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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
11 listopada będziemy obchodzić
99. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Swój udział w wojnie
wyzwoleńczej mieli należący do Polskiej
Organizacji Wojskowej mieszkańcy naszej
gminy, którzy ruszyli z Chotomowa do
Nowej Jabłonny by rozbrajać wojska
niemieckie. Pisała o tym między innymi
nieżyjąca już Apolonia Cudna Kowalska
w książce „Chotomów – Jabłonna od wieków razem”. Najznamienitsze chotomowskie rodziny – Trzaskoma, Wróblewscy,

Kowalikowie, Nagat, Wądołowscy i wiele
innych, miały swój wkład w odzyskaniu
Niepodległości po latach zaborów. Nie
zapominajmy o ich wielkim poświęceniu.
O tym, czym dzisiaj jest patriotyzm, czym
jest patriotyzm nowoczesny, rozmawiamy
z psychologiem dziecięcym Elizą Gancarz
– Gaińską. Wywiad „Nie wystarczy kupić
bluzy z emblematem patriotycznym” polecam Państwa szczególnej uwadze. Jako
jeden z przykładów działalności społecznej angażującej mieszkańców, nasza rozmówczyni przywołuje Ochotnicze Straże

Pożarne. W najnowszych „Wieściach”
znajdziecie Państwo zaproszenie do
wstąpienia w szeregi OSP Jabłonna, która
ogłosiła nabór do jednostki. Główne
wymagania jakie stawia OSP to ukończone
16 lat, dobry stan zdrowia i chęć niesienia
pomocy potrzebującym.
Zapraszam do lektury „Wieści z Naszej
Gminy”.

Michał Smoliński
Redaktor Naczelny
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złotych będzie kosztować dowóz dzieci
z gminy Jabłonna do szkół w 2016 i 2017 r.

listopada będziemy obchodzić
99 rocznicę odzyskania Niepodległości

października 1925 r. urodził się
Andrzej Linke „Dahal” – współorganizator
i drużynowy drużyny Szarych Szeregów
w Chotomowie

zwycięstwa w dotychczasowej
historii Festiwalu Aktywności
Społecznej i Kulturalnej Sołectw
odniosły sołectwa z gminy Jabłonna
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Jabłonowskie spotkanie z Biznesem
odbyło się 12 października w Jabłonnie

Fot. Uroczyste pasowanie na ucznia. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

tyle osób obserwuje profil Gminy Jabłonna
na facebook.com – DZIĘKUJEMY!

lat temu powołano Komitet Odbudowy
Remizy Strażackiej w Chotomowie
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Najlepsi w Powiecie!
Młodzi piłkarze reprezentujący Klub Sportowy Wisła Jabłonna po raz kolejny zajęli
najwyższe miejsca na podium Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego.

Liga odbywa się w trzech edycjach:
wiosennej, jesiennej i zimowej. Każda
edycja to kilka turniejów, rozgrywanych na boiskach Jabłonny, Wieliszewa,
Legionowa i Serocka.

cząć sezon. Na początku, w poszczególnych rocznikach najlepszymi okazały się
zespoły: 2008 – Sokół Serock D, 2009 –
Wisła Jabłonna, 2010 – AP11 Legionowo,
2005-2007 – FDA Wieliszew.

9 września br., turniejem rozegranym
w Jadwisinie, wystartowała V edycja.
Do zawodów zgłosiło się 27 zespołów,
w których zagrało ponad 270 młodych
piłkarzy. We wszystkich grupach trwała
ambitna walka, aby jak najlepiej rozpo-

Na II turnieju V edycji – 23 września
w Wieliszewie, zawodnicy reprezentujący gminę Jabłonna zajęli w klasyfikacji
drużynowej: I miejsce rocznik 2009,
III miejsce rocznik 2008, II miejsce rocznik
2005/2006. Z kolei trzecią serię Piłkarskiej

Ligi Powiatu Legionowskiego młodzi
zawodnicy rozegrali na jabłonowskich
boiskach. W turnieju wzięło udział ponad
250 zawodników trenujących w 31 zespołach z 7 klubów. Istotną zmianą organizacyjną było połączenie roczników 2005,
2006 i 2007.
21 i 22 października w Jadwisinie odbyły
się ostanie spotkania w tej edycji. Dzięki
doskonałej grze piłkarze reprezentujący gminę Jabłonna wygrali większość
meczów i po raz kolejny odebrali puchary
dla najlepszych. Nasi zawodnicy zajęli
w V edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego: I miejsce w kategorii
rocznik 2008, 2009 oraz II miejsce w kategorii rocznik 2005/2006/2007. Przyznano
również wyróżnienia indywidualne:
w roczniku 2005/2006/2007 nagroda
trafiła do Gabriela Bączka z Wisły
Jabłonna – najlepszy zawodnik, z kolei
w roczniku 2009 wyróżnieni zostali:
Franciszek Werder – król strzelców,
Paweł Wierzbowski – najlepszy zawodnik, Artur Daciuk – najlepszy bramkarz.
Warto także przypomnieć, że w poprzedniej IV edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego reprezentanci gminy
Jabłonna zdobyli w klasyfikacji zespołowej najwięcej punktów podczas całych
rozgrywek (pięć turniejów) i zajęli
szczytne I miejsce w kategorii roczników:
2008, 2009 i 2007.

W jakim stanie są wały?
Tegoroczna kontrola wałów przeciwpowodziowych wykazała, że stan skarp i korony jest
zadowalający, niemniej jednak – może zagrażać bezpieczeństwu.
Dobrą wiadomością jest to, że niebawem
zakończą się prace projektowe przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna
– Nowy Dwór Mazowiecki.
Okresowa kontrola stanu technicznego
wału przeciwpowodziowego znajdującego się w gminie Jabłonna, miała miejsce
4 października 2017 r. W przeglądzie szesnastokilometrowego odcinka wzięli udział:
Joanna Żmudzińska – Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krzysztof
Gliniewski i Tadeusz Kiliś reprezentujący WZMiUW Inspektorat w Nowym
Dworze Mazowieckim, Iwona Biernacka
ze Starostwa Powiatowego w Legionowie,
radni – Dorota Świątko, Marta Lipińska,
Zenon Chojnacki oraz Ryszard Trojanowski
z Urzędu Gminy Jabłonna.
Kontrola wykazała powierzchowne uszkodzenia korony wału spowodowane przez
dziki. Uczestnicy przeglądu wskazali

w protokole na pilną konieczność przebudowy wału.
Zadowalający stan prawostronnego
wału Wisły nie jest satysfakcjonujący dla
władz Gminy. Wisła jest niebezpieczną
rzeką, a bezpieczeństwo mieszkańców
jest priorytetem, dlatego Gmina udzieliła
Województwu Mazowieckiemu 106 190 zł
dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku
Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wykonanie dokumentacji wspierają
finansowo również Gmina Wieliszew,
Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki oraz
Powiaty Legionowski i Nowodworski.
Kompleksowa dokumentacja przebudowy
niedługo będzie gotowa, a tym samym
coraz bardziej zbliżamy się do przebudowy
wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór
Mazowiecki.
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Budujemy oświetlenie!
Jeszcze w tym roku na siedmiu gminnych ulicach rozbłysną lampy ledowe. Ulice: Wrzosową
i Dębową oraz Osiedlową w Jabłonnie, Kolejową w Dąbrowie Chotomowskie, Chabrową
w Rajszewie oraz Żeligowskiego w Chotomowie łącznie oświetli 81 energooszczędnych lamp.

Umowy na wykonanie inwestycji zostały
już podpisane, a wykonawcy, firma ELVOT
Bogdan Uziębło Elektroinstalacje, Konserwacje, Pomiary, Remonty oraz ZESTI FOS

Sp. z o.o. na wykonanie prac mają czas do
końca roku. Wykonawcy zostali już wprowadzeni na teren budowy i w najbliższych
dniach rozpoczną przygotowania niezbędne
do przeprowadzenia inwestycji. Budowa
oświetlenia na wymienionych ulicach będzie
kosztowała ponad 300 tysięcy zł i zostanie
sfinansowana z budżetu gminy Jabłonna.
Prace budowlane na ul. Osiedlowej
w Jabłonnie, Chabrowej w Rajszewie, Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej oraz na
Żeligowskiego w Chotomowie już trwają.
Wykonano dokumentacje i uzyskano
pozwolenie na budowę oświetlenia na ulicach: Jasnej w Jabłonnie, Brzozowej w Chotomowie (w przypadku tej ulicy budowa
oświetlenia będzie wykonana do końca tego
roku), Jastrzębiej i Krogulczej w Skierdach,
Spokojnej w Chotomowie oraz oświetlenie
terenu przy Klubie Rolnika w Bożej Woli.
W ostatnich dniach, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Rybackiej
w Suchocinie.
Ale to nie wszystkie prace związane
z modernizacją oświetlenia, które zostaną
przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Obecnie trwa opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia na
ulicach Żwirowej w Trzcianach i Janówku
Drugim.
9 października zostało zakończone postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia kolejnych 8 dróg gminnych. Do końca
roku będziemy dysponować projektami
ledowego oświetlenia ulic: Leszczynowej,
Jutrzenki, Uroczej, Ogrodowej i łącznika
do ul. Polnej w Chotomowie, ul. Lipowej
(Lipowa 52A), Modrzewiowej i Magnolii
w Dąbrowie Chotomowskiej oraz łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów
w Jabłonnie. Łączny koszt wykonania projektów to ponad 62 tys. zł. Do wykonania
projektów oświetlenia ośmiu ulic, Wójt
wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez firmę ELEKTRA S.C. Monika Wlazło
Alicja Klama z Chotomowa.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
wykonana jeszcze w tym roku umożliwi
szybką realizację zaplanowanych inwestycji oświetleniowych w kolejnych 3 latach.

Program Wymiany Pieców – edycja 2017
W trosce o poprawę stanu powietrza atmosferycznego Gmina Jabłonna wzorem ubiegłego roku, pozyskała dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych pieców przede wszystkim węglowych – na ekologiczne kotły o wysokiej
sprawności. Program skierowany jest do osób, które złożyły wnioski w naborze prowadzonym na początku 2017 r.

Z końcem września wpłynęło oficjalne
pismo z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujące o przyznaniu promesy na dofinansowanie tego
zadania w formie dotacji w wysokości
do 87 389,04 zł.
Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
polega na wymianie, w domach mieszkańców Gminy Jabłonna, starych i nieefektywnych pieców (węglowych, ale także gazowych oraz na olej opałowy i biomasę) na
ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.
Uzyskane dofinansowanie pozwoli na
wymianę około 20 kotłów. Nie jest to liczba
wystarczająca, patrząc na potrzeby Gminy
i jej mieszkańców, jednak zmiana formuły

tegorocznego programu pozwala na zakup
marek i modeli kotłów, zgodnych z oczekiwaniami ich potencjalnych odbiorców.
Brak takiego rozwiązania w roku ubiegłym
był dość dużym problemem w zeszłorocznej edycji programu.
Zgodnie z opublikowanymi przez WFOŚiGW wytycznymi związanymi z metodologią wyliczania tzw. efektu ekologicznego,
realizowany przez gminę program wymiany
pozwoli uniknąć emisji około 1 766 kg
pyłów w skali roku, około 700 kg dwutlenku
siarki (SO2), 64 kg tlenków azotu (NOx),
ponad 2 ton tlenku węgla (CO) oraz odpowiednio blisko 91 ton dwutlenku węgla
(CO2). Zmniejszenie emisji związane jest
przede wszystkim z wycofaniem z użytkowania, poprzez brak udzielenia dotacji

na tzw. paleniska węglowe, oraz objęcie
programem także osób posiadających
piece olejowe, których emisje substancji
szkodliwych i niebezpiecznych znacznie
przekraczają ilości tych substancji emitowanych przez chociażby kotły opalane
gazem ziemnym.
Obecnie trwają prace związane z ustaleniem ostatecznej listy odbiorców programu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami
o zakwalifikowaniu się do dofinansowania
decydowała i decyduje kolejność zgłoszeń
mieszkańców. W przypadku rezygnacji
osoby kwalifikującej się do dofinansowania na jej miejsce jest wpisywana kolejna
osoba z listy. Urząd Gminy dokłada starań,
aby z końcem października pierwsze kotły
trafiły do mieszkańców.
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Gospodarka wodno-ściekowa
– realizujemy kolejne zadania
W celu prawidłowej realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Jabłonna – etap I” w Urzędzie Gminy powołano Jednostkę Realizującą
Projekt. Zespół specjalistów zajmuje się koordynacją całego projektu począwszy od spraw
organizacyjnych, prawnych, własnościowych, finansowych aż po sprawy techniczne.
Członkami zespołu są: Katarzyna Fronczak,
która zajmuję się techniczną stroną realizacji projektu, Agnieszka Jędrych – sprawami
regulacji własności gruntów oraz Anna
Lewandowska – sprawami finansowymi.
Projekt, jak już informowaliśmy Państwa
w poprzednich numerach Wieści, został
podzielony na 19 zadań inwestycyjnych.
W ramach projektu w 2016 roku zostało
zrealizowane Zadanie 17 pt.: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony w rejonie
ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odcinku
od posesji nr 236 w kier. ul. Zegrzyńskiej)”.
W ramach Zadania 1 pt.: „Budowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w zlewni pompownia „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów,
Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa,
Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów
praz sieci wodociągowej w rejonie ulic:
Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna,
Szczęśliwa.” są obecnie realizowane roboty
budowlane obejmujące inwestycję pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz
z odgałęzieniami do granic przyległych
nieruchomości w miejscowości Chotomów,
Gmina Jabłonna”. Planowane zakończenie
prac to koniec 2017 roku.
W sierpniu bieżącego roku Wójt Jarosław
Chodorski podpisał umowy z wyłonionym w ramach procedury przetargowej
Wykonawcą – firma PRIKNAUBER Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
z Legionowa na realizację drugiej części
Zadania 1 pt.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem
towarzyszącym w rejonie ulic: Szczęśliwej,
Partyzantów, bocznej od Jasnej oraz sieci
wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa
w m. Chotomów” oraz na:
Zadanie 2 pt.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna,
Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m.
Chotomów”
Zadanie 3 pt.: „Budowa sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towa-

rzyszącym w rejonie
ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa,
Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała
w m. Chotomów”,
Zadanie 10 pt.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej
w zlewni pompowni
„P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic:
Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św.
Tomasza z Akwinu
w m. Chotomów”,
Zadanie 11 pt.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz
z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie
ulic: Łąkowa, Polna,
Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego
w m. Chotomów”.
Powyższe zadania
będą realizowane w
systemie „projektu
i buduj”. Obecnie
rozpoczęła się faza
projektowa, zaś rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na przełom pierwszego i drugiego kwartału w 2018 roku.
Oprócz wyżej wymienionych inwestycji obecnie trwa procedura przetargowa
na wykonanie Zadania 19 pt.: „Stacja
Uzdatniania Wody w m. Chotomów”.
Przypomnijmy, że realizacja powyższych
zadań, które stworzą sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Jabłona realizowana jest w ramach umowy o dofinansowanie
na projekt „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Jabłonna – etap I”. Projekt realizowany jest
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym

adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 na łączną kwotę 67 772 090,09 zł,
w tym 35 125 778, 42 zł wyniesie dotacja
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jeśli mają Państwo pytania w zakresie realizacji projektu wodno-kanalizacyjnego
to zapraszamy do odwiedzenia Jednostki Realizującej Projekt, która mieści się
w budynku Urzędu Gminy przy ul. Modlińskiej 152, w pokoju nr 2 (na parterze
budynku). Pracownicy Jednostki chętnie
wytłumaczą zagadnienia związane z realizacją projektu oraz pomogą w załatwieniu konkretnych spraw, dotyczących sieci
wodno-kanalizacyjnej.
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Nowa szkoła – nowy sztandar
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie będzie miała nowy sztandar.
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz wsparciu sponsorów, 9 listopada
uczniowie złożą ślubowanie na nowy sztandar.
Od września w Chotomowie funkcjonuje
nowa szkoła podstawowa. W wyniku
wygaszania gimnazjów, uchwałą Rady
Gminy utworzono Szkołę Podstawową nr 2
im. Orła Białego w Chotomowie.
Mija dopiero drugi miesiąc działalności
nowej placówki oświatowej, a już trwają
przygotowania do ważnego wydarzenia w
życiu szkoły – poświęcenia i przekazania
sztandaru.
Uroczystość zaplanowaną na 9 listopada
2017 r. rozpocznie Msza święta z udziałem
bp. Marka Solarczyka w kościele NMP
w Chotomowie (godz. 11:00), podczas któ-

rej zostanie poświęcony nowy sztandar.
Po mszy, rozpoczną się uroczystości już
na terenie szkoły: ślubowanie uczniów,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pani Genowefie Pustelnik oraz część
artystyczna.
Sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych:
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
uroczystości patriotyczno – religijnych,
świąt narodowych. Poczty sztandarowe
szkół biorą także udział w gminnych uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Miło nam poinformować Państwa, iż rozpoczęliśmy rzeczową realizację projektu pn.: „KLUCZOWY PAKIET
STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zgłoszony w odpowiedzi na konkurs
nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 uzyskał
dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych) Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Jest on realizowany w formule partnerskiej
przez:
• Gminę Jabłonna;
• Szkołę Podstawową im. Orła Białego
w Chotomowie;
• Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja;
• Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji.
Odbiorcami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Chotomowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jabłona.
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie,
a przypomnijmy iż był to listopad 2016 roku,
szkoła funkcjonowała jeszcze jako gimnazjum,
stąd nieco myląca nazwa projektu, zgodna
jednak ze stanem ówczesnym.
Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu tzw. kompetencji kluczowych oraz
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku
pracy wśród jego uczestników – uczniów Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie.
Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez
poprawę jakości oraz rozszerzenie oferty
edukacyjnej placówki. Zgodnie z przyjętymi
założeniami, projekt będzie realizowany
w okresie od września 2017 roku do grudnia
2018 z możliwością jego wydłużenia.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić przede wszystkim:
• nabycie lub podniesienie przez uczniów
szkoły kompetencji i umiejętności ułatwiających budowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy
dzięki objęciu ich zajęciami pozalekcyjnymi;
• zmniejszenie dysproporcji w wynikach
edukacji poprzez objęcie uczniów zajęciami
wyrównawczymi;
• podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli poprzez realizację kursów doskonalących oraz zwiększających ich gotowość
do pracy z uczniem mającym trudności
w uczeniu się, z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz
nauczania metodą eksperymentu;
• wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły
poprzez doposażenie szkolnych pracowni
przedmiotowych.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, realizowane
będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych
z matematyki, przedmiotów przyrodniczych
oraz informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla szczególnie
zdolnych uczniów, a także zajęć wyjazdowych.
Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych
narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy
z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto
w ramach projektu zostaną zorganizowane
zajęcia z programowania i robotyki mające na
celu pobudzanie kreatywnego myślenia, dzięki
indywidualnej analizie problemów i zagadnień.
Ważnym elementem realizowanych działań
będzie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie
szkoły w narzędzia i urządzenia technologii

informacyjno-komunikacyjnych. Sale lekcyjne
zostaną wyposażone w niezbędne pomoce
i narzędzia dydaktyczne, w tym. m.in. w tablice
interaktywne, zestawy komputerowe, tablety,
laptopy, oprogramowanie edukacyjne.
Wśród zaplanowanych w ramach projektu
zajęć należy wymienić:
• zajęcia dla uczniów rozwijające ich
kompetencje kluczowe w formie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych z: matematyki,
języków obcych, fizyki, chemii oraz w formie
zorganizowanych kółek zainteresowań:
Młody Einstein – laboratorium doświadczeń
i eksperymentów chemii i fizyki, Matematyka
mnie dotyka, Dolina konstruktorów, Nieznane
oblicza biologii, Creative English, Ich Mag
Deutsch, Tajniki logiki – laboratorium logiki,
Nieznany wszechświat – zajęcia fizyki
z astronomią.
Dodatkowo zaplanowano także warsztaty
z technik szybkiej nauki, przedsiębiorczości
oraz kreatywnego myślenia, jak również
z robotyki, druku 3D oraz edukacji medialnej
– MEDIAlab.
• zajęcia dla nauczycieli doskonalące ich
kompetencje zawodowe w formie kursów
doskonalących: "Motywowanie uczniów
z trudnościami w uczeniu się wynikającymi
z SPE", "Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu", "Nauczanie metodą
eksperymentu";
Całkowita wartość projektu została oszacowana
na 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania
to 713 987,50 zł. Jego realizacja nie pociągnie
za sobą konieczności zabezpieczenia w budżecie Gminy Jabłonna dodatkowych środków
finansowych.
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Skwer jak nowy!
Na skwerze sołeckim przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie trwają prace
porządkowe.

W październiku siłownia plenerowa
zyskała nową nawierzchnię, a teren przy
ognisku został uporządkowany. Na Skwerze powstanie nowy trawnik, z myślą o najmłodszych pod placem zabaw wykonamy
bezpieczną, kolorową nawierzchnię.
Na początku października, Wójt Jarosław
Chodorski podpisał umowy na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu oraz
na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod
urządzeniami na placu zabaw.

W ramach prowadzonych prac od momentu
podpisania umowy trwa usuwanie chwastów, krzaków, karp pozostałych po
wycince drzew oraz usuwanie kamieni.
Na około 1200 metrach kwadratowych
zdjęto darń. W dalszym etapie na terenie
siłowni plenerowej zostanie wykonana
nowa nawierzchnia, a na Skwerze pojawi
się nowa trawa z rolki. Prace nie ominęły
również terenu wokół ogniska, gdzie przeprowadzono gruntowne porządki. Na placu

zabaw powstanie bezpieczna i kolorowa
nawierzchnia dzięki której, najmłodsi
mieszkańcy będą mogli bawić się lepiej
i bezpieczniej.
Wykonanie wszystkich prac będzie kosztowało 110 tysięcy zł i zostanie sfinansowane
z budżetu gminy Jabłonna i funduszu sołeckiego wsi Jabłonna. Prace wykonują dwie
firmy – Kinex Bud z Warszawy i EKO – DAR
z Jabłonny. Planowany termin zakończenia
prac to koniec pierwszej połowy listopada.

Dowóz dzieci do szkół
Tylko w 2016 i 2017 r. koszt dowozu dzieci z gminy Jabłonna do przedszkoli i szkół wyniósł
blisko 1,5 mln zł.
Gmina Jabłonna realizuje i finansuje dowóz
dzieci do Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie, Szkół Podstawowych
w Chotomowie – Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stefana Krasińskiego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego oraz dowóz
dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i
szkół w Legionowie i w Warszawie. Gmina
Jabłonna finansuje również dowóz dzieci
niepełnosprawnych dowożonych do szkół
przez rodziców.
W 2016 r. dowóz dzieci kosztował łącznie
ponad 705 tysięcy złotych, z czego do szkół
podstawowych w gminie Jabłonna – ponad
496 tysięcy złotych, a koszty związane

z transportem dzieci niepełnosprawnych
wyniosły ponad 208 tysięcy złotych.
W 2017 r. planowane koszty związane
z dowozem dzieci do szkół wyniosą
ponad 739 tysięcy zł. Dowóz dzieci do
szkół podstawowych w Chotomowie
i w Jabłonnie wyniesie ponad 522 tysiące zł,
a dowóz dzieci niepełnosprawnych ponad
217 tysięcy złotych.
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe gmina
zapewnia bezpłatny transport wtedy, gdy
droga dziecka z domu do szkoły podstawowej przekracza:
§§ 3 km – w przypadku uczniów klas
I – IV szkół podstawowych

§§ 4 km – w przypadku uczniów klas
V – VIII szkół podstawowych
Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a niepełnosprawnym dzieciom
w wieku 5 i 6 lat – do najbliższego przedszkola. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym istnieje obowiązek zapewnienia
dowozu także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń
kończy 21. rok życia.
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„Nie wystarczy kupić bluzy z emblematem
patriotycznym”
Listopad to czas, w którym wyjątkowo
dużo mówimy o patriotyzmie. Dziś chciałabym porozmawiać o nieco innym ujęciu
patriotyzmu niż ten, którego uczyłam
się w szkole – o patriotyzmie nowoczesnym. Przyznam, że zainspirował
mnie konkurs dla młodzieży Akademia
Nowoczesnego Patriotyzmu, którego zadania oscylują wokół 3 zagadnień: Kultury
Pamięci, Patriotyzmu Gospodarczego
i Samorządności. Dlaczego rozwijanie
akurat tych trzech aspektów jest takie
ważne?
Każdy z trzech aspektów jest częścią całości jaką ja zwykłam nazywać „nowoczesnym obywatelem”. Aby się dowiedzieć
kim dzisiaj jesteśmy musimy pamiętać
o korzeniach. Docenianie naszych własnych osiągnięć, wytworów naszych rąk
i lokalnych talentów oraz organizowanie
naszego lokalnego życia społecznego dla
dobra ogółu spina wielką klamrą wszystkie cechy tworząc z nas nowoczesnych
i świadomych obywateli.
Czy na co dzień w wychowaniu dzieci
i młodzieży uwrażliwiamy je na te trzy
aspekty?
Zdecydowanie największy nacisk kładziemy na kultywowanie naszych tradycji, promowanie historii, języka – są
to elementy niezbędne do budowania
poczucia przynależności oraz poznania
ojczyzny. W ostatnim czasie widoczna jest
duża świadomość młodych ludzi, dzieci
w zakresie doceniania atutów polskich
produktów, lokalnych przedsiębiorców.
W zakresie rozwijania Samorządności
mam wrażenie, że sami mamy jeszcze
dużo do zrobienia, a przede wszystkim
zrozumienia istoty tego tak ważnego
aspektu. W ramach uwrażliwiania, promowania postaw obywatelskich należy
wspomnieć o działaniach podejmowanych
w szkole np. działalność Szkolnego Klubu
Wolontariatu, wspieranie akcji charytatywnych. Bardzo dobrym przykładem
działalności o charakterze społecznym,
aktywizującym lokalną społeczność jest
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie,
która jest otwarta na współprace ze szkołą,
obecna jest na wszystkich imprezach
lokalnych. Dzieci mogą osobiście poznać
bohaterów i zadać nurtujące ich pytania.
Często spotykam się z opinią, że społeczeństwo obywatelskie jest uznawane
za najlepszy budulec demokracji. Przez
społeczeństwo obywatelskie rozumiem
społeczeństwo złożone ze świadomych,
zaangażowanych ludzi, którzy chętnie
podejmują własne inicjatywy. Nie stają
w opozycji do administracji, ale starają
się przy jej wsparciu realizować projekty

na rzecz wspólnoty. Konferencja zorganizowana wraz z naszą partnerską gminą
Vignanello była poświęcona właśnie
takiej aktywności. Przyznam, że relacje
opisujące, jak mieszkańcy innych państw
sami organizują wydarzenia kulturalne
(oczywiście przy wsparciu gmin) były dla
mnie zaskakujące. Obecnie w Jabłonnie
mamy naprawdę niewiele podobnych,
oddolnych inicjatyw. Czy sądzi Pani, że to
młode pokolenie będzie bardziej aktywne
od naszego?
Na pewno, wykazują aktywność w dziedzinach, w których nasze pokolenie do
tej pory raczkuje. Nowe technologie, kreatywność czy łatwość w absorbowaniu
„nowej” rzeczywistości. Widzę w naszych
maluchach duży potencjał i energię. Naszą
rolą jest aby ta energia została prawidłowo
wykorzystana oraz wspieranie tych osób,
które potrzebują pomocy, aby taką energię
wyzwolić bądź w sobie odkryć.
W jaki sposób Szkoła zachęca dzieci
do większego uczestnictwa w życiu
społecznym?
Zdajemy sobie sprawę, iż kompetencji
społecznych i obywatelskich młodzi ludzie
nie zdobędą tylko słuchając nauczycieli.
Aby je wykształcić należy działać, dlatego
staramy się organizować i brać udział
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Propagujemy również ideę wolontariatu, gdzie wspierane są
działania na rzecz innych. Bierzemy udział
w różnych projektach, nawet międzynarodowych min. Adopcja Serca, Flat Stanley,
Postcrossing. Uczą one tolerancji i akceptacji różnorodności, pokazują, jak wiele
satysfakcji może dać poznawanie nowych
osób lub pomoc drugiemu człowiekowi,
nawet na odległość.
Czy oprócz szkoły są w gminie organizacje, które zachęcają dzieci do współpracy,
organizują da nich zajęcia?
Tak, np. Związek Harcerstwa Polskiego,
którego zadaniem jest wychowanie
w duchu patriotyzmu, na prawych,
aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. Dużym zainteresowaniem cieszą się
akcje letnie i zimowe organizowane przez
GCKiS które mają bogatą ofertę zajęć.
Czy dzieci chcą w takich zajęciach uczestniczyć, czy jest to dla nich ważne albo
interesujące?
Musimy być świadomi, że w dzisiejszym
świecie alternatywa dla komputera, telefonu musi być atrakcyjna, nowa , urozmaicona. Odpowiednie zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci, rozwijanie ich pasji
i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych jest jednym z elementów gwaran-

Fot. Eliza Gancarz-Gaińska

Rozmowa z psychologiem dziecięcym Elizą Gancarz-Gaińską.

cji na sukces w ich dorosłym życiu. Dzieci
mają potrzebę przynależności do grupy
społecznej, nie tylko klasowej , chętne są
do działania, chcą być częścią pozytywnej
całości i mieć wpływ na jej kształt.
Czy sądzi Pani, że spotkania z dziećmi
organizowane w urzędach czy tworzenie
małego samorządu pomoże we wzmacnianiu postaw obywatelskich pośród dzieci?
Jestem o tym głęboko przekonana.
Przykłady z innych sąsiednich krajów
czy jednostek organizacyjnych pokazują,
że postawy obywatelskie najintensywniej kreują się w dużych wspólnotach.
Pomagają rozwijać cechy potrzebne
w codziennym życiu – elastyczność oraz
chęć współpracy, która jest wartością bardzo cenioną.
Czy działanie w samorządzie szkolnym
jest lekcją postawy obywatelskiej?
Jak najbardziej jest. Uczy tak trudnej
sztuki jaką jest współpraca dla dobra
większości, uczy słuchać racji innych oraz
akceptacji odmienności spojrzenia na ten
sam problem. Uważam , że bardzo brakuje
nam dzisiaj sztuki rozmowy i kooperacji
z sąsiadami czy kolegami z najbliższego
otoczenia. Otwiera też oczy na problemy
innych, których nasze dzieci mogą nie
doświadczać na co dzień z racji otoczenia
w którym się poruszają na co dzień poza
szkołą.
Jak my, jako rodzice możemy jeszcze
wspierać dzieci w tym zakresie?
Rola rodzica jest kluczowa w kształtowaniu naszych dzieci. Od nas jako rodziców
płyną wzorce zachowań oraz szablony
postaw na przyszłość. To rodzice muszą
aktywizować dzieci aby czynniej brały
udział w życiu najbliższego otoczenia.
Rodzice powinni, dzieląc się własnym
doświadczeniem, pokazywać dzieciom
jak powinien wyglądać przyszły wzorowy
obywatel. Wspierać je wyjaśniając zawiłości obecnego świata, pomagać dobrą radą
i troską, aby nie pogubiły się w dorosłym
i samodzielnym życiu. Nie wystarczy
kupić bluzy z emblematem patriotycznym – wspieranie dzieci musi wyrażać się
w czynach i stanowić pomost pomiędzy
historią a tym co jest tu i teraz.
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DOŁĄCZ DO NAS – ZOSTAŃ STRAŻAKIEM
„Człowiek potrzebuje pasji, która wypełni
część jego życia i którą podzieli się z innymi”
„Tylko życie poświęcone drugiemu
człowiekowi warte jest przeżycia”

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W JABŁONNIE
OGŁASZA NABÓR
Jeśli lubisz adrenalinę i chcesz pomagać potrzebującym
– DOŁĄCZ DO NAS. Wstąp w nasze szeregi i bierz udział
w akcjach ratowniczych. Nie liczy się płeć, rasa, narodowość
czy światopogląd – liczy się chęć niesienia pomocy innym.

WYMAGANIA:
• ukończone 16 lat
• dobry stan zdrowia pozwalający na czynny udział w akcjach
• chęć niesienia bezinteresownej pomocy

KONTAKT:

 728-376-838 lub /22/ 782 44 44
 @OSP.JABLONNA
Każdego dnia po godz. 18 zastaniesz nas również
w strażnicy przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie.

MIESIĄC

STYCZEŃ

PIĄTEK

12

LUTY

9; 13

KWIECIEŃ

6; 2

MARZEC
MAJ

9; 16

11; 25

SOBOTA

13; 20

10; 24
10; 17
7; 21

12;26

CZERWIEC

8; 22; 29

9; 23; 30

SIERPIEŃ

10; 24

11; 25

LIPIEC

WRZESIEŃ

PŹDZIERNIK
LISTOPAD

GRUDZIEŃ

13; 27
7; 21

5; 19
16
7

14; 28
8; 22

6; 20
17

1; 8
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Zaplanuj sobie Jabłonnę
Trwają konsultacje społeczne poprzedzające przygotowanie dwóch planów miejscowych
w Jabłonnie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowowschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie oraz dla planu w rejonie ulic Modlińskiej
i Złotej Renety w Jabłonnie.
Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat tego, jak powinny
wyglądać: wjazd do gminy oraz centrum gminy. Są to miejsca służące mieszkańcom a także budujące wizerunek gminy. Aby zaszły
zmiany potrzebne jest zaangażowanie się nie tylko urzędników
ale także mieszkańców.
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
30.10.2017 Spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi na obszarze objętym tworzonym planem dla południowo-wschodniego
rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie. W programie: przedstawienie
wyników diagnozy (ankiety, wywiady), wspólne projektowanie
przestrzeni, dyskusja.
13.11.2017 Debata połączona z warsztatami urbanistycznymi dla
wszystkich mieszkańców gminy. W programie dyskusja nad tym
jak powinien wyglądać wjazd do gminy. Z czym chcemy, aby
kojarzyła się nam Jabłonna?
04.12.2017 Spotkanie podsumowujące konsultacje i ich wyniki
dla wszystkich mieszkańców. W trakcie spotkania opowiemy
o wynikach konsultacji obu planów miejscowych, będzie także
przestrzeń do dalszej dyskusji.
Tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach, a chcieliby wypowiedzieć swoje zdanie, zapraszam do
wypełnienia ankiet, które dostępne są w wersji elektronicznej pod
linkiem:
Ankieta wjazd do Jabłonny: goo.gl/ddYkdx
Ankieta centrum Jabłonny: goo.gl/xLd8Vt
Zapraszamy do wspólnego planowania naszej gminy!

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie

Konsultacje społeczene
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla południowo
– wschodniego rejonu
ul. Modlińskiej w Jabłonnie
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Karta Dużej Rodziny – poznajmy
partnerów programu
Jabłonowska Karta Dużej Rodziny, to program dedykowany rodzinom z minimum
trojgiem dzieci. Posiadacze Kart mogą
korzystać z licznych zniżek oferowanych
przez gminne jednostki organizacyjne, jak
również przez komercyjnych partnerów,
których przybywa z każdym rokiem. Program funkcjonuje już od 4 lat, w tym czasie,
wydaliśmy 2267 jabłonowskich Kart Dużej
Rodziny.

PARTNERZY PROGRAMU:
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
ul. Chełmska 21a, Warszawa
Rabaty na czesne dla studentów I i II stopnia
Firma Grzegorz Kanigowski Michał
– Reginów
Rabat na sprzedawaną wodę – 30%
Salon Fryzjerski KRZYSZTOF
Jabłonna, tel. 22 775 94 30
Dzieci – 10 zł
Rodzice – 50% na wszystkie usługi
Centrum Dziecięce Bobas, Legionowo
Rabat na cały asortyment – 10%
Przedszkole Niepubliczne
"WS" Katarzyna Pietrzykowska
Chotomów, Tel. 22 425 80 77; 662 703 789
Rabat w wysokości 15% na zajęcia dodatkowe dla każdego dziecka
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
Chotomów, tel. 505-685-454
Rabat w wysokości 10% na wszystkie
porady, konsultacje i psychoterapie
Laserowe Centrum Rozrywki "LASER-WAR"
Legionowo, tel. 22 732 13 83
Rabat w wysokości 20% na usługi świadczone przez Laserowe Centrum Rozrywki
Społem Powszechna Spółdzielnia
Spożywców, Legionowo, tel. 22 774 28 40
Rabat w wysokości 3% i punkty.

Wszystkim rodzinom z trojgiem i więcej
dzieci mieszkającym w Gminie Jabłonna
i rozliczającym się z Urzędem Skarbowym
właściwym miejscowo dla naszej gminy,
proponujemy 50% ulgi w opłatach za
wybrane usługi realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy. Dużym Rodzinom proponujemy między innymi zniżki
w opłatach za odbiór odpadów segregowanych czy niższe opłaty za udział dzieci
w imprezach i zajęciach organizowanych
AVAILO Sp. z o.o., Jasionka, tel. 17 785 26 09
10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct
oraz 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas
Direct dla Rodziny
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW, Biuro Regionalne w Warszawie
tel. 22 621 46 29/22 617 72 48/22 617 72 84
UBEZPIECZENIA objęte programem:
1. ubezpieczenia komunikacyjne 15% zniżki
– Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów (OC)
– Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych
(zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących
posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów
ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony)
2. Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne 30% zniżki
– Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem ryzyka Assistance
DOM)
– Bezpieczny Dom w budowie
– Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
– Bezpieczna Zagroda
– Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących
Młodzi Geniusze, licencjonowana placówka Leonardo
School w Jabłonnie, Jabłonna, tel. 799-077-200
Zniżka 15 % na kurs Leo Maniak i Leo English
– zniżka nie obejmuje kosztu podręcznika
– zniżki nie sumują się wzajemnie
Leo Maniak – (dzieci w wieku 8-13 lat) metoda nauki
ortografii, sprawne czytania i skutecznego notowania, trening koncentracji, autoprezentacji i technik pamięciowych
(Mapy Myśli, tabliczka mnożenia i wiele innych)
Leo English – (dzieci od 2 lat) zajęcia prowadzone tylko
w języku angielskim metodą podświadomej nauki języka,
poprzez nauczanie polisensoryczne, z elementami dramy,
zabawy i bogatą oprawą muzyczną

ADVancer Marlena Rębelska-Dyguda
Stanisławów Pierwszy, tel. 698 098 951
Pierwsza porada prawna z zakresu prawa
cywilnego i prawa rodzinnego bezpłatna.
Kolejna porada prawna ze zniżką 50%

Centrum Medyczne DP MED
Jabłonna, tel. 22 29 29 800
Rabat w wysokości 10% (od cen obowiązujących w Centrum Medycznym) na
konsultacje, badania ambulatoryjne, zabiegi
diagnostyczne, stomatologię

Gabinet stomatologiczny lekarz stomatolog
Andrzej Flis
Legionowo, tel. 22 774 03 01/606 627 020
Gabinet oferuje zniżki na wszystkie zabiegi
w wysokości 10% w stosunku do obowiązujących cen

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Sportuś"
Skierdy, tel. 534 144 144
Rabat w wysokości 15% na czesne w przedszkolu i żłobku

Centrum Treningów Słuchowych
Jabłonna, tel. 605 505 002
Centrum oferuje zniżkę na wszystkie
prowadzone terapie w wysokości 20%

przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu.
Od początku działalności jabłonowskiej
Karty Dużej Rodziny, zachęcamy przedsiębiorców do zostania Partnerem Programu
– to świetna szansa na wsparcie dużych
rodzin ale również na zaistnienie na lokalnym rynku.
Pizzeria BIESIADOWO (firma TOP
SERVICE), Legionowo, tel.: 501 173 801
Rabat wysokości 15% na pizze, sałatki i
zapiekanki w lokalu i w dostawie (rabat nie
obejmuje napoi)
BIOALER – gabinet biorezonansu
tel.: 730 811 991
Rabat w wysokości 50% na wszystkie
usługi z cennika. Rabat nie sumuje się
z promocjami
TOWARZYSTWO EDUKACYJNE VIZJA
Warszawa, Tel.: 721-722-732; 605-160-000
System promocyjny Towarzystwa Edukacyjnego Vizja dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny:
1) pierwsze dziecko: płatność 95% nominalnej wartości czesnego,
2) drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wartości czesnego,
3) trzecie dziecko: płatność 50% nominalnej wartości czesnego,
4) czwarte dziecko: płatność 30% nominalnej wartości czesnego,
5) piąte i kolejne dzieci uczą się bezpłatnie!
* zniżka dotyczy zapisu dzieci do dowolnych placówek
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, podczas uczęszczania
do nich 2 i więcej dzieci w jednym czasie.

Myjnia Konwaliowa – ręczna myjnia
parowa samochodowa
Jabłonna, Tel.: 733-137-913
10% rabatu na mycie zewnętrzne auta
10% rabatu na czyszczenie kompleksowe auta
5% rabatu na pranie tapicerki
"STREFA UMYSŁU" – GABINET
PSYCHOLOGICZNY
Jabłonna, tel.: 888-446-149
Rabat w wysokości 10% na wszystkie
konsultacje, diagnozy, zajęcia o charakterze
terapeutycznym
PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
"TWÓJ CZAS", Jabłonna, tel.: 888-722-843
10% rabatu na usługi świadczone przez
prawnika, psychologa, terapeutę uzależnień
i dietetyka
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
W JABŁONNIE, Jabłonna, tel.: 664-90-90-45
10% rabatu na wszystkie usługi weterynaryjne (nie wliczając kosztów leków)

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom! Wszystkie niezbędne informacje – wniosek, regulamin Programu
oraz pełna lista Partnerów, znajdują się na www.jablonna.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.
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Rada uchwaliła
Po okresie wakacyjnym, Rada Gminy Jabłonna wznowiła prace. Poniżej prezentujemy
tytuły uchwał, którymi zajmowali się radni podczas trzech Sesji oraz zestawienie głosowań.
Podczas pierwszej Sesji po wakacyjnej
przerwie – Sesja nr XLI z 30 sierpnia
2017, Rada Gminy podjęła 15 uchwał,
wśród nich:
1. uchwała Nr XLI/361/2017 – w sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków
nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – 14 głosów „za”;
2. uchwała Nr XLI/362/2017 – w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie
Sośno – 14 głosów „za”;
3. uchwała Nr XLI/363/2017 – w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Jabłonna
na rok 2017 – 12 głosów „za”;
4. uchwała Nr XLI/364/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2017 – 2030 – 13 głosów „za”;
5. uchwała Nr XLI/365/2017 – w sprawie:
nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 22/8
położoną w obrębie 2-Boża Wola
– 12 głosów „za”;
6. uchwała Nr XLI/366/2017 – w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzciany w gminie Jabłonna
(ul. Bursztynowa) – 13 głosów „za”;
7. uchwała Nr XLI/367/2017 – w sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa
Chotomowska w gminie Jabłonna
(ul. Cedrowa) – 13 głosów „za”;
8. uchwała Nr XLI/368/2017 – w sprawie: zmiany Porozumienia
Międzygminnego z dnia 27 kwietnia
2006 roku – 13 głosów „za”;
9. uchwała Nr XLI/369/2017 – w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą
Jabłonna, a Miastem stołecznym
Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług
opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego
do współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost
e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1
E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi
dla Mazowsza w ramach ZIT)
– 14 głosów „za”;
10. uchwała Nr XLI/370/2017 – w sprawie:
uzupełnienia składu komisji konkursowej oraz wyboru nowego przewodniczącego komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonnie – 14 głosów „za”;
11. uchwała Nr XLI/371/2017 – w sprawie:
nadania statutu Szkole Podstawowej
nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
– 14 głosów „za”;
12. uchwała Nr XLI/372/2017 – w sprawie:
stanowiska Rady Gminy odnośnie
skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy
Jabłonna – GOPS – 12 głosów „za”;
13. uchwała Nr XLI/373/2017 – w sprawie:
stanowiska Rady Gminy odnośnie
skargi na działalność kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej
Gminy Jabłonna – GOPS – 8 głosów
„za”, 4 osoby wstrzymały się od głosu;
14. uchwała Nr XLI/374/2017 – w sprawie:
stanowiska Rady Gminy dotyczącego
wezwania do usunięcia naruszenia
prawa – 12 głosów „za”;
15. uchwała Nr XLI/375/2017 – w sprawie:
udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie – 12
głosów „za”.
11 września 2017 r. miała miejsce XLII
– nadzwyczajna Sesji Rady Gminy
Jabłonna. Podczas posiedzenia radni
podjęli uchwałę (Nr XLII/376/2017) w
sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Jabłonna porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań
lokalnego transportu zbiorowego na

terenie Gminy Jabłonna. Uchwała została
podjęta 14 głosami „za”, przy nieobecności jednego z radnych.
27 września 2017 r. odbyła się XLIII Sesja
Rady Gminy Jabłonna, podczas której
Rada podjęła 10 uchwał:
1. uchwała Nr XLIII/377/2017 – w sprawie: zmiany uchwały o udzielenia
pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu – 14 głosów „za”;
2. uchwała Nr XLIII/378/2017 – w sprawie: zmian w budżecie Gminy
Jabłonna na rok 2017 – 14 głosów „za”;
3. uchwała Nr XLIII/379/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna
na lata 2017 – 2030 – 15 głosów „za”;
4. uchwała Nr XLIII/380/2017 –
w sprawie: w sprawie: nabycia
niezabudowanej nieruchomości
położonej w rejonie skrzyżowania ul.
Bagiennej i ul. Promiennej w obrębie
3 – Chotomów – 15 głosów „za”;
5. uchwała Nr XLIII/381/2017 – w sprawie: nabycia prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jasnej w obrębie
3 – Chotomów – 15 głosów „za”;
6. uchwała Nr XLIII/382/2017 – w sprawie: nabycia niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul.
Kwiatowej w obrębie 6 – Janówek
Drugi – 10 głosów „za”, 5 radnych
wstrzymało się od głosu;
7. uchwała Nr XLIII/383/2017 – w sprawie: zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna (ul. Marmurowa)
– 12 głosów „za”;
8. uchwała Nr XLIII/384/2017 – w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości w Chotomowie (ul. Ogrodnicza)
– 13 głosów „za”;
9. uchwała Nr XLIII/385/2017 – w sprawie: stanowisko Rady Gminy
Jabłonna odnośnie skargi dotyczącej
zadań Wójta Gminy Jabłonna – 15
głosów „za”;
10. uchwała Nr XLIII/386/2017 – w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie –
14 głosów „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Pełne teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=177848
Gmina Jabłonna jako jedyna gmina w Powiecie Legionowskim udostępnia retransmisje sesji
Rady Gminy Jabłonna, które można obejrzeć na gminnym kanale na Youtube.
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Relacja z I Jabłonowskiego
spotkania z biznesem
I Jabłonowskie spotkanie z biznesem już za nami. 12 października w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie spotkało się blisko 40 przedsiębiorców z naszej gminy.

Fot. Przedsiębiorca i radny – Wojciech Nowosiński

Fot. Uczestnicy spotkania

Fot. Wójt Jarosław Chodorski

I Jabłonowskie spotkanie
z Biznesem

Pomysł cyklicznych spotkań podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą
z przedstawicielami gminy wyszedł od
samych przedsiębiorców w trakcie tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Jabłonna w zeszłym roku.
Podsumowanie strategii:
W trakcie tworzenia Strategii, a także
Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna
pojawiły się tematy konkretnych działań,
do których w przyszłości chcielibyśmy
zaprosić przedsiębiorców. Uporządkowanie przestrzeni gminnej, dobroczynność,
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(CSR), Ekologia, Turystyka, Kobiety w biznesie, Innowacje, to tematy, do których
zaprosiliśmy przedsiębiorców. Zależało
nam także na zapoznaniu się z tematami
jakie interesują przedsiębiorców, dlatego
w trakcie spotkania znalazła się przestrzeń
na rozmowę na ten temat.

Goście spotkania:
Gośćmi spotkania byli dr inż. Patryk Chaja
z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,
reprezentujący Centrum Badawcze PAN
KEZO w Jabłonie, który krótko przedstawił
tematykę badawczą Centrum oraz możliwości współpracy z przedsiębiorcami.
Kolejnym gościem była Paulina Bednarz
z Instytutu Wolontariatu Pracowniczego,
która opowiedziała o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój
przedsiębiorczości. Tematykę współpracy
przedsiębiorców z terenu powiatu poruszył w swoim wystąpieniu Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie Kazimierz Kurnicki. Natomiast o powiatowym
konkursie dla pracodawców „Odpowiedzialni społecznie” opowiedziała Dorota
Wróbel-Górecka, Dyrektorka Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie. Konkurs nadal trwa. Do udziału w nim mogą
przystąpić pracodawcy, w tym przedsię-

biorcy, firmy z udziałem Skarbu Państwa,
instytucje, bez względu na profil i rodzaj
prowadzonej działalności, które są zarejestrowane i/lub prowadzą działalność na
terenie powiatu legionowskiego. Zgłoszenia można składać do 13 listopada. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, który można
znaleźć pod linkiem: goo.gl/YkhS8E
Dobrze działający sektor przedsiębiorczości na terenie gminy to nie tylko podatki
odprowadzane do jej budżetu, ale także
miejsca pracy dla mieszkańców i ogromny
potencjał intelektualny przedsiębiorców.
Zmiany w gminie i rozwój lokalny nie są
możliwe bez udziału w nim lokalnego
biznesu. Jesteśmy na początku rozmowy
i układania współpracy pomiędzy gminą
a przedsiębiorcami.
Zapraszamy!

W związku z aktualizacją strony internetowej gminy, zapraszamy Państwa do wysłania swojego zgłoszenia z informacjami
na temat prowadzonej działalności na adres: rewitalizacja@jablonna.pl. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej
www.jablonna.pl w zakładce: Branżowy katalog firm.
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Boża Wola na fali!

Fot. Zwycięskie Sołectwo – Boża Wola

Wielomiesięczne przygotowania przyniosły oczekiwany rezultat – tegoroczne Święto
Gminy Jabłonna na długo pozostanie w naszej pamięci.

się za tymi wszystkim prezentowanymi
smakołykami i dekoracjami. Dlatego tym
razem, mieszkańcom Bożej Woli pospieszyły z pomocą radne Dorota Świątko
i Teresa Gałecka oraz pracownicy urzędu.
Również wójt Jarosław Chodorski przyłożył swoją rękę do tego sukcesu, wspierając
występ, któremu zapewnił akompaniament. Dzięki dobrej współpracy w kolejnym roku znów będziemy gospodarzami
tej wspaniałej imprezy!

Fot. Sołtys Bogdan Szlufarski ze statuetką

stoiskach można było porozmawiać o planie zagospodarowania przestrzennego,
poznać nowy projekt „Jabłonna Gmina
z Historią” czy dowiedzieć się czegoś więcej o budowie kanalizacji. Zachęcaliśmy
do spotkań z dzielnicowymi, a dzieciom,
przy użyciu nowoczesnego sprzętu,
pokazywaliśmy jak fatalny wpływ na
postrzeganie świata mają substancje psychoaktywne. Takie spotkania z Państwem,
poza Urzędem są dla nas bardzo cenne
– dlatego serdecznie dziękujemy za to, że
nas odwiedziliście.
Dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu
Sołectwa Skierdy podczas Festiwalu
Aktywności Społecznej i Kulturalnej
Sołectw, gmina Jabłonna była tegorocznym gospodarzem imprezy. Dzięki temu,
pałacowy gazon zapełnił się stoiskami
sołectw, które prezentowały tradycyjne zwyczaje i serwowały przepyszne
potrawy. Naszą gminę reprezentowało
Sołectwo Boża Wola, które przekonało
wszystkich, że jest na fali! Piękne, stoisko
utrzymane w marynistycznym klimacie,
bogactwo dań i wspaniały występ sceniczny, po raz drugi przyniosło sołectwu
z naszej gminy zwycięstwo. Jest to powód
do ogromnej radości, bo tegoroczny
sukces jest dowodem na to, jak świetnie
potrafimy współpracować. Wizyta na
festiwalowym stoisku jest dla odwiedzających niewątpliwą przyjemnością – jednak
nie wiele osób wie, jaki ogrom pracy kryje

Fot. Koncert Sylwii Grzeszczak

Fot. Stoisko Sołectwa Boża Wola

W tym roku wiele rzeczy zrobiliśmy po
raz pierwszy – przede wszystkim gwiazdę
wieczoru wybrali ci, którzy w gminie
Jabłonna są najważniejsi – Mieszkańcy!
W internetowej sondzie przeprowadzonej
na początku roku zwyciężyła topowa piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Organizacja
koncertu tak wielkiej gwiazdy wymagała
niemałego wysiłku, ale z pewnością było
warto! Ponad godzinny występ i największe hity to było to, na co wszyscy czekaliśmy. Lepszego zakończenia tegorocznego
święta nie można było sobie wymarzyć.
W ciągu całego dnia, w jabłonowskim
parku nie brakowało, także innych atrakcji. Tradycyjne dmuchańce dla dzieci, stragany z zabawkami, ale również cieszące
się ogromną popularnością znakowanie
rowerów, zaplatanie warkoczyków, baloniki dla dzieci, gry, konkursy i zabawy.
W dniu, który jest świętem nas wszystkich,
staraliśmy się też pokazać nad czym obecnie pracujemy w Urzędzie. Na gminnych

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
13 października, w Galerii Jabłonna odbył się wyjątkowy wernisaż – tym razem zaprezentowaliśmy zdjęcia nadesłane na konkurs „Wisła w Obiektywie Mieszkańców”. Autorzy prac – mieszkańcy naszej Gminy – zaprezentowali
na nich nie tylko swój talent, ale też ogromną wrażliwość na piękno otaczającej przyrody.
Spośród blisko 40 nadesłanych zdjęć, komisja konkursowa wspierana przez Przemysława Paska z Fundacji Ja Wisła, wyłoniła 11 najlepszych przyznając ich autorom nagrody w postaci bonów prezentowych. Nie było to jedyne wyróżnienie – zwycięskie fotografie zostaną pocztówkami promującymi gminę Jabłonna. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Justyna Lasota-Kijora (I miejsce), Tomasz Kisiel (II miejsce), Mariusz Kijora (III miejsce), wyróżnienia: Anna Dryblak, Jolanta Czech-Wrona,
Marta Kisielewska, Marzena Lasota, Adam Dawgul, Sara Kisiel, Katarzyna Trzaska, Mateusz Lasota
Jak podkreślił Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, konkurs, którego tematyka nawiązywała do Roku Rzeki Wisły, miał
zachęcić do większego eksplorowania najpiękniejszych rejonów naszej Gminy. Jak widać, cel ten został osiągnięty czego
owocem są przepiękne zdjęcia. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy autorom i zachęcamy do odwiedzania Galerii Jabłonna.
Wystawa jest czynna do 9 listopada i można ją oglądać w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcie autorstwa Tomasza Kisiela

Zdjęcie autorstwa Justyny Lasoty-Kijora

Zdjęcie autorstwa Mariusza Kijory

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) współpracuje
z przedsiębiorcami i instytucjami z terenu powiatu legionowskiego.
Poprzez spotkania i wspólne projekty stara się zachęcić do szukania
partnerskich rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.
Współpraca to jednak proces długotrwały,
bo instytucje i ludzie muszą nabrać do
siebie zaufania. To się na szczęście dzieje.
Od kilku lat spotykamy się i czerpiemy
wiedzę od siebie nawzajem i bogatsi o nią
tworzymy coś co generuje zysk społeczny.
Każda osoba przywrócona na rynek pracy
jest naszym sukcesem.

społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu
powiatu legionowskiego, którzy swoją
postawą zwiększają świadomość i wiedzę
na temat społecznej odpowiedzialności
biznesu, wpływają na unowocześnianie
i rozwój lokalnej gospodarki oraz budują jej
pozytywny wizerunek.

Nadszedł więc czas, aby uhonorować
tych, którzy angażują się w te, bardzo
trudne, działania. Stąd pomysł na
konkurs „Odpowiedzialni społecznie”,
który stanowi inicjatywę Starosty
Legionowskiego, Powiatowego Centrum
Integracji Społecznej w Legionowie oraz
Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii
Społecznej. Jego celem jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego

Do udziału w konkursie mogą przystąpić
pracodawcy, w tym przedsiębiorcy, firmy
z udziałem Skarbu Państwa, instytucje,
bez względu na profil i rodzaj prowadzonej
działalności, które są zarejestrowane i/lub
prowadzą działalność na terenie powiatu
legionowskiego.
W ramach konkursu laureatom przyznawany jest honorowy tytuł: Przedsiębiorca
Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja

Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik
Odpowiedzialny Społecznie. Na zgłoszenia
czekamy od 15 września do 13 listopada.
Formularze zgłoszeniowe i regulamin jest
zamieszczony na stronach:
cis.legionowski.pl
starostwo-legionowskie.pl
mazowieckafederacja.pl
Nagrodami w konkursie są statuetki w każdej kategorii za I miejsce wraz z aktem
nadania tytułu oraz dyplomy dla dwóch
kolejnych wyróżnień w każdej z kategorii.
Wręczenia tytułu dokona starosta legionowski wraz z dyrektorem Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej oraz
przedstawicielem Mazowieckiej Federacji
na rzecz Ekonomii Społecznej podczas
uroczystej sesji Rady Powiatu.

Pracodawców, którzy chcieliby w przyszłości włączyć się, w nasze działania serdecznie zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 732 15 58, biuro@cis.legionowski.pl .
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