu, oczyszczanie kostki chodnikowej
oraz grabienie trawników. Pracownicy gospodarczy zajmują się
również sprzątaniem śmieci, pozostawianych na publicznych
terenach. Dzięki codziennym wizytom w terenie, pracownik Urzędu
Gminy nadzorujący wykonywanie robót porządkowych, na bieżąco
monitoruje stan wykonywanych robót. Skuteczne sprzątanie jest
możliwe dzięki pomocy Mieszkańców, którzy zarówno mailowo,
jak i telefonicznie informują urzędników o dzikich wysypiskach
odpadów.
Mieszkańcy organizują także akcje sprzątania we własnym zakresie
– za co serdecznie dziękujemy. Osoby, które chciałyby włączyć się
do całorocznej inicjatywy sprzątania świata, zachęcamy do kontaktu
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który zapewni
wsparcie w postaci odbioru odpadów oraz wyposaży sprzątających
w rękawiczki i worki.
Piach, który zalega po zimie na gminnych drogach także jest już
sprzątany. Mechanicznym oczyszczaniem dróg gminnych zajmuje
się firma STAMEL Stanisław Stachnik z Wieliszewa.
Urząd Gminy jest w trakcie przetargu na wykonanie remontów
dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remontu dróg o nawierzchni
nieutwardzonej. Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu
przetargu.

Nowa bieżnia w siłowni w GCKiS w Jabłonnie

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji pod
nazwą „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 - etap IV”.
Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej od kilku lat, w bieżącym
budżecie przewidziano na ten cel 50 tys. zł. Niebawem będzie
także wiadomo, kto wykona oświetlenie ulic Gwiaździstej i Okólnej
w Chotomowie.
Trwają prace mające na celu wprowadzenie nowej organizacji ruchu
na ul. Leśnej w Jabłonnie. Modyfikacja będzie dotyczyła ruchu na
skrzyżowaniu, natomiast piesi zyskają bezpieczne przejście przez
ulicę.
Gmina kontynuuje prace nad wykonywaniem inwestycji
finansowanych z Funduszy Sołeckich. Powstaje projekt siłowni
pod chmurką, która ma się znajdować w Chotomowie przy ul.
Partyzantów 27 (przy budynku OSP). Został wyłoniony wykonawca
monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie ul. Lipowej
w Dąbrowie Chotomowskiej. Siłownia w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu została uzupełniona o nowy sprzęt – ORBITEK i bieżnia są już
udostępnione użytkownikom.
Trwają przygotowania do zwiększenia bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Chotomowskiej. Wójt Olga Muniak
zabiega u zarządców dróg, by wykonanie inwestycji nastąpiło jak
najszybciej. Wzdłuż ul. Chotomowskiej ma powstać oświetlenie
oraz chodnik – inwestycja gminna i powiatowa są ze sobą ściśle
powiązane i wymagają współpracy. Władze gminy i powiatu starają
się, by oświetlenie i chodnik były wykonane sprawnie i na czas.

Takim sprzętem firma STAMEL posprząta gminne ulice
(fot. www.myslowice.pl)

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

13

Zostań strażakiem- rekrutacja ochotników trwa
Do końca kwietnia trwa rekrutacja
do
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Chotomowie. Osoby, które chcą wstąpić
w szeregi jednostki z prawie stuletnią
tradycją, mogą się zgłaszać do końca
kwietnia w każdą niedzielę w budynku
jednostki OSP Chotomów w godzinach
18.00 – 19.00.
Pokazy ratowniczo-gaśnicze

Kandydaci na członków OSP powinni odznaczać się dobrym
stanem zdrowia, który umożliwi czynny udział w akcjach. Osoby,
chcące wstąpić w szeregi OSP na początku swojej przygody
w jednostce odbywają szkolenie wewnętrzne, prowadzone
przez strażaków z Chotomowa. Każdy pełnoletni kandydat jest
kierowany na podstawowy kurs ratownika OSP, który składa
się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie odbywa się
w systemie weekendowym, w jednostce ratowniczo-gaśniczej
(JRG) Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie. Uczestnicy kursu
przechodzą między innymi próbę wysiłkową czy pobyt w komorze
dymowej. „Osoby skierowane na szkolenia nie ponoszą kosztów
udziału w kursie. Po zaliczeniu kursu ratownika OSP, absolwent
może brać aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W późniejszym czasie, członkowie OSP mogą nabyć uprawnienia
do udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia

Strażacy z Chotomowa pomagają w organizacji imprez na terenie gminy

działań z zakresu ratownictwa technicznego, ekologicznego,
wysokościowego i wodnego” – mówi Jacek Kalinowski Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie.

zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo
ekologiczne i medyczne).
Jednostka OSP z Chotomowa bierze udział w akcjach gaszenia
pożarów lasów, pożarów traw, budynków, pożarów sadzy
w kominach, uczestniczy w interwencjach polegających
na usuwaniu plam ropopochodnych, poszukiwaniu osób
zaginionych, czy w akcjach ratowniczych w sytuacjach
wypadków komunikacyjnych, organizuje również ćwiczenia
przeciwpożarowe. OSP bierze udział w akcjach powodziowychstrażacy zabezpieczają tereny przed niekontrolowanym rozlewem
wody oraz usuwają skutki powodzi (osuszają piwnice).
Strażacy z OSP w Chotomowie aktywnie włączają się w życie gminy
– podczas imprez gminnych i powiatowych organizują pokazy
ratowniczo-gaśnicze, włączają się w organizowanie imprez
sportowych , kulturalnych i parafialnych. Przy chotomowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej działa Strażacka Orkiestra Dęta.
Chotomowska jednostka posiada trzy samochody ratowniczogaśnicze, wśród nich jeden ciężki – 10 000 litrów wody (Man),
dwa średnie terenowe 2 500 litrów wody (Star 266-) oraz jeden
samochód lekki – Ford Transit. Wszystkie te samochody są
wyposażone w podstawowy i specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy. W posiadaniu OSP Chotomów jest również łódź
motorowa.
Służba w OSP, szczególnie w tak dobrze zorganizowanej i aktywnej
jednostce jak chotomowska, jest merytorycznym i solidnym
przygotowaniem do pełnienia służby zawodowej. Podczas pracy
na rzecz OSP, strażacy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa.

Chotomowska OSP istnieje już 95 lat i na dzień dzisiejszy
zrzesza w swoich szeregach około 80 osób. W OSP Chotomów
jest 5 kobiet, które radzą sobie równie dobrze co mężczyźni
i są traktowane jako 100% strażacy bez taryfy ulgowej – mówi
Kalinowski. Tegoroczna rekrutacja do OSP cieszy się największym
zainteresowaniem wśród osób, które ukończyły 18 lat, ale
zgłaszają się także ochotnicy w wieku powyżej 45 lat, jak również
niepełnoletni. „W bieżącym roku przyjęto 15 osób – jest to trzy
razy więcej niż w roku 2013” – w drugim tygodniu kwietnia mówił
Jacek Kalinowski, Naczelnik OSP w Chotomowie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie bardzo aktywnie
działa nie tylko na terenie gminy, bierze także udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w granicach powiatu.
Jak informuje Jacek Kalinowski, w roku 2012 było ok. 130 wyjazdów,
a w roku 2013 ok. 90. Ponadto chotomowska jednostka należy do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zintegrowanego
systemu, którego podstawowym celem jest ochrona życia,

OSP Chotomów należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
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Budowa nowej szkoły idzie zgodnie z planem
Nowa szkoła podstawowa na granicy Chotomowa i Jabłonny nabrała kolorów, od marca
trwają prace polegające na malowaniu elewacji. Wokół szkoły są już wylane chodniki,
a teren oplata ogrodzenie.
Roboty budowlane prowadzone
w ramach I Etapu budowy
Centrum
Edukacyjno-KulturalnoSportowego idą zgodnie z planem.
Od marca, na zewnętrznych ścianach
budynku są już widoczne kolory.
Rozpoczęły się prace obejmujące
zagospodarowanie zielenią. Teren
szkoły został ogrodzony, a wokół
budynku trwają prace polegające
na utworzeniu sieci chodników.
W minionym miesiącu zakończono
montaż rur spustowych.
Wewnątrz budynku nieustannie
trwają prace. W marcu zakończono
wylewki oraz tynki wewnętrzne.
W budynku jest już, również
ukończona, instalacja ogrzewająca
szkołę ciepłem z wnętrza ziemi.
Podwykonawcy
malują
ściany
wewnątrz budynku oraz montują
drzwi.
Zakończenie robót budowlanych
w ramach budowy Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego
(I Etap) – zgodnie z nową, rozszerzoną
umową – nastąpi w lipcu 2014 r.
1. września uczniowie rozpoczną
zajęcia w nowej szkole podstawowej.

Elewacja budynku i chodniki są już prawie gotowe

W budynku zastosowano
ogrzewanie podłogowe

Korytarz na parterze szkoły
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Trwają prace wokół budynku

Budynek szkoły - widok od strony zachodniej

Wnętrze sali gimnastycznej

Przy budowie szkoły wykorzystano
najnowsze technologie
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Zielonym szlakiem historii
Trwają ostatnie prace, w wyniku których już wiosną tego roku będzie można podążyć
szlakiem prowadzącym po miejscach w powiecie legionowskim związanych z walką
Polaków o niepodległość.
Uroczystą inaugurację tego projektu
Starostwo Powiatowe w Legionowie, będące
głównym organizatorem, zaplanowało na
początek maja.
To jeden z pierwszych tego typu projektów
w
województwie
mazowieckim
–
dostosowany do potrzeb współczesnego
turysty szlak wyposażony nie tylko w ładne
tablice informacyjne i kierunkowe, ale również
w elektroniczną mapę tras, dostosowaną
do mobilnych urządzeń typu smartphone.
Również strona internetowa www.szlak.
powiat-legionowski.pl poświęcona szlakowi
„Polski Walczącej” posiada przydatne funkcje,
jakimi są np. elementy wirtualnego spaceru
oraz bezpośredni dostęp do każdego
z punktów trasy. Strona proponuje również
ułatwienia dla osób niedowidzących – każdy
z opisów posiada lektora.
Dwa z trzech stworzonych szlaków w części
przebiegają przez naszą gminę (szlak czarny
i szlak zielony). W najnowszym numerze
„Wieści z Naszej Gminy” prezentujemy
fragment Szlaku Centralnego - zielonego, który
z powodzeniem można nazwać wojskowym.
Spotkamy na nim liczne fortyfikacje i koszary.
Poza pamiątkami związanymi z walką Polski
o niepodległość szlak poprowadzi nas
wśród atrakcji przyrodniczych i zabytków
architektonicznych. W całości (jest podzielony
na 4 etapy) ma długość prawie 60 km. Można

go przebyć zarówno pieszo, jak i rowerem.
Wędrówkę zaczynamy w Suchocinie, na
przystanku PKS. Kierujemy się w stronę Janówka
Drugiego, jednak przed tą miejscowością,
przed przejazdem kolejowym, zwiedzamy
pozostałości fortyfikacji Dzieła nr 10.
Budowę tych dwóch betonowych fortów
należących do zewnętrznej linii obrony
twierdzy Modlin carskie wojska rozpoczęły
w 1912 r. W czasie działań wojennych w 1915
r. nieukończone forty zostały obsadzone
przez 19. kompanię Nowogieorgijewskiej
Artylerii Fortecznej. Warto pamiętać,
że wśród obrońców twierdzy było wielu
Polaków z obszaru Królestwa Polskiego,
których jesienią 1914 r. Rosjanie powołali
pod broń. Betonowe forty do dziś
zachowały się szczątkowo w postaci
potrzaskanych wybuchami bloków.
Szlak prowadzi nas dalej, do Janówka
Pierwszego, gdzie zwiedzamy kolejne
fortyfikacje: Fort IV, Fort XVII b i Dzieło nr 9.
Pierwszy obiekt niestety nie jest udostępniony;
znajduje się w rękach prywatnych. Drugi – stoi
na terenie ogródków działkowych, ale łatwo
do niego dotrzeć. Trzeci - również w rękach
prywatnych, ale jego właściciel chętnie
udostępnia teren turystom.

Pozostałości trzech rosyjskich fortów
w Janówku należały do zewnętrznego
pierścienia obrony Twierdzy Modlin.
Umocnienia tworzyły Grupę Forteczną
Janówek, podawaną jako przykład
nowoczesnych rozwiązań w fortyfikacji
carskiej. Grupa składała się ze starszego
ceglano-ziemnego Fortu IV z 1887 r. oraz
dwóch nowszych umocnień betonowych
z lat 1912-1915, tj. Fortu nr XVII i Dzieła nr 9.
W połowie sierpnia 1915 r. twierdza Modlin
została otoczona przez wojska niemieckie.
Obrońcy na wieść o podpisaniu kapitulacji
twierdzy wysadzili umocnienia w Janówku
w powietrze.

Kwalifikacja wojskowa – staw się!
Rusza kwalifikacja wojskowa dla gminy Jabłonna. Od 22 do 24 kwietnia 2014
r. w Starostwie Powiatowym będzie pracowała komisja lekarska, która oceni
wezwanych pod względem zdolności do pełnienia czynnej służby.
Celem kwalifikacji wojskowej jest
ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających temu
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się
w trybie ochotniczym do pełnienia służby
wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej
są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym
w wezwaniu.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej
jest Starostwo Powiatowe w Legionowie
(ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119
Legionowo). Pracować ona będzie
w dniach 31.03-30.04.2014 r. w godz.
10:00-14:00 w poniedziałki i 9:00-14:00
od wtorku do piątku.

W kwalifikacji wojskowej powinni
wziąć udział:
•	mężczyźni urodzeni w 1995 r.,
•	
mężczyźni urodzeni w latach 1990
– 1994, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej,
•	osoby, urodzone w latach 1993 – 1994,
które zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia,
•	kobiety urodzone w latach 1990 – 1995,
posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej, oraz
kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku

szkolnym lub akademickim 2013/2014
kończą naukę w szkołach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych,
•	
osoby, które ukończyły 18 lat
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Wykaz dokumentów, które powinna mieć
ze sobą osoba wezwana na kwalifikację
znajduje się na stronie www.jablonna.pl
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„Kochać to chcieć przemierzyć cały świat we dwoje, po to,
by nie było miejsca na ziemi wolnego od wspólnych wspomnień”
- Ernest Hemingway

Szanowni Małżonkowie,
każdego roku Gmina Jabłonna organizuje uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanych przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Również w 2014 roku
pragniemy uhonorować Małżeństwa, które przeżyły razem 50 lat.
Serdecznie zachęcam Pary, które w 2013 i 2014 r. świętowały
50. rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłoszenia się do
Urzędu Stanu Cywilnego w Jabłonnie. Zgłoszenia można
dokonać osobiście (Urząd Gminy, pok. 15, piętro I)
bądź telefonicznie pod numerem: 22 76 77 334
Olga Muniak
Wójt Gminy Jabłonna

Zapytaj prawnika bez wychodzenia z domu
Adres mailowy prawnik@jablonna.pl jest coraz bardziej popularny wśród Mieszkańców gminy.
Z elektronicznych porad świadczonych przez prawników Urzędu Gminy skorzystało już ponad 50
osób. Szybka i skuteczna pomoc prawna bez wychodzenia z domu?- w naszej gminie to działa.
Od października 2013 r. ponad 50 osób sięgnęło po elektroniczną poradę
(pomocy skorzystało również kilka osób, które osobiście zgłosiły się o pomoc
do prawnika Urzędu Gminy).
Do skrzynki mailowej prawnik@jablonna.pl tygodniowo wpływają 2 – 3
wiadomości. Zapytania prawne Mieszkańców są zróżnicowane, najczęściej
dotyczą prawa spadkowego, prawa pracy, prawa rzeczowego oraz prawa
ubezpieczeń. Zazwyczaj do rozwiązania danego problemu prawnego
wystarczają przepisy ustawy, ponadto gminni radcy prawni korzystają
również z profesjonalnej literatury oraz z informatycznego programu
prawniczego, w którego zasobach znajdują się między innymi wzory umów
czy orzecznictwo.

Aby uzyskać poradę prawną, należy wysłać maila z opisem sprawy, co
do której potrzebna jest wskazówka. W sytuacji, gdy prawnik będzie
potrzebował więcej informacji obrazujących przedmiot zapytania, również
drogą mailową, poprosi o doprecyzowanie, zadając dodatkowe pytania.
Zgodnie z regulaminem elektronicznych porad prawnych odpowiedź na
zapytanie jest udzielana w terminie 14 dni. Czas odpowiedzi jest skracany
do minimum – 14 dni zajmuje odpowiedź na pytania dotyczące spraw, które
wymagają analizy szeregu norm i przepisów prawnych.
Prawnik Urzędu Gminy Jabłonna zachęca do korzystania z bezpłatnych
elektronicznych porad prawnych – nie musisz wychodzić z domu by uzyskać
wskazówkę prawną.
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Wake na jeziorze Trzciańskim
W połowie lipca zeszłego roku w naszej gminie nad jeziorem Trzciańskim w Skierdach
powstał nowy obiekt rekreacyjno-sportowy – Wake Family. Nad czystą, wręcz lazurową
wodą w otoczeniu lasu na odwiedzających czekają dwa wyciągi do wakeboardingu, beach
bar, plaża, plac zabaw dla dzieci oraz strefy do relaksu składające się z hamaków, leżaków
i zacienionych miejsc. Na miejscu można też wypożyczyć deskę przypominającą dużą deskę
surfingową z wiosłem, zwaną SUP aby popływać sobie swobodnie po czystym akwenie. Jest
to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu.
Czym jest wakeboard w skrócie zwany wake?
Wakeboard polega na płynięciu na powierzchni
wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej
trzymając się liny przyczepionej do łodzi lub na wyciągu.
Wakeboarding powstał z połączenia nart wodnych,
snowboardu oraz surfingu. Wakeboarding jest łatwy
w nauce i pozwala na aktywne i wesołe spędzanie
wolnego czasu. Jest to sport dla wszystkich
i w każdym wieku. Wakeboarding zalicza się do sportów
ekstremalnych i jak we wszystkich innych dyscyplinach
obowiązują tutaj ścisłe zasady bezpieczeństwa. Przed
przystąpieniem do aktywności powinniśmy przejść
specjalistyczne szkolenie, które w Wake Family jest
oferowane w cenie biletu.
Skorzystanie z wyciągu w Wake Family kosztuje 45 zł
(w dni powszednie do godz. 16 cena wynosi 40 zł). W cenie
biletu dostaniemy deskę z wiązaniami, piankę chroniącą
przed zimnem, kamizelkę chroniącą przez urazami
i utonięciem, kask oraz opiekę instruktora, który pokaże
jak wystartować, pływać i robić pierwsze zwroty.
Dla stałych bywalców jest dostępna bogata oferta
karnetów z dużymi zniżkami, o której więcej można
przeczytać na stronie www.wakefamliy.pl

Obiekt w Skierdach okazał się dużym sukcesem i cieszy
się rosnącą popularnością. W zeszłym roku w weekendy
przyjeżdżało tu nawet po 500 osób. Aby być pewnym,
że skorzysta się z wyciągu można zarezerwować miejsce
poprzez system rezerwacji znajdujący się na stronie
www.wakefamily.pl.
Na stronie można także obejrzeć zdjęcia z zeszłego
sezonu i znaleźć więcej informacji na temat tego obiektu
sportowego.
Wake Family jest otwarte 7 dni w tygodni, od godz. 8 do
20. W tym roku otwarcie jest planowane na 18 kwietnia.
31 maja planowane są widowiskowe zawody, na których
można zobaczyć jak pływają najlepsi i do jakiego poziomu
można dojść pływając na desce wakeboardingowej. Dla
odwiedzających będzie przygotowanych na ten dzień
szereg atrakcji. Organizatorzy zapraszają mieszkańców
z rodzinami i przyjaciółmi do odwiedzenia Wake Family.
Do Wake Family można szybko można dojechać od
ulicy Modlińskiej skręcając na Trzciany, potem w prawo
w ul. Granitową i podążając za drogowskazami z WAKE
FAMILY z łatwością dojedzie się na miejsce.

Wakebording na jeziorze Trzciańskim

