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Wójt
Gminy Jabłonna
Olga Muniak
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Przewodnicząca
Rady Gminy Jabłonna
Barbara Wołosiewicz
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć życzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego pokoju
oraz pomyślności w Nowym 2008 Roku
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Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona
choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia.
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej,
której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze,
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca
narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy
pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na
wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść
do stołu i podzielić się opłatkiem.
Opłatek
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle, co dar oﬁarny.
Jest to nic innego, jak cienki kawałek
wypieczonej mąki pszennej i wody. Na
nim widnieją obrazy związane z Bożym
Narodzeniem. Dzielenie się chlebem
ma korzenie w pogańskich tradycjach.
Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy
się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną.
Życzenia, jakie składamy sobie podczas
dzielenia się opłatkiem powinny być
szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na
stole, przy którym będziemy spożywać
wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat
Jezus – szopkę i siano, na którym leżał
po urodzeniu.
Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny
lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem
zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka,
przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe
powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza
się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które
prawdopodobnie symbolizowały biblijną
przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka
zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin
Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po
pojawieniu się pierwszej gwiazdki.

Szanowni Państwo!

ny Jabłonna, Rady Gminy Jabłonna, Urzędu Gminy – pracy na rzecz naszej „Małej
Każda Gmina posiada swój niepowtarzal- Ojczyzny” i jej Mieszkańców.
ny klimat i urok. Ma je również Nasza
Gmina Jabłonna, dzięki Mieszkańcom, Cieszę się, że pierwszy numer naszej gazety
którzy kształtują jej wizerunek i kierunki traﬁ do Państwa w pięknym okresie rodzinrozwoju.
nych świąt Bożego Narodzenia. Pozwala
mi to mieć nadzieję, że będziemy „miłym
Dlatego też przekazuje na Państwa ręce gościem” w Państwa domach. Dlatego też
pierwszy numer naszej, wspólnej gazety pierwsze wydanie w części poświęcone
„Wieści z naszej Gminy”, ufając, że za- jest świątecznym zwyczajom. Mieszkanka
warte w niej informacje pozwolą Państwu naszej gminy, poetka Barbara Chciuk speszerzej zapoznać się z funkcjonowaniem cjalnie zadedykowała swój wiersz „Radość
organów Gminy, funkcjonowaniem Urzę- w Betlejem”.
du Gminy a najważniejsze dokonania ubiegłego roku 2007 nazwiemy naszym wspól- Wszystkim Naszym Mieszkańcom z okanym sukcesem.
zji Świąt Bożego Narodzenia, radości,
zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego, a
Mam nadzieję, że zawarte w niniejszym w Nowym Roku 2008- wszelkiej obﬁtości
periodyku informacje staną się dla Państwa - życzy,
kompendium wiedzy o pracy Wójta Gmiredaktor naczelna Elżbieta Radwan.

Radość w Betlejem
Kalendarz jest bardzo cienki,
niewiele kartek zostało,
a gdzieś z różnych stron,
grudniowym chłodem zawiało.
Spadają białe płatki,
wzorzyste i bardzo cienkie,
by utkać w niedługim czasie
kobierzec puszysty, miękki.
Zwierzęta pokryły się w norach,
by nie zamarznąć na chłodzie
i przetrwać te trudne czasy,
by zapomnieć o głodzie.
Babcia skulona od zimna,
rozciera swe ręce skostniałe
podąża o rannym świcie
zmarznięta, oszroniała.
Oby się tylko nie spóźnić
na adwentowe roraty,
a chodzi na nie długo;
dzisiaj i kiedyś przed laty.
A przypomina jej wiele
ta adwentowa roratka,
jak kiedyś chodziła z babunią
jak dziecko i jak nastolatka.
Chce pozostawić swym wnukom
wspomnienia o babci gorliwej,
że trzeba miłować Boga
i to co On stworzył żywe.
A gdy się dobrze przyjrzeć
gdzieś daleko od wschodu,
Coś zaczyna jaśnieć
i czuć jakąś siłę Boga.
To znak, że trzeba się skupić
i zajrzeć w głębiny swej duszy,
i to co w niej złe, niepotrzebne,
wykreślić z niej i wykruszyć.

To co nam owa jasność
w oddali nam ukazuje,
wróży nam wielką radość,
dobrą nowinę zwiastuje.
W mieście, które ma nazwę Betlejem,
dzieją się rzeczy cudowne,
radość strumieniem się leje.
W maleńkiej szopce,
jak zwykła w zagrodzie stajenka.
Znajduje się Święta Rodzina
a z nimi Święta Panienka.
Święty Józef, stolarz
opiekun Bożej Rodziny
zbija z deseczek kolebkę,
dla małej, bożej dzieciny,
i siankiem wymościł żłobek,
bo nie ma puchowych poduszek,
Dziecina przychodzi na świat
bez ciepłych, białych pieluszek.
Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci
w wigilię narodzin Pana,
Dzielą się wszyscy opłatkiem,
dążą do pojednania.
To jest najlepszy prezent
dla maleńkiego Dzieciątka,
bo miłość ludzi dla Niego
jest najcenniejszą pamiątką.
A On ciągle głodny
i tej miłości spragniony,
bo naród pomylił drogę,
błądzi jak ślepiec zmęczony.
Ale największa bieda
gdy Boga w sercu zabraknie.
Jesteś odziany, niegłodny,
a wciąż czegoś łakniesz.
Więc bierzmy z Niego przykład,
w ubóstwie na świat zawitał.
Miłość rozdaje wszystkim
i o zapłatę nie pyta.
Barbara Chciuk
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Na prośbę Wójta Gminy Jabłonna 10.000 zł zebranych
w trakcie Turnieju Charytatywnego zostało przekazane
na konto Fundacji zajmującej się leczeniem
i rehabilitacją Wojtka.

10.000 zł

dla Wojtka Chodorskiego!
�������� �������������� ������ ������
������� ����� �� �������� ����� ������
���� ��� ����� ��������� �� ���������� ���
���������������������������������������
��������������������������������������
�������� ���� ����� ��������� ������ ��� ��
�������������������������������������
����� ������� ��������� ���� �� �������
��� �������������� �� ��������� �����
�������� �� ������������ ��� ������� ����
������������ ��� ��������� �� ��������������
������� �������������� �����������
��������������������������������������
����������������������������������������
�������� ����������� ��� ������ ���������
����������������������������
���������� ��� ��������� �� ��������������
��������� ��� �� ������� ������ �������
��������� ����� ���� ���������������
���������� ������������� ������� ���������
���� ��� ��������� �������������� ������
������������������������������������������
������� ������ ��������� �� ����������
������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ������ ����� ��������� ������ ���� ����
������� ������������� ����� ����������
������������������������������������������
������������������ ������ ����������
������������� �� ���������� ������ ��������
��������������������������������������������
������ ���� ������ ������� ���������� �������
�������������������������������������������
���������� ����� ��������� ���������
��������������� �������� ������� ������
������������������������������������������
���� ����� ����� ���������� �� ����������� ��
������������������������������������������
�� ������������ ����������� ������� �������
������ ��� � ���������� �������� ��������
��������� ������� ����� ������� ���������
��������� �������� ���������� ������ ��� �����
�� ������ ������ ����� ���������� ����������
������� ����� �������� �� ����������������� ���
�������� ��� �������� ���������� ��������������
����������������������������������������
�����������������������������������������

Jednym z istotnych zadań naszego
samorządu jest zapewnienie warunków
edukacyjnych dla młodego pokolenia
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Oświata w Gminie
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Urząd Gminy w Wigilię
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Wymiana dowodów osobistych
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potrzebne są następujące dokumenty:
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Wójt Gminy Jabłonna
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowiska
urzędnicze:�
• podinspektor
ds. infrastruktury społecznej
•podinspektor
ds. księgowości budżetowej
•podinspektor
ds. księgowości podatkowej
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Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak
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Co słychać w...
GCKiS’ie?
Bardzo ciekawie zapowiada się program wydarzeń na styczeń w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie. A oto najciekawsze wydarzenia.
1. Bal sylwestrowy z udziałem zespołu
„KOKO BONGO„ W GODZINACH
21.00 - 5.00 RANO
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2.Karnawałowy Bal przebierańców
dla dzieci i młodzieży
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3. Uniwersytet III Wieku
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4. Biesiada karnawałowa dla dorosłych
z udziałem zespołu muzycznego.
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5.”Wdechowa„ zabawa Karnawałowa
w „Piwnicy na piętrze„
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Kilka tygodni temu, sołtysi Chotomowa i Jabłonny wraz z radami
sołeckimi, w porozumieniu z Urzędem Gminy i Mieszkańcami,
rozpoczęli pierwsze prace związane z przygotowaniem Planów
Odnowy dla tych miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości
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Po co nam Plan Odnowy
Miejscowości?
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OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jabłonna części północnej wsi Skierdy
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OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna rejonu cmentarza we wsi Jabłonna
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Gmina Jabłonna - Kalejdoskop wydarzeń w 2007 r.
LUTY
Ruszyła akcja podatki w Gminie
Wójt Gminy Olga Muniak zwróciła się z
apelem do mieszkańców nie posiadających stałego zameldowania o składanie
rocznego rozliczenia podatku od osób
ﬁzycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie. Na słupach ogłoszeniowych i stronie internetowej Urzędu Gminy przez długi czas znajdowała się informacja o tym przedsięwzięciu.
Akcja zakończyła się olbrzymim sukcesem. W jej wyniku wpływy z podatku od
osób ﬁzycznych w porównaniu z rokiem
ubiegłym wzrosły o 31%. Te 31% to ponad 9 mln zł.
***

Po trzykroć Złote Gody
Podczas „Biesiady 2007” w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Trzy pary małżeńskie świętowały Złote Gody i z tej okazji zostały
uhonorowane przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami z Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Odznaczeni zostali: Krystyna i Ryszard
Zielińscy, Irena i Franciszek Henkiel,
Janina i Eugeniusz Krysiak.
Medale wręczała wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak, która w krótkim wystąpieniu skierowanym do jubilatów, powiedziała:
- Mija 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość,
wiarę, szacunek, i wzajemną pomoc.
Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że będziecie dzielić razem dobre i
złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach trudnych i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo wielu zdarzeń losowych. Bo
w małżeństwie, jak w życiu – nie może

być stale dobrze. Musieliście nauczyć
się wybaczać, poprzez wysłuchanie
drugiego współmałżonka, bo udane
małżeństwo to rozmowa, która nigdy
się nie kończy.
Słowa te wywołały powszechne wzruszenie, nie tylko jubilaci ocierali
ukradkiem łzy. Wszyscy zgromadzeni
chcieli natomiast poznać receptę na tak
udany związek, na długie, szczęśliwe
wspólne życie. I tego właśnie życzono
jubilatom – długich lat życia w dobrym
zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych. Oby takich uroczystości w
Gminie Jabłonna odbywało się jak najwięcej.
MARZEC
Porozumienie Międzygminne
Rada Gminy Jabłonna upoważniła
Wójta Gminy do podpisania aneksu do
Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa
a Gminą Jabłonna określająca zasady
powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie
przejazdów na trasie do Warszawy i z
Warszawy.
W uzasadnieniu do projektu tej uchwały zaznaczono: „Zmiany dotyczą
zwiększenia udziału gminy Jabłonna
w finansowaniu komunikacji organizowanej na jej terenie z kwoty 16.738
zł do kwoty 22.555 zł miesięcznie w
2007 r. Powyższe parametry zostały
ustalone w wyniku negocjacji z Zarządem Transportu Miejskiego. Osiągnięty kompromis pozwoli na wypracowanie przejrzystego i rzetelnego systemu
rozliczenia kosztów funkcjonowania
komunikacji na terenie Gminy Jabłonna. W chwili obecnej trwają prace nad
stworzeniem zintegrowanego systemu
transportowego aglomeracji warszawskiej.
W założeniach tego systemu podstawowym elementem integrującym jest system skutkujący „wspólnym biletem”.
W chwili obecnej trwają, z udziałem
gmin okołowarszawskich, prace związane z powołaniem związku aglomeracyjnego, który wypracuje nowe zasady
współpracy z Miastem St. Warszawa
dotyczące współfinansowania komunikacji miejskiej.

Jesteśmy z Szarymi Szeregami
W środę 14 marca na frontowej ścianie
budynku Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie została odsłonięta
tablica pamiątkowa poświęcona pamięci
uczestników walk o niepodległą Polskę
– najmłodszych żołnierzy AK, harcerzy
Szarych Szeregów.
Inicjatorem wmurowania tablicy był Edmund Kuklewski, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowiska II Batalionu I Rejonu
VII Obwodu AK w Jabłonnie. Inicjatywa
przewodniczącego Kuklewskiego spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością
ze strony władz gminy.
W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział: wójt Gminy Jabłonna Olga
Muniak, przewodnicząca Rady Gminy
Jabłonna Barbara Wołosiewicz, przedstawiciele środowisk kombatanckich,
społeczność szkolna oraz oczywiście,
inicjator tego, jakże ważnego, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych
mieszkańców gminy, przedsięwzięcia.
Tuż przed odsłonięciem i poświęceniem
tablicy, na której widnieją słowa: „Bohaterskim żołnierzom Szarych Szeregów
Armii Krajowej, walczących o niepodległość Polski w latach 1939-1945” ks. proboszcz Tadeusz Wasiluk powiedział, że
walczyć trzeba również w czasie pokoju,
trzeba wówczas walczyć o wartości najważniejsze dla każdego człowieka.
KWIECIEŃ
Decyzja w sprawie „wąskiego gardła”
już wydana
Wójt Gminy Olga Muniak oraz zastępca
Tadeusz Rokicki byli inicjatorami spotkania w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie z dyrektorem ds. inwestycji.
Rozmowa dotyczyła modernizacji drogi tzw. wąskiego gardła od obwodnicy
w Jabłonnie do ul. Akacjowej w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Przedstawiciele gminy Jabłonna dowiedzieli
się, że środki ﬁnansowe na inwestycję
są zabezpieczone, materiały do przetargu przygotowane, brakuje natomiast
decyzji Wojewody Mazowieckiego o natychmiastowym zajęciu pasa drogowego
pod przebudowę wąskiego gardła od ul.
Dębowej do ul. Aluzyjnej w Warszawie.
- Po spotkaniu z dyrektorem w Zarządzie
Dróg Miejskich, udałam się do Urzędu
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Gmina Jabłonna - Kalejdoskop wydarzeń w 2007 r.
Mazowieckiego, żeby interweniować o
wydanie wspomnianej decyzji. Interwencja się powiodła, decyzja o natychmiastowe zajęcie pasa drogowego na cele przebudowy wąskiego gardła jest już wydana.
Teraz, jak każda decyzja musi się uprawomocnić. Będę w stałym kontakcie z panem
dyrektorem ZDM, jeśli chodzi o realizację
tej inwestycji – zapewniała wójt Olga Muniak podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
***
Absolutorium dla Wójta
W dniu 24 kwietnia Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r.
Oto treść uchwały Rady:
„Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok
2006 oraz po zapoznaniu się z:
1.wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi
2.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
rok 20063.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium udziela się
absolutorium Wójtowi Gminy Jabłonna,
p. Oldze Muniak za rok 2006.”
Uchwała o udzieleniu absolutorium została podjęta prawie jednogłośnie: 13 radnych głosowało „za”, przy jednym głosie
wstrzymującym.
MAJ
To były udane urodziny
W sobotę 5 maja w Jabłonnie czas cofnął się
do 1809 roku, do wydarzeń z wojny polsko-austriackiej.
W zespole pałacowo-parkowym wojska księcia
Józefa Poniatowskiego
stoczyły zwycięską bitwę.
Oj, działo się tego dnia w Jabłonnie, działo…
Oczywiście, największą atrakcją była rekonstrukcja bitwy - prawdziwa podróż w
czasie. Ale organizatorzy przygotowali
dla uczestników również inne, bardziej
czynne, możliwości spędzenia czasu. Już
na samym początku uczestnicy festynu
mogli wziąć udział w biegach przełajowych po parku, zorganizowanych przez
Panią Małgorzatę Kowalską Prezesa Lu-

CZERWIEC

dowego Klubu Sportowego LOTOS w
Jabłonnie w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska biega”. A jak już ktoś przebiegł
kilka kilometrów, mógł się poczuć jak
żołnierz z czasów, gdy nie było czołgów,
samolotów, wozów bojowych itp. sprzętów ułatwiających przemieszczanie po
polu bitwy.
Duże zainteresowanie wzbudziło zwiedzanie obozowisk wojskowych z czasów
napoleońskich, a już największą sympatią
zwiedzający obdarzali… konie. Odwieczny sentyment do kawalerii, ułanów, koni,
do tej naszej narodowej najlepszej tradycji, ciągle jest żywy, bodajże przenoszony
z pokolenia na pokolenie. A potem rozległ
się szczęk oręża i rozpoczęła się walka na
śmierć i życie.
***
Rusza linia nocna!
W nocy z 31 maja na 1 czerwca 2007 r. ruszyła komunikacja nocna na trasie Warszawa – Jabłonna – Legionowo – Chotomów.
Na ten moment wielu mieszkańców
gminy Jabłonna czekało od dawna. W
nocy z 31 maja na 1 czerwca zaczęła
funkcjonować komunikacja nocna na
trasie Warszawa – Jabłonna – Legionowo – Chotomów. Autobusy jeżdżą co
godzinę, cztery razy w nocy. Uruchomienie linii nocnej to wspólny sukces
samorządowców, a przede wszystkim:
Wójta Gminy Jabłonna, Prezydenta Legionowa i Rady Gminy Jabłonna którzy
osiągnęli porozumienie z Zarządem
Transportu Miejskiego. Wielotygodniowe negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia na mocy którego
mieszkańcy gmin Jabłonna i Legionowo nie będą mieli problemów, żeby w
nocy dostać się do Warszawy lub wrócić z niej do swoich domów.
Nowa linia nocna oznaczona została numerem N63. Pierwszy kurs zaczyna się w
Warszawie o godzinie 0.15, na przystanku
przy Emilii Plater. Stamtąd przez Żerań,
Jabłonnę, Legionowo dojeżdża do Chotomowa. Linia N63 niezmiennie cieszy się
dużym zainteresowaniem.

Dzień Dziecka w GCKiS
Wiele ciekawych i ważnych wydarzeń
miało miejsce w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w związku z obchodzonym
Dniem Dziecka.
Pierwszy czerwca to obchodzony tradycyjnie prawie na całym świecie Dzień
Dziecka. Nie inaczej było w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie,
gdzie od samego rana miało miejsce kilka
ważnych wydarzeń.
W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy
umysł” uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum zaprezentowali trzy
inscenizacje. Szkoła podstawowa w Jabłonnie pokazała skecz pt. „Kot co pali
fajkę”, szkoła podstawowa w Chotomowie „Diabelsko trudne” a gimnazjum w
Jabłonnie „Nigdy nie pal”. Obecna na sali
Wójt Gminy Olga Muniak podziękowała i pogratulowała wszystkim uczniom i
nauczycielom za udział w kampanii a następnie wręczyła pamiątkowe dyplomy.
***
Monika Gzowska nagrodzona!
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W trakcie X Sesji Rady Gminy Jabłonna została uhonorowana i nagrodzona
wybitna zawodniczka Ludowego Klubu
Sportowego LOTOS Jabłonna Monika
Gzowska.
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Gmina Jabłonna - Kalejdoskop wydarzeń w 2007 r.
W uznaniu zasług i zdobytych medali Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak
i Przewodnicząca Rady Barbara Wołosiewicz w obecności radnych, sołtysów
i gości pogratulowała i podziękowała za
sukcesy utytułowanej zawodniczce. Gratulacje otrzymał również klubowy trener
Moniki – Tomasz Szczepaniuk i prezes
LKS LOTOS Jabłonna – Małgorzata
Kowalska, którzy swoją codzienną pracą, wysiłkiem i poświęceniem stworzyli
świetne warunki do rozwoju zawodników
w klubie, zarówno pod względem organizacyjnym jak i szkoleniowym.
Zawodniczka, jej klubowy trener i prezes
otrzymali pamiątkowe trofea i kwiaty, a
Monika Gzowska dodatkowo nagrodę
pieniężną.
Przypominać sylwetki Moniki Gzowskiej,
niezwykle utytułowanej zawodniczki Taekwon-do ITF i mieszkanki naszej gminy
nikomu nie trzeba. Przypomnieć jednak
możemy jej tegoroczne osiągnięcia, których było niemało. Do najważniejszych
zaliczyć można z pewnością medale zdobyte w Quebek City na IX Mistrzostwach
Świata Juniorów.
LIPIEC

Audytor w Urzędzie Gminy
Jabłonna po raz kolejny bierze udział w
Konkursie „Gmina Fair Play” zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Fundację „Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym”. Konkurs realizowany jest
pod patronatem Marszałków oraz przy
bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.
W poniedziałek 23 lipca odbył się w
związku z tym audyt w Urzędzie Gminy
Jabłonna przeprowadzony przez Panią
Ewę Jakubowską-Krajewską, która jest
Członkiem Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych
Przedsiębiorstw. Audyt został podzielony
na trzy części. W pierwszej, pani audytor
zadawała pytania Pani Wójt Oldze Muniak, jej zastępcy i pracownikom Urzędu Gminy. Druga część poświęcona była
rozmowom z przedstawicielami biznesu,
a ostatnia poznaniu najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Gminy
Jabłonna. Rezultat audytu poznamy na
przełomie września i października, kiedy ogłoszone zostaną wyniki tegorocznej
edycji Konkursu.

Konkurs „Ogród 2007”

Rozpoczął się konkurs „Ogród 2007”
adresowany do mieszkańców gminy Jabłonna.
Celem konkursu ”OGRÓD 2007” jest
wyłonienie najładniejszego ogródka przydomowego na terenie Gminy Jabłonna.
Uczestnikami konkursu są mieszkańcy,
którzy wypełnili kartę zgłoszenia wyrażając zgodę na uczestnictwo.
***
„AKCJA LATO” w GCKiS

SIERPIEŃ

W Chotomowie Lato na Wsi
W gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Chotomowie jak w ulu. Ponad sto dwadzieścia dzieci uczestniczy w corocznej
akcji LATO NA WSI.
Były wycieczki, konkursy, spektakle
teatralne i zajęcia plastyczne. Codziennie co innego. Dzielna załoga pod wodzą Edyty Czyżewskiej skrupulatnie
przeprowadza musztry, biegi patrolowe
i apele. Jest też czas na granie w piłkę
i kometkę. Rodzice z zaufaniem oddają
swe pociechy, aby swój wakacyjny czas
spędziły wesoło i pożytecznie. Tę sferę
zapewniło szkolenie z udzielania pierwszej pomocy (na zdjęciu), przeprowadzone przez instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża.

63 rocznica Powstania Warszawskiego
W 63 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego odbyły się uroczystości
przy Urzędzie Pocztowym w Jabłonnie.
Punktualnie o godzinie 17.00 zawyły syreny, policja wstrzymała ruch,
a zaraz potem zaczął się Apel Poległych. W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz i członkowie
Koła Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej z przewodniczącym
Panem Edmundem Kuklewskim, harcerze i uczniowie. Były także poczty
sztandarowe, podkreślając w ten sposób wyjątkowy charakter uroczystości.

Cały sierpień dzieciaki z gminy Jabłonna,
pozostające w domu z różnych przyczyn
losowych, mogły korzystać z zajęć jakie
przygotowali dla nich animatorzy kultury
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie.
GCKiS zapewniało codziennie przewóz
dzieci z Janówka, Trzcian, Suchocina,
Skierd, Rajszewa i Chotomowa oraz gorący posiłek przygotowany przez panie z
kuchni w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Jabłonnie. Dzieci korzystały
także z sali gimnastycznej, gdy aura nie
sprzyjała harcom po świeżym powietrzu.
WRZESIEŃ
Budka Suﬂera na Święcie
Gminy Jabłonna!
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Gmina Jabłonna - Kalejdoskop wydarzeń w 2007 r.
Na długo w pamięci wszystkich mieszkańców i gości którzy odwiedzili park pałacowy 2 września pozostanie niezwykle udana impreza – Święto Gminy Jabłonna!
Najpierw wystąpili znani i lubiani artyści z naszej Gminy Jabłonna. Olbrzymim powodzeniem cieszyła się
grochówka przygotowana i serwowana
przez strażaków z OSP Chotomów. Z
daleka było widać długą kolejkę chętnych do degustacji.
Jednak punktem kulminacyjnym był
długo oczekiwany przez wszystkich
koncert „Budki Suﬂera”! W trakcie półtora godzinnego koncertu nie zabrakło
najbardziej znanych i lubianych przebojów, takich jak: „Bal wszystkich świętych”, „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Georgia”, „Martwe morze”.
Wszyscy ci, którzy znali teksty
piosenek
aktywnie
uczestniczyli w koncercie śpiewając z zespołem. Na koniec występu parę tysięcy osób oklaskiwało występ zespołu.
Ale to jeszcze nie był koniec przygotowanych na ten wieczór atrakcji. Zaraz
po koncercie rozpoczął się rewelacyjny i niepowtarzalny pokaz sztucznych
ogni, jakiego jeszcze w Jabłonnie nie
było. Przy dźwiękach muzyki, na niebie
pojawiły się kolorowe rozbłyskujące
kaskady, mieniąca się wszystkimi barwami.
***

Pozorek, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim - Bożena Żelazowska,
Przewodnicząca Rady Gminy Barbara
Wołosiewicz i Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak.
Wójt Gminy Olga Muniak przemawiając w trakcie otwarcia podziękowała
pomysłodawcom galerii Dyrektorowi
Grzegorzowi Przybyłowiczowi i Komisarzowi wystawy Jackowi Schmidtowi.
Galeria czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9-18.
Finał Konkursu „OGRÓD 2007”
W wrześniowy piątek w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbył się Pierwszy Finał
konkursu „OGRÓD 2007” na najładniejsze ogrody naszej gminy.
Miejsce ogłoszenia wyników i rozdania nagród przez organizatora konkursu
– Urząd Gminy Jabłonna - nie zostało
wybrane przypadkowo. Funkcjonuje tu
bowiem od nie dawna galeria artystyczna „Ogród”. Warto ją odwiedzić i przy
okazji zobaczyć jak sala w której odbywają się sesje gminne zmieniła się nie
do poznania. W scenerii obrazów autorstwa naszych rodzimych malarzy pani
Olga Muniak – Wójt Gminy Jabłonna zarazem przewodnicząca Komisji Konkursowej ogłosiła wyniki.
Wójt Gminy Jabłonna oraz sołtysi
wsi biorących udział w konkursie po
obejrzeniu prezentacji fotograﬁcznej
wszystkich ogrodów podjęła jednomyślnie decyzję o przyznaniu nagród
wszystkim jego uczestnikom.
PAŹDZIERNIK

Otwarcie Galerii Sztuki Ogród
W piątek 7 września odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Ogród w
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Jabłonnie.
Odnowiona sala GCKiS na ścianach
której zawisły obrazy 13 artystów w niczym nie przypomina starej Sali Widowiskowej. W piątek w trakcie wernisażu
odbyło się uroczyste przecięcie wstęg,
które zapoczątkowało działalność Galerii. Wstęgi przecinali - reprezentujący Marszałka Adama Struzika - Artur

Nowa strona Gminy Jabłonna
Na początku października wystartowała
nowa strona Urzędu Gminy Jabłonna.
Na odświeżonej stronie znalazły się informacje dotyczące gminy Jabłonna, jej

historii, a także przydatne adresy. Zmieniony został układ, który pozwala na łatwiejsze odnajdywanie informacji.
Nowością jest podstrona poświęcona
inwestycjom realizowanym na terenie
gminy. Przydatna może być także zakładka „Dla przedsiębiorców” w której
znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej i
niezbędne formularze.
Po przerwie wróciły również, cieszące
się cały czas wielkim zainteresowaniem
„Pytania do Wójta”. Za pośrednictwem
witryny internetowej można wysłać pytanie i uzyskać odpowiedź Pani Wójt
Olgi Muniak. W trakcie pierwszych
dwóch miesięcy opublikowano blisko
sto pytań i odpowiedzi.
A oprócz tego – codziennie w Aktualnościach, pojawiają się nowe informacje z
życia gminy, zaproszenia na imprezy
kulturalne, sportowe i inne wydarzenia.
Zapraszamy do odwiedzania strony:
www.jablonna.pl
***

Jabłonna Gminą Fair Play!
W zakończonej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Fair Play”
Gmina Jabłonna otrzymała zaszczytne
wyróżnienie Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji!
Z rąk Kapituły Konkursu, certyfikat
potwierdzający to prestiżowe wyróżnienie, odebrała Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak.
Konkurs i program „Gmina Fair Play”
to inicjatywa skierowana do takich
samorządów, które dbając o interesy
społeczności lokalnych stwarzają na
swym terenie najlepsze warunki dla
rozwoju działalności gospodarczej i
inwestycyjnej.
cdn. na stronie 14
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Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
okiem praktyka

DOTACJA NA GWIAZDKĘ?
W ostatnich miesiącach media bombardują nas informacjami o zmierzającej do Polski powodzi euro. Część strumienia pieniędzy ma napełnić kieszenie
przedsiębiorców. Czy choć część doﬁnansowania traﬁ do przedsiębiorców
naszej gminy?
Wsparcie dla Polski w wysokości ponad
67 mld euro w ramach samej pomocy
strukturalnej na lata 2007-2013 jest znacznie większe od kwoty ok. 13 mld euro,
jaką dysponowaliśmy w ramach okresu
programowania 2004-2006. Zwiększenie puli doﬁnansowania nie przekłada się
jednak w prosty sposób na zwiększenie
dostępu przedsiębiorców do ﬁnansowego wsparcia. Dlatego warto ze spokojem
podejść do przytaczanych niebotycznych
kwot, zapoznać się z ofertą dostępnych
programów pomocowych adresowaną do
przedsiębiorców i przyjrzeć się stawianym nam wymogom.
Na dzień dzisiejszy, instytucje odpowiedzialne za przygotowanie programów pomocowych nie określiły jeszcze wszystkich warunków ubiegania się o dotację,
które będą obowiązywać przedsiębiorców
na Mazowszu. Mimo to można już zorientować się, na co może liczyć mazowiecki
przedsiębiorca.
Co już wiemy?
Znamy podstawowe założenia programów pomocowych dla przedsiębiorców.
W zależności od zainteresowania, będziemy mogli ubiegać się, między innymi, o
dotację na:
-

rozwój przedsiębiorczości, czyli
dotacje wspieracjące powstawanie nowych i rozwój istniejących
przedsiębiorstw (min. inwestycje w
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, związaną z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową
istniejącego zakładu, rozpoczęciem
wytwarzania nowego produktu lub
zmianą procesu produkcyjnego);
np. w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego (RPO

WM), działania 3.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
-

wdrożenie zaawansowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych i
współpraca między sferą nauki i gospodarki, w ramach szeregu działań
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

-

technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP, np. w ramach działania 2.3 RPO WM,

-

budowę sieci współpracy między
sferą nauki i gospodarki, np. w ramach Działania 1.2. RPO WM,

-

tworzenie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu regionalnym, np. w ramach Działania 1.6 RPO WM,

-

wdrożenie najlepszych dostępnych
technik wpływające na poprawę stanu środowiska, w tym np. nowoczesnych, energooszczędnych, mało lub
bezodpadowych technologii i dostosowanie się do prawa wspólnotowego, w ramach działania 1.8 RPO
WM,

-

szkolenia pracowników, w ramach
działań Priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) pt.„Regionalne kadry gospodarki”.

Czego jeszcze nie wiemy?
Nie znane są nam jeszcze wzory wniosków i wymogi dotyczące biznes planu
lub studium wykonalności oraz instrukcje
i wytyczne niezbędne do przygotowania
tych dokumentów. Brak również ostatecznej informacji na temat wydatków
kwaliﬁkowanych do wsparcia, jakie będą
obowiązywać w PROW i RPO WM i listy
załączników, które będzie należało złożyć
wraz z wnioskiem.
Zainteresowani mogą jednak na bieżąco
obserwować postępy prac na stronach
www instytucji odpowiedzialnych za programy pomocowe:

www.funduszestrukturalne.gov.pl - strona
rządowa, poświęcona wszystkim funduszom strukturalnym dostępnym w Polsce
i programom na lata 2007-2013, w tym,
między innymi: Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka i Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki,
www.mazovia.pl - strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, odpowiedzialnego za Regionalny
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego;
www.minrol.pl - strona Ministerstwa Rolnictwa, odpowiedzialnego za Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
www.mrr.gov.pl - strona Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, które odpowiada
za tworzenie systemu zarządzania środkami unijnymi.
Na tych stronach znajdują się najbardziej
wiarygodne, oﬁcjalne informacje o zasadach występowania o dotację w ramach
poszczególnych programów. „Wieści...”
poświęcą uwagę tej tematyce w kolejnych numerach, gdy będziemy znać więcej konkretów.
Czy choć część dofinansowania
przypadnie przedsiębiorcom z naszej gminy?
Tak, pod warunkiem, że podejmiemy
wysiłek, by pozyskać te środki i nie licząc na łatwy grosz, rzetelnie przygotujemy dokumentację. Sposoby na złożenie
wniosku są dwa: albo zlecimy tę pracę
zewnętrznej ﬁrmie i w zamian za komfort
korzystania z jej usług, zapłacimy albo też
sami podejmiemy wyzwanie, poświęcając
swój czas na zapoznanie się z wymogami
programów pomocowych i przygotowanie dokumentacji, często we współpracy
z innymi, np. księgowym.
Dotacja na gwiazdkę... w 2008 roku
Jeśli chcemy postarać się o gwiazdkowy
prezent w postaci dotacji, musimy nie
tylko zasłużyć na taki podarek pracą nad
rzetelnym przygotowaniem dokumentacji
wnioskowej, ale spodziewać się go pod
choinką nie w tym, ale raczej w przyszłym
roku. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów przewidują ogłoszenie
pierwszych konkursów dla przedsiębiorców w pierwszym lub drugim kwartale
2008 roku. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, a potem
niezbędny do przygotowania i podpisania
umowy, rzeczywiście może okazać się, że
będzie to dla naszych biznesów gwiazdkowy prezent.
Anna Janicka
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NA CO ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
SZUKAJĄC DOFINANSOWANIA
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?
Kilka przydatnych wskazówek dla przedsiębiorców
Uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością zaangażowania się w dodatkową dla
nas pracę – znalezienia programu odpowiadającego naszym potrzebom i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zanim podejmiemy się tego wysiłku warto
mieć na uwadze poniższe wskazówki.
Weźmy pod uwagę, że doﬁnansowanie:
•
jest przyznawane w drodze KONKURSU – wygrywają najlepsi;
•
jest REFUNDACJĄ poniesionych kosztów – oznacza to, że najpierw
musimy zrealizować i sﬁnansować przedsięwzięcie ze środków własnych, kredytu,
leasingu bądź pożyczki. Dopiero wówczas
możemy wystąpić o zwrot obiecanej w
umowie części. Montaż ﬁnansowy, czyli sposób sﬁnansowania przedsięwzięcia,
musimy przedstawić we wniosku o dotację.
Dlatego warto uważnie zaplanować tę część
naszego projektu i sprawdzić, czy nasze rozwiązanie jest dopuszczane przez program;
•
jest refundacją CZĘŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW – dotacja nie pokryje więc wszystkich wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, a jedynie część, w wysokości ściśle określonej
przez wybrany program pomocowy;
•
jest POMOCĄ PUBLICZNĄ i w
związku z tym, wolno nam ubiegać się o
doﬁnansowanie tych przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy dotacji. Nie dostaniemy zwrotu kosztów, które ponieśliśmy przed tym
terminem! Dlatego planując całe przedsięwzięcie należy brać pod uwagę termin naboru wniosków, czas jego rozpatrywania i
ostatecznego podpisania umowy.
Jak sprawdzić, czy nasze przedsięwzięcie kwaliﬁkuje się do wsparcia?
Zanim podejmiemy się przygotowania
wniosku i niezbędnych załączników, warto sprawdzić, czy nasz pomysł biznesowy, jest uprawniony do uzyskania dotacji
i czy ma szansę na wygraną. Oto parę pytań, które mogą nas ustrzec przed zbędnym wysiłkiem bądź utwierdzą w przekonaniu, że wysiłek ten warto podjąć.

•
Czy wybrany program i jego
działanie jest adresowane do przedsiębiorców? Jeśli przedsiębiorcy nie są wymienieni
wśród dopuszczalnych wnioskodawców
(czyli tzw. Beneﬁcjentów) danego programu
pomocowego, oznacza to, że nie mogą występować o doﬁnansowanie w jego ramach.
•
Czy program nie określa dodatkowych kryteriów dotyczących projektodawców? Niektóre działania mogą być
adresowane np. do przedsiębiorców działających krócej niż trzy lata, bądź takich,
którzy w ostatnim czasie nie otrzymali pomocy państwa – warto to sprawdzić.
•
Czy przedsięwzięcie, jakie
chcemy doﬁnansować, odpowiada celom i priorytetom danego programu
pomocowego? Szczególną uwagę powinniśmy przywiązać do tego, by nasze
przedsięwzięcie odpowiadało założeniom
programu. Jeśli na przykład, program zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii, zdeﬁniowanej wyraźnymi kryteriami,
nie możemy doﬁnansować zakupu urządzenia nie spełniającego tych kryteriów.
•
Czy jest określona minimalna
lub maksymalna wartość projektu?
Jeśli tak, planując wydatki i obliczając
wysokość dotacji, musimy pamiętać o
wyznaczonych ramach.
•
Jak duży ma być wkład własny
wnioskodawcy? Programy pomocowe
określają, ile środków własnych musi zainwestować przedsiębiorca. Jeśli planujemy zaciągnąć kredyt upewnijmy się, czy
jest on uznawany za wkład własny.
•
Jak wysokie może być doﬁnansowanie? Programy pomocowe określają,
ile procent wartości przedsięwzięcia może
być zrefundowane? Oznacza to, że po zapłacie za 100 % inwestycji możemy otrzymać
dotację w wysokości, np. 40 % tej kwoty.
•
Jakie działania/ zakupy można sﬁnansować? Programy pomocowe
zawierają listę tzw. kosztów kwaliﬁkowanych (zwykle w postaci oddzielnego
załącznika), która określa, jakie wydatki
mogą podlegać refundacji. Koszty, których nie ujmuje taka lista, nie mogą być
uwzględniane przy określaniu wielkości
dotacji.
•
Ile czasu daje nam program
na realizację i rozliczenie przedsię-
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wzięcia? Pamiętajmy, że po zakończeniu
inwestycji, szkolenia lub innych dotowanych działań, należy przedstawić we właściwym terminie tzw. wniosek o płatność
wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli
przekroczymy dopuszczalne terminy, dotacja może nam przepaść.
•
Jakie efekty należy osiągnąć?
Programy określają, jakie efekty ma przynieść ich realizacja (np. wzrost zatrudnienia,
wydajności produkcji, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań). Efekty te mierzy się różnego rodzaju wskaźnikami (np. utworzenie
nowego stanowiska pracy, wprowadzenie
nowego produktu na rynek, wzrost obrotów
ﬁrmy). Warto przemyśleć, jakie efekty przyniesie realizacja naszego przedsięwzięcia i
jakimi wskaźnikami możemy zmierzyć te
efekty. Sprawdźmy, czy program nie narzuca
określonych wskaźników.
Dodatkowym zabiegiem, który pomaga
zweryﬁkować nasze szanse na wygraną
w konkursie, jest konfrontacja naszych
zamierzeń z opisem punktacji, który zawiera dokumentacja programowa.
Kto pyta, nie błądzi
Jak widać, zanim zaczniemy pisać wniosek, warto dokładnie przemyśleć nasze
przedsięwzięcie pod kątem wymogów
programów pomocowych. Jeśli w istniejących dokumentach adresowanych do
potencjalnych wnioskodawców nie znajdujemy odpowiedzi na nasze pytania bądź
mamy trudność w zrozumieniu ich treści,
kierujmy pytania do instytucji odpowiedzialnych za nabór wniosków. Powodzenia!
Anna Janicka
Kolędy
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym
stole. Są to pieśni, które opowiadają
o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi z
łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy
dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy” były
śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia,
potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli
chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa.
Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź
królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.
Prezenty
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj
bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem.
Pierwotnie ten zwyczaj był związany
wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś,
za Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki
od małego Jezusa.
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- Gmina Jabłonna Kalejdoskop wydarzeń
w 2007 r. - cd.

Za nami rok pracy naszych radnych. Dla jednych to dużo , a dla innych mało. Jednakże
okazuje się, że nie wszyscy mieszkańcy naszej
Gminy znają skład Rady. Dlatego też czyniąc
zadość prośbom naszych mieszkańców przedstawiamy skład naszej Rady Gminy oraz terminy dyżurów Radnych.
W następnych numerach gazety będziemy
starali się bliżej zapoznać Państwa z kompetencjami Rady oraz postaramy się przybliżyć
sylwetki naszych Radnych.

Pani Barbara Wołosiewicz
- Przewodnicząca Rady Gminy podczas Sesji

Rada Gminy Jabłonna
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Dyżury radnych Rady Gminy Jabłonna

1) KWW „Alternatywa dla Chotomowa�������������������������������
- p. Wiktora Wekselberg.
- P. Wiesława Sawickiego
- p. Mariusza Grzybka
������ �� ��������� ��������� �� ������
��� ������ ����� �� ���������� ����� �������
��� �������� �������� �� ������� �������
�������������������������������������
�
2) Radni Jabłonny
– p. Katarzyna Fularz
- p. Marcin Giziński
- p. Dariusz Kubalski
- p. Tomasz Wodzyński
- p. Halina Zwierzchlewska
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6) Radna p. Bogumiła Majewska
i radny p. Adam Krzyżanowski
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Pozostali radni do chwili obecnej
nie przedstawili propozycji dyżurów
na rok 2007.
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- Gmina Jabłonna Kalejdoskop wydarzeń
w 2007 r. - cd.

Wywiad z...
Wójtem Gminy,
Panią Olgą Muniak
Minął rok sprawowania przez panią
funkcji Wójta Gminy Jabłonna.
Był to czas intensywnej pracy, ale mam
nadzieję, że efekty pracy nas wszystkich są
już w części odczuwalne przez Mieszkańców. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo czytając pierwszy numer
naszej gazety. Na podsumowania przyjdzie
jeszcze ponownie czas podczas przyjmowania przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
Ten rok cechował się ogromnym tempem pracy, moim jako Wójta Rady Gminy
Jabłonna i całego Urzędu Gminy.
Co uważa Pani za swoje największe dokonanie ostatnich dwunastu miesięcy?
Wśród największych dokonań ostatnich
dwunastu miesięcy chciałabym wymienić
następujące inwestycje. Oddaną do użytku pełnowymiarową halę sportową przy
Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego
w Jabłonnie wraz z boiskiem, parkingiem,
drogą dojazdową i ogrodzeniem. Koszt budowy wyniósł 4,7 mln. zł.
Wybudowanie w kostce około 3 km
chodnika, o szerokości 2 – 2,5 metra, między wsiami Suchocin i Bożą Wolą za kwotę
około 1 mln. zł. oraz wykonanie dokumentacji chodnika na następny odcinek od Suchocina do Skierd.
Wspólna inwestycja z powiatem mająca na celu modernizację ciągu ulic – Chotomowskiej, Partyzantów i Kordeckiego,
wraz z rondem w Chotomowie w wysokości około 7 mln. zł.
Jestem również bardzo zadowolona z
realizacji największych inwestycji w gminie
– obwodnicy Jabłonny wraz z „wąskim gardłem”. Już na początku 2008 r. obwodnica
zostanie oddana do użytku. W trakcie całego
roku, zawsze gdy tylko mogłam, pomagałam
w rozwiązywaniu problemów administracyjnych związanych z budową obwodnicy
i „wąskiego gardła” od ul. Dębowej do ul.
Aluzyjnej w dzielnicy Białołęka.
W tym roku znacznie wzrosły wpływy
z podatków do budżetu. Udało się Pani
przekonać mieszkańców nie zameldowanych w gminie, aby tutaj płacili podatki.
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LISTOPAD

To prawda, dlatego też chcę bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom gminy
Jabłonna, którzy na początku tego roku odpowiedzieli na mój apel, składając deklarację PIT i NIP3 w Urzędzie Skarbowym w
Legionowie. Dzięki temu wpływy do budżetu były większe niż w roku ubiegłym.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i ponawiam
prośbę do mieszkańców nie zameldowanych z różnych przyczyn na terenie gminy
o składanie deklaracji podatkowych w tutejszym Urzędzie Skarbowym.
To co zmieniło się w naszej gminie na lepsze przez ostatni rok widać gołym okiem,
a co zmieniło się przez ten rok w pani życiu osobistym.
Naszą gminę traktuje jako „dużą, wspólna rodzinę” staram się zapewnić jej wszelkie warunki rozwoju.
Dla własnej rodziny mam obecnie zdecydowanie mniej czasu, ale funkcja Wójta
nie zwalnia mnie z domowych obowiązków, które bardzo lubię wykonywać. Zbliżają się Święta i rodzina nie chce słyszeć,
żebym nie przygotowała własnoręcznie np.
makowców, które według oceny moich najbliższych są najlepsze na świecie. Będzie
w tym roku krucho z czasem, ale rodzina,
tradycja rzecz święta – makowce będą musiały być.
Ostatni rok w życiu osobistym dał mi
tyle radości, zostałam babcią. To dla kobiety
i jej rodziny ważna chwila w życiu.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok, co chciałaby Pani życzyć
mieszkańcom naszej gminy?
Przede wszystkim życzę wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt. Boże Narodzenie to szczególne święta w naszej tradycji.
Myślę, że dla każdego jest bardzo ważne,
by te dni spędzić w gronie najbliższych, w
miłej i świątecznej atmosferze. A w Nowym
2008 Roku, życzę wszystkim Mieszkańcom, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich
osobistych i zawodowych planów. Życzę
również by nam wszystkim żyło się w Gminie Jabłonna coraz lepiej.
rozm. Michał Smoliński

Obchody Dnia Niepodległości
Punktem kulminacyjnym była wieczorna uroczystość pod pomnikiem pamięci
poległych i pomordowanych w latach
1939-1945, przy rondzie w Chotomowie.
Udział w uroczystościach wzięły władze
gminy, mieszkańcy Chotomowa i Gminy
Jabłonna. Uroczystość uświetniła obecność wojska i strażackiej orkiestry.
***
Inauguracja Uniwersytetu III Wieku w
Jabłonnie
Ponad sto osób uczestniczyło w piątek 16
listopada w uroczystej inauguracji Uniwersytetu III Wieku w Jabłonnie w Domu
Ogrodnika.
Uczestników spotkania powitała Wójt Gminy Olga Muniak i gospodarz obiektu Dyrektor Grzegorz Przybyłowicz. Następnie
głos zabrali i przedstawili się członkowie
rady programowej, a także obecny na sali
radny Wiesław Sawicki.
Rada programowa przygotowała na ten
rok bardzo interesujący program. Wśród
zaplanowanych tematów znajdą się zajęcia poświęcone: muzyce, zdrowiu i urodzie, literaturze, historii Polski i świata,
warsztatom teatralnym i kabaretowym.
Wśród zajęć fakultatywnych znalazły się
natomiast: kurs komputerowy, zajęcia rekreacyjne i usprawniające w układ kostny
i kręgosłup w wodzie, aerobik, kurs malarstwa i dyskusyjny klub ﬁlmowy.
***

Rondo oﬁcjalnie otwarte
W niedzielę 18 listopada w centrum Chotomowa odbyło się szczególne spotkanie. Na
rondzie zebrali się powiatowi i gminni samorządowcy oraz mieszkańcy, aby oﬁcjalnie oddać i odebrać w użytkowanie świeżo
przebudowaną drogę i skrzyżowanie.
Powiat Legionowski reprezentowali starosta Jan Grabiec, wicestarosta Janusz
Kubicki i radni Rady Powiatu, gminę Jabłonna - wójt Olga Muniak, zastępca wójta
Tadeusz Rokicki przewodnicząca Rady
Gminy Barbara Wołosiewicz, radni Rady
Gminy Jabłonna oraz sołtysi Chotomowa
i Dąbrowy Chotomowskiej. Na uroczystości nie zabrakło proboszcza miejscowej
paraﬁi ks. Leszka Kołonieckiego.
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