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Gmina w liczbach
3

urodziny Parkrun Jabłonna
odbędą się 24 sierpnia.

5

osoba polubiła 17 czerwca
profil Gmina Jabłonna na Facebook.

74

wakacyjnych seansów
kina letniego.

4

3000.

lecznice chipują bezpłatnie
czworonogi w ramach
umowy z Gminą Jabłonna.

12

74

dni trwają
tegoroczne wakacje.

107

kilometrów nowych
ścieżek rowerowych.
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dzieci uczestniczy
w Akcji Lato w Jabłonnie.

AQUA AEROBIK
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Przełom w bezpieczeństwie
przeciwpowodziowym Gminy Jabłonna
Do końca 2020 r. ma powstać dokumentacja projektowa przebudowy wału wiślanego na terenie Gminy
Jabłonna. 16 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie samorządowcy Powiatu Legionowskiego i Powiatu Nowodworskiego podpisali z Państwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie porozumienie, dzięki któremu powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca
przebudowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.
znaczenie budowy drogi eksploatacyjnej
na koronie wału przeciwpowodziowego,
która umożliwi również komfortowy ruch
rowerowy w celach rekreacyjnych. Dla naszej Gminy, poza nadrzędną kwestią, jaka
jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
ważne jest umożliwienie rekreacji wzdłuż
Wisły.
Dokumentacja projektowa będzie obejmować między innymi takie zadania jak
przebudowa ławy przywałowej i w zależności od potrzeb jej budowa, remont
lub przebudowa budowli wałowych oraz

zabezpieczenie korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi, ponadto budowa drogi
eksploatacyjnej na ławie przywałowej oraz
wspomniana wcześniej budowa drogi eksploatacyjnej na koronie wału.
Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i to właśnie
ta jednostka ogłosi przetarg na wykonanie
projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku 16 km.
Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń ma zostać
wykonana do końca 2020 r.

Fot. Wał przeciwpowodziowy w 2017 roku

Fot. Wał przeciwpowodziowy w 2014 roku

Inwestycja dotyczy infrastruktury na
odcinku ponad 16 km. Przygotowanie
i podpisanie porozumienia poprzedził
szereg spotkań, w których brali udział
przedstawiciele samorządów zainteresowanych przebudową wału wiślanego
i poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Uczestnicy spotkań
rozmawiali między innymi na temat
rozwiązań dotyczących przebudowy
wału, które mają znaleźć się w dokumentacji projektowej. Przedstawiciel Wydziału
Inwestycji Urzędu Gminy Jabłonna,
biorący udział w naradach, podkreślał

PARTYCYPACJA W KOSZTACH
WYKONANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY WAŁU

Samorządy, które podpisały porozumienie
w sprawie wykonania dokumentacji projektowej
przebudowy wału, poniosą koszt 80% wartości
dokumentacji projektowej tj. 1 200 000,00 zł

§§ Gmina Jabłonna - 315 000 zł
Gmina Jabłonna
5,00%

26,25%

26,25%

16,25%

10,00%
16,25%

Powiat Legionowski

§§ Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki - 315 000 zł
§§ Wody Polskie - 300 000 zł

Powiat Nowodworski

§§ Powiat Legionowski - 195 000 zł

Miasto Legionowo

§§ Powiat Nowodworski - 195 000 zł

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

§§ Miasto Legionowo - 120 000 zł

Gmina Wieliszew

§§ Gmina Wieliszew - 60 000 zł
Pozostałą część (300 000,00 zł)
poniosą Wody Polskie
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Co nowego na budowie sali sportowej?
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Zakończono wykonanie fundamentów i tzw. stanu zerowego, wykonano przyłącze wodociągowe
i ściany parteru zaplecza , wykonano strop nad parterem i rozpoczęto budowę ścian piętra zaplecza oraz ścian
parteru Sali (stan na 24.06.19 r.).

Fot. Budowa sali sportowej (stan na 27.06.2019 r.)

Obiekt będzie pełnił funkcję sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej
im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie –
poza godzinami użytkowania przez dzieci
szkolne, będzie to obiekt ogólnodostępny.
Przewiduje się, że jednocześnie z sali gimnastycznej będą mogły korzystać 3 grupy
po około 25 osób (boiska treningowe
będą od siebie oddzielone kotarami). Widownię dla 208 widzów zaprojektowano
na 4-rzędowych trybunach składanych
teleskopowo.
W budowanej sali zaprojektowano następujące boiska:
§§ pełnowymiarowe główne boisko oraz
3 boiska treningowe do koszykówki,

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 15 czerwca 2020 r. a zakończenie inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie wybudowanej sali do
31 lipca 2020r.

§§ pełnowymiarowe główne boisko oraz
3 boiska treningowe do siatkówki,
§§ pełnowymiarowe główne boisko
do piłki ręcznej.

Trwa remont ulicy Przylesie
Na początku czerwca rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Remont i odwodnienie
ul. Przylesie w Jabłonnie”. Od 7 czerwca na ul. Przylesie obowiązuje czasowa organizacja ruchu, zostały
wyznaczone objazdy. Zakończenie prac remontowych zaplanowano na połowę sierpnia 2019 r.
Remont obejmuje 3787,5 mb jezdni
ul. Przylesie. W ramach inwestycji wykonywane są następujące prace: wymiana
krawężników betonowych, przygotowanie terenu pod wykonanie nowych
nawierzchni, regulacja wysokościowa
istniejących urządzeń w drodze (włazów,
kratek, pokryw, itp.), budowa nawierzchni
jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych, ułożenie siatki szklanej przeciwspękaniowej pomiędzy warstwami mieszanki
asfaltowej. Roboty obejmują także przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych na przyległe posesje z szarej kostki,

zjazdy są dostosowywane wysokościowo
do nowej nawierzchni drogi.
W ramach trwającej inwestycji zostanie
przełożona nawierzchnia parkingu usytuowanego naprzeciw przedszkola „Pomarańczowa ciuchcia”.
Inwestycja obejmuje także budowę wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej
i budowę rowów chłonnych od R1 do R11.
Po zakończeniu prac remontowych, na ul.
Przylesie zostanie wprowadzona nowa
stała organizacja ruchu.
Fot. Remont ul. Przylesie
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UWAGA!
NA UL. PRZYLESIE ZOSTAŁA WPROWADZONA
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU!
Na czas robót na ul. Przylesie został wprowadzony jeden kierunek ruchu
– w stronę Warszawy. Jednokierunkowa jest również ul. Milenijna.
Dla ruchu z Warszawy został wyznaczony objazd.
PROSIMY O RESPEKTOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH I ZASAD
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. WJAZD NA UL. PRZYLESIE
OD UL. MARMUROWEJ I DROGI TECHNICZNEJ PO WSCHODNIEJ
STRONIE OBWODNICY JEST ZAKAZANY!

Inwestor: Gmina Jabłonna
Koszt inwestycji: 1 313 763,00 zł
Powierzchnia remontowanej
jezdni: 3787,5 mb
Termin zakończenia
prac: 16 sierpnia 2019 r.

WIDOK A

WIDOK B

WIDOK C

WIDOK D
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Umowa na budowę przedszkola - podpisana!
Nowa placówka ma powstać na działce gminnej przy ul. Żeligowskiego do końca czerwca 2021 r. Wójt Jarosław
Chodorski, 18 czerwca 2019 r. podpisał umowę z firmą ZAB-BUD Sp. z o.o. z Warszawy, która wykona projekt
i wybuduje przedszkole przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie.
SERWER.

SALA ZAJĘĆ 3

ZAPLECZE

Przedmiotem umowy jest opracowanie
pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz
budowa przedszkola gminnego w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego. Celem
inwestycji jest zapewnienie miejsc przedszkolnych i żłobka dla dzieci z terenu gminy Jabłonna- 8 oddziałów przedszkolnych
KOLORYSTYKA
ELEWACJI
dla 200 dzieci
oraz utworzenie
dwóch oddziałów żłobkowych. Ponadto, w ramach
umowy wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia projektu rozbiórki a także
wykonania rozbiórki istniejącego budynku przedszkola.
SALA ZAJĘĆ 1

ZAPLECZE

tynk cienkowarstwowy kol. biały

tynk cienkowarstwowy
np Ceresit Amber Path

tynk cienkowarstwowy kol. szary
np Ceresit Reunion RN4

tynk cienkowarstwowy
np Ceresit Sumatra SM5

tynk mozaikowy kol. szary

elewacja z płyt HPL
kol. jasnoszary RAL 9002

tynk cienkowarstwowy
np Ceresit Dakota DK2

elewacja z płyt HPL
kol. RAL 1034

tynk cienkowarstwowy
np Ceresit Jamaica JM5
tynk cienkowarstwowy
np Ceresit Amber Island

elewacja z płyt HPL
drewnopodobne kol. orzech
blachodachówka płaska
kol. RAL 7037

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ZAPLECZE

ZAPLECZE

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

Zgodnie z umową, zakończenie realizacji
robót budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku przedszkola ustalono
na 30 czerwca 2021 r. Umowa z firmą
ZAB-BUD Sp. z o.o. opiewa na kwotę
14 740 000,00 zł.
SALA SENSORYCZNA

ŁAZIENKA

SALA GIMNASTYCZNA

ŁAZIENKA

Nowy budynek dla 8 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziałów żłobkowych ma
zostać zaprojektowany i wybudowany
w oparciu o koncepcję architektoniczną
wyłonioną w konkursie w sierpniu ubiegłego roku.

SALA ZAJĘĆ 8

II ETAP

ZAB-BUD Sp. z o.o., która zaprojektuje
i wybuduje przedszkole w Chotomowie
jest firmą budowlaną działającą w charakterze generalnego wykonawcy na rynku
warszawskim oraz na terenie całego kraju
od 1983 r. Firma realizowała między innymi takie inwestycje jak: budowa przedszkola w Raszynie, budowa przedszkola
z oddziałami żłobkowymi na warszawskiej Białołęce (przy ul. Jesiennych Liści),
budowa żłobka w Miasteczku Wilanów,
Przebudowa Pawilonu ZODIAK w Warszawie czy budowa szpitalnego oddziału
ratunkowego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

JADALNIA

KORYTARZ

I ETAP

GMINNE PRZEDSZKOLE
W CHOTOMOWIE

II ETAP

Fot. Podpisanie umowy na budowę przedszkola w Chotomowie

GMINNE PRZEDSZKOLE
W CHOTOMOWIE
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Młodzież po raz czwarty przejęła władzę
w Gminie Jabłonna
Samorządowy Dzień Dziecka na dobre zagościł w kalendarzu naszej gminy.
Wydarzenie organizowane dla dzieci
i młodzieży jest nie tylko świetną zabawą,
ale również sposobem na zapoznanie najmłodszych z pracą samorządu i urzędu.
Tradycyjnie o 9:00 najmłodsi mieszkańcy
otrzymują symboliczne klucze do gminy.
Świeżo upieczeni samorządowcy są podejmowani przez urzędników z najwyższą powagą – w trakcie wizytacji działów,
omawiane są sprawy najistotniejsze dla
gminy. Nie inaczej było w tym roku.
Młodzież dowiedziała się min. o sposobie
tworzenia budżetu – źródłach dochodu
i największych wydatkach, inwestycjach,
sposobach ich finansowania oraz złożoności procesów towarzyszących ich

Wianki

realizacji. Jednak Samorządowy Dzień
Dziecka to nie tylko okazja dla dorosłych
do przekazania wiedzy, ale również niezwykła sposobność do zdobycia jej. Podczas krótkiego spotkania w gabinecie Wójta, oraz później podczas sesji Dziecięcej
Rady Gminy, najmłodsi bez oporów mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach.
To, co najbardziej zaskakiwało to dojrzałość wypowiedzi i umiejętność racjonalnego argumentowania – można śmiało
powiedzieć, że wielu dorosłych mogłoby
się uczyć od młodzieży sposobu prowadzenia dyskusji. Zdziwią się również ci,
którzy sądzą, że młodzi radni chcieli omawiać tylko sprawy związane z rozrywką

i czasem wolnym. Wręcz przeciwnie!
W trakcie sesji podnoszono takie kwestie
jak odpłatność za posiłki czy sposoby
rozwiązania problemów ze zbyt ciężkimi
plecakami. Widać, że nasz młodzież jest
otwarta na problemy innych i chce działać
w kierunku rozwiązania ich. Tym bardziej
ważne jest żeby zaszczepiać w młodych
ludziach ideę samorządności – ich wrażliwość i mądrość w połączeniu z wiedzą
i przyniosą naszej społeczności ogromne
korzyści.
Trzymamy kciuki żeby zapał nie opuszczał naszych Młodych Samorządowców.
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Festiwal Letni „Kultura z Pałacem w tle”
W tym roku, po raz pierwszy na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Jabłonnie odbędzie się letni
festiwal, w ramach którego odbędzie się seria koncertów i pokazów filmowych.
Z przyjemnością informujemy, że niemały
wkład w wydarzenie ma Urząd Gminy
Jabłonna i Mieszkańcy, którzy tak licznie
przybyli na zeszłoroczny pokaz filmu
„Miasto 44”.
Ogromne zainteresowanie projekcją stało
się inspiracją dla rozwinięcia formuły
i sfinansowania wraz z partnerami:
Nadleśnictwem Jabłonna, które również
w zeszłym roku wspierało inicjatywę,
Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz

firmą Gas System pokazu aż 5 filmów.
Wśród nich znajdą Państwo produkcje,
które sięgnęły po Oskara, w tym również
nowości filmowe.
Drugą częścią festiwalu będą koncerty
muzyczne, które porwą i zachwycą. Specjalnie dla Państwa, Pałac w Jabłonnie
przygotował repertuar który zachwyci
i porwie do tańca.
Liczymy na Państwa obecność i życzymy
wspaniałych wrażeń!

Odkryj z nami Wisłę już za nami!
W ramach projektu sfinansowanego ze środków PO Ryby odbył się cykl wycieczek krajoznawczych po drogach i bezdrożach Gminy Jabłonna. Mieszkańcom towarzyszyli wykwalifikowani przewodnicy, którzy
pokazali miejsca i przedstawili historie, których nikt z nas nie znał.
Dziękujemy uczestnikom i zachęcamy do dalszego eksplorowania naszej pięknej gminy!
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Winston Morales Chavarro z wizytą
w Polsce (i w Jabłonnie)
W dniach 3-17 maja 2019 r. z wizytą w Polsce przebywał jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów
kolumbijskich i wykładowca uniwersytecki - Winston Morales Chavarro.
Podczas tej wizyty odbył szereg spotkań
autorskich i wykładów m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Szczecińskim,
Poznańskim, w Instytucie Cervantesa
w Krakowie i w Warszawie. Okazję do
spotkania z jego twórczością mieli także
uczniowie liceów dwujęzycznych polsko-hiszpańskich w Poznaniu i w Warszawie
a także czytelnicy bibliotek m.in. w Zielonej Górze.
Jednym z jego literackich przystanków
była Jabłonna.
Jego spotkanie autorskie było częścią
obchodów 70. lecia utworzenia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonnie. 16 maja
2019 r. o godzinie 18. 00 w jabłonowskim
Pałacu nasza Biblioteka obchodziła swoje
70. Urodziny. Gościem specjalnym był
poeta Winston Morales Chavarro, który
promował swój przetłumaczony na język
polski tom poetycki „Słodka Aniquirona”.
Wydania tego tomu (już drugiego, pierwsze wydanie - Uniwersytet Poznański)
podjęło się znane wydawnictwo Anagram.

Tytułowa, mistyczna bohaterka wyczarowana ze światła, obdarowana siłą poetyckiej mocy uwiodła przybyłych słuchaczy,
stała się poetyckim przewodnikiem po mitycznej, wykreowanej przez poetę krainie
Schuaima. Kolumbijski poeta, prawdziwy
alchemik słowa czytał swoje niezwykłe
wersy w ojczystym, hiszpańskim języku.
Natomiast w języku polskim czytał
Conrado Moreno, który zarazem prowadził całą uroczystość.
Moderatorką spotkania była dr Joanna
Kapica-Curzytek z Uniwersytetu w Zielonej Górze a tłumaczką Barbara Curzytek
z Uniwersytetu w Poznaniu.
Wyjątkową recytację i wielce ciekawą rozmowę z autorem dopełniła piękna oprawa
muzyczna a zapewnili ją:
Sopranistka Magdalena Kunce, której na
fortepianie akompaniował Piotr Latoszyński i wokalistka Goska Andrzejewska, której towarzyszył gitarzysta Daniel
Składanek. Duet wykonał m.in. XXVI

Walczymy ze szkodnikiem
Gmina Jabłonna od lat prowadzi działania mające na celu ochronę drzew
w gatunku kasztanowca zwyczajnego,
rosnących przy ul. Modlińskiej w Jabłonnie oraz przy ul. Kolejowej w Chotomowie przed szkodnikiem – szrotówkiem

kasztanowcowiaczkiem. Szkodnik ten
żeruje na kasztanowcu, a opanowane liście
usychają i opadają. Na drzewach zostały
zawieszone specjalne pułapki z feromonami, które wabią szkodnika do pułapek.

Pieśń autora do własnej kompozycji.
Po zakończeniu spotkania można było
nabyć książkę z autografem poety.
Był też urodzinowy tort i lampka
szampana.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności przedstawicielom władz gminnych i powiatowych oraz atache kulturalnemu Ambasady Kolumbii w Polsce.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie listy
gratulacyjne od władz Gminy i Powiatu,
przedstawicieli Gminnej Oświaty i Gminnego Centrum Kultury i Sportu, dyrektorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego
oraz zaprzyjaźnionych Bibliotek.
Biblioteka w Jabłonnie była także współorganizatorem spotkań w Instytucie
Cervantesa w Warszawie (14 maja 2019 r.)
i w Klubie Księgarza w Warszawie (17
maja 2019 r,) Na stronie Ambasady Kolumbii w Polsce znajduje się notatka prasowa
o naszym wydarzeniu w Jabłonnie.
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Zwierzęta potrzebują naszej pomocy
Osób, którym nie jest obojętny los naszych mniejszych braci nie brakuje,
jednak nie każdy z nas wie, gdzie szukać wsparcia w przypadku znalezienia rannego bądź bezdomnego zwierzęcia oraz jak bezpiecznie udzielać
pomocy.

KOGO POWIADOMIĆ
W PRZYPADKU...
ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO PSA/KOTA
Komisariat Policji w Jabłonnie
tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44
Urząd Gminy Jabłonna tel. 22 767 73 40

Pomoc w przypadku...
...znalezienia bezdomnego psa
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, osoba,
która napotka porzuconego psa lub kota,
w szczególności pozostawionego na
uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym
najbliższe schronisko dla zwierząt, straż
gminną lub Policję.
Z uwagi na brak straży gminnej na
terenie gminy Jabłonna, należy powiadomić Komisariat Policji w Jabłonnie tel.
22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44 lub
Urząd Gminy Jabłonna tel. 22 767 73 40.
W zgłoszeniu należy wskazać dokładna
lokalizację psa oraz opis jego wyglądu. Nigdy nie łapmy takiego psa samodzielnie,
może to być niebezpieczne.
...znalezienia zwierzęcia
uczestniczącego w zdarzeniu
drogowym wymagającego
pomocy weterynaryjnej
Należy powiadomić Komisariat Policji
w Jabłonnie tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66,
22 774 43 44 lub Urząd Gminy Jabłonna
tel. 22 767 73 40.
Pamiętajmy, że zwierzę ranne
jest szczególnie niebezpieczne
i nie zbliżajmy się do niego!
...znalezienia padłego zwierzęcia
w pasie drogi (oprócz dzika)
W przypadku wystąpienia zwłok zwierzęcych innych niż dzika w pasie drogowym
jednostką odpowiedzialną za ich usuwanie jest zarządca drogi. Informacje należy
zgłaszać do:

§§ droga krajowa nr 61– tel. 22 209 23 66
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad),
§§ drogi wojewódzkie nr 630 (ul. Modlińska) i 632 (ul. Strużańska) – tel.
22 776 23 33 (Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich),
§§ drogi powiatowe nr 1817W (ul. Klonowa w Bożej Woli), 1819W (ul. Piusa XI
w Chotomowie) i 1820W (ul. Chotomowska w Jabłonnie, ul. Partyzantów
w Chotomowie i ul. Kordeckiego
w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej) – tel. 22 764 05 13 (Starostwo
Powiatowe w Legionowie),
§§ drogi gminne – tel. 22 767 73 40 (Urząd
Gminy Jabłonna).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami odpowiedzialnym za utylizację zwłok zwierzęcych na nieruchomości jest właściciel lub
zarządca.
...znalezienia padłego dzika
zgłosić fakt znalezienia padłego dzika
do powiatowego lekarza weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim (tel.
22 775 22 27), Urzędu Gminy Jabłonna
(tel. 22 767 73 40) lub Komisariatu Policji
w Jabłonnie (tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66,
22 774 43 44), w trakcie zgłoszenia należy
podać miejsce znalezionych zwłok (np.
charakterystyczne punkty orientacyjne lub
współrzędne GPS), liczbę znalezionych
zwłok dzików w danym miejscu i stan
ewentualnego rozkładu;
Jeżeli to możliwe, należy oznakować
miejsce znalezienia zwłok dzika w celu
ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

ZNALEZIENIA ZWIERZĘCIA WYMAGAJĄCEGO
POMOCY WETERYNARYJNEJ
Komisariat Policji w Jabłonnie
tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44
Urząd Gminy Jabłonna tel. 22 767 73 40

ZNALEZIENIA PADŁEGO ZWIERZĘCIA
(OPRÓCZ DZIKA) W PASIE DROGI
droga krajowa nr 61 tel. 22 209 23 66
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
drogi wojewódzkie nr 630 (ul. Modlińska) i nr 632
(ul. Strużańska) tel. 22 776 23 33 (Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich)
drogi powiatowe nr 1817W (ul. Klonowa w Bożej
Woli), 1819W (ul. Piusa XI w Chotomowie) i 1820W
(ul. Chotomowska w Jabłonnie, ul. Partyzantów
w Chotomowie, ul. Kordeckiego w Chotomowie,
Dąbrowie Chotomowskiej) tel. 22 764 05 13
(Starostwo Powiatowe w Legionowie),
drogi gminne tel. 22 767 73 40 (Urząd Gminy
Jabłonna).

ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Dworze
Mazowieckim tel. 22 775 22 27
Urzędu Gminy Jabłonna tel. 22 767 73 40
Komisariatu Policji w Jabłonnie tel. 22 766 12 55,
22 604 88 66, 22 774 43 44

* W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce
znalezionych i liczbę zwłok (np. charakterystyczne
punkty orientacyjne lub współrzędne GPS)

W pierwszej kolejności od padłego dzika
zostanie pobrana próbka na obecność
wirusa ASF przez lekarza weterynarii,
a następnie odbierze go firma utylizacyjna.
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są
wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich
zdrowia i życia.

Komary – gryzący problem
Choć czasem trudno nam to zaakceptować, komary są częścią naszego letniego
krajobrazu. Rzeczywiście, czasami jest
ich nieco więcej, a czasami nieco mniej.
W tym roku mamy do czynienia z
tym pierwszym przypadkiem co obfituje
w bąble i niezadowolenie. Ma to ścisły
związek z sytuacją powodziową w kraju
i stojącą w rozlewiskach wodą, która jest
wymarzonym środowiskiem lęgowym dla
komarów.
Weź nie truj
Im bardziej jesteśmy pogryzieni tym większa złość w nas wzbiera – w końcu XXI
w i człowiek przegrywa z owadem – nie
do pomyślenia! Rzeczywiście, są środki

chemiczne, które pozwalają na skuteczne
pozbycie się problemu. Co więcej, nie są
to wcale jakieś nowinki! Dlaczego więc nie
sięgniemy po to jakże proste rozwiązanie?
Środki owadobójcze, podobnie jak np. antybiotyki, mają to do siebie, że „mordują”
to, do czego zostały stworzone jak również
inne podobne organizmy, które znalazły
się w polu rażenie. W przypadku środków przeciw komarom są to np. pszczoły
miododajne. Jak wszyscy dobrze wiemy,
populacja tych pożytecznych owadów jest
zagrożona i od wielu lat trwa walka o podtrzymanie gatunku. Nie jest to fanaberia
tzw. „zielonych” czy „ekofanatyków”.
Pszczoły są kluczowo ważne dla naszego

ekosystemu – o tym, jak wygląda świat
bez nich przekonują się pomału mieszkańcy Chin, którzy muszą zastępować je w ich
pracy. Już wiele lat temu Albert Einstein
ostrzegał, że wymarcie pszczół będzie
oznaczać dla ludzi zagładę. Jest jednak
dobra wiadomość – my wszyscy możemy
przyczynić się do ochrony tego gatunku
i naszymi codziennymi decyzjami zapobiec katastrofie ekologicznej. Lato minie,
komary odejdą w zapomnienie a nowe
pokolenie pszczół będzie bezpiecznie
wzrastać!
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CO ZROBIĆ ABY
OTRZYMAĆ
Świadczenia dla dzieci
ŚWIADCZENIE?
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W lipcu i sierpniu można składać wnioski o świadczenia 500+ i 300+
Jak przypomina dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bastecka, świadczenia o których mowa nie są

odnawiane automatycznie i jak co roku
trzeba złożyć odpowiednie dokumenty.

Co więcej, od lipca ulegają zmianie zasady
przyznawania tzw. 500+.

ZŁÓŻ WNIOSEK

online od 1 lipca
w GOPS od 1 sierpnia do 30 listopada

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Program „Dobry Start” Online za pomocą bankowości elektronicznej

lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl.
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole (od I klasy
szkoły podstawowej) do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych
do ukończenia przez nie 24. roku życia).

CO ZROBIĆ ABY
OTRZYMAĆ
ŚWIADCZENIE?

Aby otrzymać świadczenie matka, oj- rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy
ciec lub opiekun dziecka musi złożyć od dnia złożenia wniosku.
OSOBIŚCIE
wniosek.
UWAGA!
Wniosek można złożyć od 1 lipca
online lub w wersji papierowej od 1 Przyznanie świadczenia dobry start
sierpnia do 30 listopada w siedzibie nie wymaga wydania decyzji. Informacja
o przyznaniu
złożyć
w siedzibieświadczenia bęGminnego OśrodkaWniosek
Pomocypapierowy
Społecz- można
dzie wysyłana do wnioskodawcy na
nej w Jabłonnie.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie:
adres poczty elektronicznej podanej
W przypadku wniosków
złożonych
poniedziałek
– 8-18 we wniosku.
w lipcu i w sierpniu wypłata świadDla
Państwa wygody zachęcamy do
czwartek
– 8-16
czenia nastąpi do wtorek,
końca środa,
września.
składania wniosków za pomocą banWnioski złożone odpiątek
1 września
będą
– 8-14
kowości elektronicznej.

ZŁÓŻ WNIOSEK

online od 1 lipca
w GOPS od 1 sierpnia do 30 listopada

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Online za pomocą bankowości elektronicznej
lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl.

OSOBIŚCIE

Wniosek papierowy można złożyć w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie:
poniedziałek – 8-18
wtorek, środa, czwartek – 8-16
piątek – 8-14

SZ CZ EG ÓŁ OWE IN FOR M ACJE :
G M I N N E OŚROD EK POMOCY S POŁE CZ NE J TEL. : 22 78 2- 46 -5 1 OR AZ NA
FOR REFERENCE:
S TRONI E M INI STER STWA RO DZ I NY, PR ACY I POLITYK I SP OŁEC Z NE J
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
H TTPS: / / WWW.G OV.P L / WE B / RODZI NA/DOB RY-S TART

S Z CZ E G ÓŁ OWE I NF OR M ACJ E :
GM IN N E OŚ R OD E K P OM OCY S POŁE C ZN E J TE L . : 22 7 82-4 6-51 OR A Z NA
FOR REFERENCE:
S TR O NI E M I NI S TE R S TW A R ODZ I NY , PR A CY I POL ITY KI S POŁE C Z NE J
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA
HTTPS : //W WW. G OV . PL /WE B /R ODZ I NA /DOBR Y-S TA R T
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RODZINA 500+
Od lipca 2019r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące programu Rodzina 500+ - świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.
Od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski
drogą elektroniczną zaś od 1 sierpnia
2019 r. wnioski papierowe.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+
na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic
dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku
do końca września 2019 r. gwarantuje
takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli
rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku.
Osobom, które złożą wnioski:
§§ w okresie lipiec – sierpień 2019 r.
świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 października 2019 r.
§§ we wrześniu 2019 r. świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 30
listopada 2019 r.

§§ w październiku 2019 r. świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.
§§ w listopadzie 2019 r. świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od listopada,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 stycznia 2020 r.
§§ w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na
wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają
od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają
500+), natomiast od 1 października br. na
pozostałe dzieci (na które świadczenia są
już przyznane do 30 września 2019 r.).

Jabłonna – tu chcemy
rosnąć!
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski i Nadleśniczy Nadleśnictwa
Jabłonna 26 czerwca podpisali porozumienie na mocy którego odbędzie
się kolejna edycja akcji Jabłonna- tu chcemy rosnąć!
W ramach niej, każdy nowo narodzony
mieszkaniec Gminy Jabłonna może otrzymać sadzonkę drzewa, które będzie rosło
razem z nim. Dodatkowo każdy Maluch

dostanie specjalne body z herbem i logiem
akcji.
Szczegóły znajdą Państwo
na www.jablonna.pl

Wnioski przyjmujemy w siedzibie GOPS
(Jabłonna ul. Zegrzyńska 1):
§§ Poniedziałek 8-18
§§ Wtorek - czwartek 8-16
§§ Piątek 8-14
W trosce o Państwa wygodę zachęcamy
do składania wniosków do ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
(Rodzina 500+) drogą elektroniczną.
UWAGA!
Przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) nie wymaga wydania
decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy
na adres poczty elektronicznej podanej we
wniosku.
Szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/
rodzina/rodzina-500-plus
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PORADY

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Aleksandra
Kacprzak-Pogrudka
Mieszkanka Jabłonny,
aktywna mama, założycielka
weekendownik.pl

Pałac otoczony jest XVIII-wiecznym parkiem, w którym znajduje się kilkadziesiąt
pomników przyrody. W parku znajdziecie
też zachowany łuk triumfalny ufundowany przez Annę z Tyszkiewiczów, dedykowany Józefowi Poniatowskiemu, a także
Domek Chiński, oranżerię i grotę pustelnika. Park jest otwarty dla wszystkich, a dla
bardziej aktywnych, co sobotę o 9:00 rano
organizowany jest Parkrun, czyli bieg na
5 kilometrów. Spacerujcie, piknikujcie korzystajcie z tego pięknego miejsca!
Wiele osób, traktuje naszą gminę jako
sypialnię, nie zauważając jej licznych zalet
– a szkoda. Jabłonna daje cały wachlarz
możliwości aktywnego obcowania z naturą - jest bowiem doskonałym miejscem do
odpoczynku, relaksu, spacerów i niezbyt
wyczerpujących wycieczek.
Na wiosnę i latem warto wsiąść na rower
i zwiedzić okolice wału nad Wisłą oraz jabłonowskie lasy. Można wypróbować też
nowe ścieżki, które dają nam możliwość
bezpiecznego zwiedzenia gminy wzdłuż
i wszerz.
Co ciekawego możecie zobaczyć i zwiedzić w Gminie Jabłonna?
Na początek wizytówka Jabłonny - Pałac
w Jabłonnie.
Wzniesiony w latach 1775 - 1779 przez
Dominika Merliniego, a przebudowany
został w 1837 roku przez Henryka Marconiego. Wnętrza Pałacu są piękne, ale nie
wszyscy mają okazje na co dzień je obejrzeć. Można to nadrobić podczas corocznych Dni Nauki, kiedy Pałac udostępnia
swoje podwoje. Warto zwrócić uwagę
na zachowane fragmenty rzeźbiarskie,
a wśród nich rzymski medalion z popiersiem cesarza Nerwy oraz bardzo cenny
zabytek - płaskorzeźba przedstawiająca
popiersie brodatego mężczyzny, wykonane przez Baccio Bandinellego w XVI
wieku, będące jego autoportretem. Baccio
Bandinelli był odwiecznym rywalem Michała Anioła. Rzeźba została zakupiona
przez ówczesnego właściciela pałacu –
Prymasa Michała Poniatowskiego. Uwagę
w pałacu przykuwa również przepiękna
sala balowa, w której cyklicznie odbywają
się Pałacowe Spotkania z Muzyką.

Odwiedziliście już pałac i pobiegliście dla
zdrowia? Teraz czas na zwiedzanie miejsc
mniej oczywistych. W naszej gminie
znajdują się liczne miejsca pamięci, które
włączone są do Turystycznego Szlaku
Patriotycznego Polski Walczącej przygotowanego przez Powiat Legionowski.
Lasy jabłonowskie były świadkami walk
o wolność, dlatego można w nich znaleźć
mogiły Polaków poległych za wolność
ojczyzny. Ślady II Wojny Światowej, a dokładnie kul wystrzelonych jesienią 1944
roku, nosi na sobie tzw. Willa Torunianka
czyli budynek znajdujący się tuż przy
wjeździe do gminy od strony Warszawy.
To tylko kilka obiektów znajdujących się
na Turystycznym Szlaku Polski Walczącej,
ale naprawdę warto odwiedzić wszystkie
w tym min. pozostałości po rosyjskich
fortyfikacjach z XIX w.
Ślady historii w naszej gminie to nie
tylko ślady walk zbrojnych. Tu warto
wspomnieć budynek, który wszyscy znają
czyli siedzibę Urzędu Gminy Jabłonna.
Obiekt został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, w roku 1861 znajdowała
się w nim karczma, a przy niej kuźnia
i zajazd. Po I Wojnie Światowej budynek stanowił siedzibę sądu, policji, ale
również mieścił restaurację „Złoty Róg”.
Kolejny historyczny budynek to poczta
w Jabłonnie. W 1837 r. rodzina Potockich
wydzierżawiła na potrzeby poczty konnej
grunt położony nieopodal zabudowań

pałacowych. Zostały wzniesione tu i zachowane do dziś, budynek stacji pocztowej oraz zachodnia oficyna. Poczta była
przebudowywana pod koniec XIX w. –
wybudowano wtedy wschodnią oficynę.
Zabytek ten do dziś jest siedzibą urzędu
pocztowego.
Pozwiedzaliście? Czas na aktywny
wypoczynek. Jeśli macie ochotę spędzić
czas nad wodą, powinniście udać się do
Trzcian, gdzie znajduje się jezioro z prywatną plażą oraz możliwością uprawiania
wakeboarding. Baza Wake Family Trzciany ma pełne zaplecze sanitarne wraz
z prysznicami, a także plażowy bar.
A może na rower, tylko nieco inaczej?
W Skierdach, znajduje się Pumptrack
– 160-metrowy tor rowerowy. Mogą
z niego korzystać wszyscy, dzieci, młodzież i dorośli. Specjalnie wyprofilowany
tor z zakrętami i muldami, pokryty jest
powierzchnią bitumiczną, co pozwala na
doskonałą jazdę również na deskorolce
lub na rolkach. Jeśli jeszcze tu nie byliście,
koniecznie przyjdźcie!
A może Wy macie jakąś propozycję,
co jeszcze można ciekawego zobaczyć w naszej gminie? Czekamy
na propozycje!

PORADY
Bartłomiej Frukacz
Terapeuta uzależnień
Twój Czas – Pracownia
Rozwoju Osobistego
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Budowanie silnej relacji z własnym
dzieckiem, to najlepsze co można zrobić
Terapeuta, pracujący na co dzień z osobami uzależnionymi, podpowiada
jak wesprzeć dzieci by potrafiły powiedzieć NIE gdy będą częstowane
środkami psychoaktywnymi.

Jak co roku każdy z rodziców zastanawia się
gdzie, z kim i w jaki sposób nasze dziecko
spędzi czas wakacyjny. Dziecko, mam na
myśli dojrzewający kwiat naszej młodzieży,
który jest ciekaw świata, ludzi i wszystkiego
co związane z przygodami. Jako rodzicowi
nie są mi obce zachowania nastolatków
i związane z tym życie jednostki, która chce
się sprawdzić wyjeżdżając z rówieśnikami.
Przychodzi taki moment, że przyjaciele,
znajomi zastępują rodziców...taki moment
to np. wakacje. Nasze obawy (rodziców,
opiekunów) to przede wszystkim lęk czy
nic się złego nie wydarzy, czy nasze dziecko poradzi sobie w nowym środowisku...
a właściwie o co się martwimy?
Słuchając rodziców, mogę spokojnie
stwierdzić, że jesteśmy w stanie martwić
się wszystkim, lecz w tym tekście skoncentruję się na substancjach zmieniających
naszą świadomość, np. alkohol, narkotyki.
Na substancjach, które w czasie wakacyjnym
są może bardziej dostępne, może jest wtedy
większa swoboda i komfort „eksperymentowania”. W tym czasie młodzi wyjeżdżają
bez opiekunów lub zostają sami w domach
bez nadzoru. Tak na prawdę te same okazje,
które pojawiają się w ciągu roku szkolnego.
Wolne weekendy, czas u znajomych.
Często słyszę że mamy mnóstwo obowiązków, milion spraw do załatwienia,
co chwila telefon...praca w pracy, praca
w domu, mało czasu na wszystko, najlepiej
jakby dziecko włączyć w tryb „wychowa się
samo”…
W tym miejscu nasuwa mi się pytanie czy
my rodzice pokazaliśmy naszym dzieciom
jak można spędzać czas? Czy nasze dzieci
umieją zadbać o zorganizowanie sobie
zajęcia? Czy nasze pociechy moją nas na co
dzień i czy my znajdujemy czas w momentach dla nich ważnych...a jakie to momenty,
zapytacie? To chyba dla każdego z nas bardzo indywidualne. Mój syn lubi opowiadać
o swoich znajomych, co spotkało go w szkole, o swoich osiągnięciach i o tym co zawalił.
Córka z wielkim zaangażowaniem przygotowuje plany wspólnej zabawy maskotkami
lub zabawy w np. ciepło/zimno. Różne
pomysły żeby po przebywać razem i POGADAĆ. Na tym etapie, budujemy relację z naszymi dziećmi. Czy dużo to nas kosztuje?

Myślę, że nie, ale nie każdy do tego tak
podejdzie. Często słyszę że mamy mnóstwo
obowiązków, milion spraw do załatwienia,
co chwila telefon...praca w pracy, praca
w domu, mało czasu na wszystko, najlepiej
jakby dziecko włączyć w tryb „wychowa się
samo”… NIE WYCHOWA SIĘ SAMO! Budowanie silnej relacji z własnym dzieckiem,
opartej na zaufaniu i szacunku to najlepsze
co można zrobić, żeby ustrzec się przed alkoholem (substancjami psychoaktywnymi).
Badania mówią, że młodzi mający dobrą
kontakt z rodzicami, zdecydowanie później
sięgają po alkohol. Moim zdaniem sytuacja
w domu, a sięganie po alkohol często mają
ze sobą dużo wspólnego.
Jeżeli potrafimy ze sobą spędzać czas i szanować się, jesteśmy też w stanie rozmawiać
o wszystkim. Dziecko to wyczuwa
Jeżeli potrafimy ze sobą spędzać czas i szanować się, jesteśmy też w stanie rozmawiać
o wszystkim. Dziecko to wyczuwa. Budowanie poczucia bezpieczeństwa należy do
nas, rodziców, opiekunów. Tylko wtedy jesteśmy w stanie usłyszeć od naszej pociechy,
że coś się dzieje dobrego lub niepokojącego.
Nasze zaangażowanie w wychowanie to nie
może być kwestia okolicznościowego zainteresowania. W życiu nastolatka codziennie
jest mnóstwo ciekawych rzeczy, sytuacji czy
ludzi, o których moglibyśmy słuchać….tylko
czy mamy na to czas?
Dzieci/młodzież w szkołach mają zajęcia
profilaktyczne, znakomite warsztaty prowadzone pod kontem nabywania wiedzy
co to alkohol, narkotyki, uzależnienie i jakie
są konsekwencje picia czy brania. Takie
spotkania „otwierają” myślenie młodego
człowieka. W dużym stopniu my rodzice
też dbamy o to by przekazać wiedzę czy
używanie alkoholu jest złe czy dobre, może
taki przykład: mówimy o tym, że alkohol
szkodzi, że trucizna, że od 18 lat, ale sporo
spotkań rodziców (urodziny, grill, święto...)
kończy się niewyraźnym tonem głosu i bolącą głową na drugi dzień...Niby zły, ale jest
i uczestniczy w życiu. Niby jest dozwolony,
ale po jakiejś ilości są mało przyjemne konsekwencje. To mnóstwo tematów, pytań na
które młody człowiek będzie szukał odpowiedzi. Tego nie da się przekazać na jednym
przed wakacyjnym spotkaniu, czy artykule
na kilka linijek. W wychowaniu NASTOLATKA bierze udział szkoła, nauczyciele,
specjaliści, znajomi, przyjaciele...i przede
wszystkim rodzice ;) ...i życzę wszystkim,
żeby nastolatek szanował i brał pod uwagę
rozmowy rodzinne.
Nie spowodujemy żeby cała nasza młodzież nie piła, ale możemy wpłynąć na wiedzę, którą w jakimś stopniu wykorzystają
Jako rodzić chciałbym, żeby mój syn (nastolatek) wiedział, że po alkoholu nie wchodzi

się do akwenów wodnych czy siada za kierownicę. Chciałbym żeby przewidywał co
może się stać kiedy pojawi się za dużo
alkoholu na towarzyskiej imprezie...ale to ja
bym chciał, a młody człowiek na potrzebę
chwili czy danej sytuacji może chcieć zupełnie czegoś innego. Byłem też nastolatkiem.
Na dzień dzisiejszy moim obowiązkiem
jest szukanie nici porozumienia między
światem, o którym już wiem, a tym co na
ten temat uważa mój syn. Nie zawsze i nie
na każdy temat się zgadzamy, ale mam
wrażenie że szanujemy swoje zdania i chyba
to przyciąga nas do podejmowania kolejnych tematów. Nasze dyskusje nie zawsze
mają zakończenie, ale są. Przed okresem
wakacyjnym zawsze apeluję o rozsądne zachowanie w wodzie. Pogoda bardzo sprzyja
kąpieli, korzystajmy do woli, ale z głową.
A może warto spytać naszych podopiecznych co by zrobili gdyby? Nasze dzieci
często mają świetne pomysły i rozwiązania
na trudne sytuacje. Warto posłuchać i może
wtedy dorzucić coś od siebie ;) . Co roku
statystyki mówią, że trzeba być ostrożnym
nad wodą, a alkohol na pewno nie pomaga
w podejmowaniu przemyślanych decyzji.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholodzy, terapeuci, pedagodzy i specjaliści poprzez różne
źródła ostrzegają przed skutkami używania
alkoholu. Informują, żeby korzystać z plaż
strzeżonych z ratownikami, będzie to na
pewno czynnik, który może uratować życie.
Pod wpływem alkoholu i mocnego słońca
człowiek może nie być w stanie oszacować
zagrożenia, wchodzi w grę pewność siebie,
brawura….a tu o wypadek łatwo. Nie spowodujemy żeby cała nasza młodzież nie
piła, ale możemy wpłynąć na wiedzę, którą
w jakimś stopniu wykorzystają. Uczmy nasze dzieci, że zawsze mogą zwrócić się o pomoc do drugiego człowieka, może to być
ratownik, lekarz, sąsiad….a może Pan na
ręczniku obok. Niech poczucie dyrektywności młodego człowieka będzie wzmacniane
przez dorosłych. Niech widzą, że z każdej
sytuacji można wybrnąć i na każdą sytuację
można znaleźć rozwiązanie.
Jako terapeuta pracuję z osobami uzależnionymi, często też pojawiają się tematy związane z „wakacyjnym piciem”. Rozmawiamy.
Jako rodzic widzę ile radości daje mi obcowanie z dziećmi...widzę też jak czasem
muszę się dwoić i troić żeby porozmawiać
z nimi. Szukajmy chwil i znajdujmy czas
dla naszych pociech….a gwarantuję, że będzie nam łatwiej i spokojniej w przyszłości.
W końcu nie budujemy okrętów, po to żeby
stały w porcie.
Bartłomiej Frukacz
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Podróże z pupilem
Nadeszły wakacje, a wraz z nimi wyjazdy na które chętnie zabieramy swoich pupili.

Należy pamiętać, że podróż ze zwierzakiem wymaga odpowiedniego przygotowania. Tych kilka prostych wskazówek
pomoże nam w pełni cieszyć się urlopem.
1. Zabezpiecz swojego zwierzaka przed kleszczami, szczególnie gdy wybierasz się w okolice lasów. Do wyboru
są tabletki, krople wylewane na kark i obroże
2. Spakuj książeczkę zdrowia, upewnij się czy wszystkie szczepienia są aktualne. W przypadku wyjazdu zagranicznego,
warto z kilkutygodniowym wyprzedzeniem skonsultować
się ze swoim lekarzem weterynarii, aby wyrobić paszport,
oraz ustalić jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wyjechać
do danego kraju.
3. Jeśli do tej pory nie zdecydowałeś się na zaczipowanie
swojego psa, zrób to przed wyjazdem.
4. Właściciele psów zamieszkujących teren gminy Jabłonna,
mogą skorzystać z tej usługi bezpłatnie, pod warunkiem
posiadania aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Jeśli Twój pies został już wcześniej zaczipowany, upewnij
się, że czip został zarejestrowany w bazie ( najpopularniejsza
Safe-Animal), oraz sprawdź czy dane są prawidłowe.
5. Zabierz ze sobą odpowiedni zapas karmy, abyś podczas
wyjazdu nie musiał dokupować przypadkowego jedzenia,
ponieważ nagła zmiana żywienia, może spowodować
problemy żołądkowo-jelitowe. Jeśli Twój zwierzak, przyjmuje
na stałe leki, również pamiętaj o odpowiednim zapasie. Warto
sprawdzić, gdzie w okolicach Twojego miejsca wypoczynku,
znajduje się najbliższy lekarz weterynarii, specjalizujący się
w leczeniu małych zwierząt.
6. Pamiętaj o tym, aby podczas podróży nie narazić zwierzaka
na przegrzanie. Zabezpiecz na czas podróży odpowiednią
ilość wody, uwzględniając wielkość zwierzaka, temperaturę
otoczenia oraz czas podróży. Raz na 3-4 godziny należy zrobić przerwę w podróży, aby umożliwić zwierzakowi napicie
się, rozprostowanie kości i załatwienie potrzeb. Jeśli tylko
możesz staraj się podróżować nocą lub wczesnym rankiem,
unikając tym podróży w pełnym słońcu.
7. Jeśli Twój pupil źle znosi podróż samochodem warto skonsultować objawy w lekarzem weterynarii. W przypadku
choroby lokomocyjnej można odpowiednio wcześniej podać
bezpieczną tabletkę przeciw wymiotom. W sytuacji, gdy
Twój zwierzak dyszy, wyje, miauczy należy rozważyć podanie delikatnych leków poprawiających nastrój, ewentualnie
rozważyć zastosowanie preparatów feromonowych.
8. Podczas jazdy samochodem zwierzak powinien być zabezpie-

lek. wet Marlena Kotońska
Przychodnia Weterynaryjna
Przylesie

czony w klatce transportowej, ewentualnie być w specjalnych
szelkach, które można wpiąć do pasów samochodowych,
ma to ogromne znaczenie w przypadku gwałtownego
hamowania.
9. Pamiętaj, aby nigdy nie pozostawiać zwierzaka samego w samochodzie, nawet zaparkowanym w cieniu i tylko na chwilę.
Skutki mogą być tragiczne, ponieważ samochód nagrzewa się
błyskawicznie, a zwierzak nie ma możliwości wydostania się
i może doznać udaru cieplnego.
10. W przypadku podróży z psem zabierz ze sobą smycz
i kaganiec, nawet jeśli zazwyczaj ich nie używasz. Czasami
mogą okazać się niezbędne.
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Wiśniowe szaleństwo!
To, co wszyscy kochamy latem to owoce – dojrzałe i aromatyczne
są wspaniałą bazą do słodkich deserów.

Beata Pawlak
autorka bloga
Wypieki Beaty

Sernik wiśniowy
Zapraszam was dziś na pyszny kremowy sernik wiśniowy na spodzie biszkoptowym.
Uwielbiam połączenie wiśni i amaretto, więc do sernika dodałam również aromat
migdałowy (możecie dać amaretto), wiśnie, które mi zostały przerobiłam na frużelinę
i polałam nimi wierzch serniczka.
Całość nieziemsko obłędna, nie za słodka i rozpływająca się w ustach.
Jeśli chcecie, to możecie zrezygnować z ciasteczkowego spodu i upiec sernik wiśniowy
zupełnie bez niego. Możecie też użyć inne ciasteczka – fajnie będą tu również pasować
amaretti, które podkręcą migdałowy smak ciasta.

Składniki:

Wykonanie

Spód ciasteczkowy:

1. Biszkopty zmiksuj na drobno, albo porządnie rozgnieć wałkiem (włóż ciastka
do grubego worka, zamknij go i uderzaj
wałkiem aż ciastka się pokruszą).

§§ 200 g biszkopcików
§§ 1 łyżka gorzkiego kakao
§§ 60 g rozpuszczonego masła
§§ masa sernikowa:
§§ 1 kg dobrego twarogu na serniki
(użyłam taki z wiaderka)
§§ 200 g (1 szklanka) cukru
§§ 5 dużych jajek - użyłam rozmiar L
§§ 3 łyżki mąki ziemniaczanej
§§ 125 ml śmietany kremówki - użyłam 30%
§§ 1 łyżeczka aromatu migdałowego
§§ około 500 g wydrylowanych wiśni (jeśli
używasz mrożone wcześniej rozmróź je
na sitku)
Dodatkowo:

Fot. Beata Pawlak

§§ 250 ml śmietany 12% lub 18% (gęstej)
§§ 3 łyżki cukru pudru

2. Do ciastek dodaj kakao i rozpuszczone
masło - wymieszaj.
3. Formę o wielkości około 22 cm średnicy
wyłóż papierem do pieczenia (dno),
a boki posmaruj masłem i posyp mąką.
4. Wsyp do formy ciasteczka i wylep nimi
dokładnie dno (mi ich również wystarczyło na oblepienie boków).
5. W dużej misce umieść twaróg, jajka,
cukier, śmietankę 30%, mąkę ziemniaczaną oraz aromat migdałowy - wszystko dokładnie zmieszaj do uzyskania
gładkiej masy.
6. Przelej do formy mniej więcej połowę
masy, ułóż na niej połowę wiśni.
7. Wlej resztę sernika, na wierzchu ułóż
resztę wiśni i delikatnie je dociśnij.

Fot. Beata Pawlak

Czas przygotowania 30 min Czas wykonania 95 min Czas całkowity 2 ha 5 min
Przepis na formę o wielkości 22 cm i na około 15 porcji.

8. Piecz sernik w 150 stopniach (góra/dół)
przez 80 minut.
9. Śmietanę 12% zmieszaj z cukrem
pudrem, polej nią sernik, gdy skończy
się czas pieczenia.
10. Zmień temperaturę piekarnika na 120
stopni i podpiecz sernik przez kolejne
15 minut.
11. Po tym czasie piekarnik wyłącz,
drzwiczki uchyl i poczekaj aż sernik
w nim ostygnie.
12. Schowaj ciasto do lodówki na około
4 godziny, aby się porządnie schłodziło
(ja zwykle zostawiam na całą noc).
Składniki odżywcze
Wielkość porcji: 1 porcja Kalorie: 308
Tłuszcze: 13 g Węglowodany: 36 g Błonnik: 0,4 g Białka: 11 g
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