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Rozpoczęła się realizacja jednej
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce już 10. numer „Wieści z naszej gminy”. Dla nas ten
okrągły jubileusz jest szczególny, bo już po
raz dziesiąty za pośrednictwem naszej gazety możemy przekazać Państwu najważniejsze informacje z gminy.
W tym wydaniu zachęcam gorąco
do przeczytania tekstu o nawiązaniu
współpracy z włoską Gminą Vitorchiano.
Podpisanie tej umowy otwiera możliwość
współpracy w wielu obszarach i pozyskanie na ten cel pieniędzy z programów Unii
Europejskiej.
Polecam także lekturę dwóch wywiadów. Pierwszego z gminnym poetą Ryszardem Gryziakiem, który niedawno wydał
pierwszy tomik poezji oraz z weteranem
wojennym Stanisławem Sierawskim, walczącym w obronie Twierdzy Modlin.
W numerze znajdziecie Państwo
także stałe punkty naszej gazety. Zapraszam do lektury sprawozdania
z sesji Rady Gminy, recenzji Anny Czachorowskiej i kulinarnych propozycji Sylwii Skowrońskiej.
Przy okazji 10. numeru chciałabym
podziękować wszystkim Czytelnikom
za przychylne opinie na temat „Wieści
z naszej gminy”. Cieszy nas, że polubili
Państwo naszą gazetę i czekają na każdy
nowy numer. Zachęcam do współpracy
w tworzeniu pisma i życzę miłej lektury
bieżącego numeru.
Elżbieta Radwan
Redaktor naczelna
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Burmistrz (Sindaco) Gemini Ciancolini i Wójt Olga Muniak
po podpisaniu umowy o współpracy

Z wizytą u włoskich przyjaciół
W dniach 11-13 października czteroosobowa delegacja z naszej gminy przebywała
we włoskiej Gminie Vitorchiano. Po podpisaniu umowy o wzajemnej współpracy
Vitorchiano stało się naszą pierwszą gminą partnerską!
Pierwszego dnia delegacja naszej
gminy została zaproszona do ratusza
Gminy Vitorchiano, który mieści się
w zabytkowym budynku z XIII w. w samym centrum tego historycznego miasta.
W trakcie uroczystego spotkania podpisana została umowa o partnerskiej
współpracy pomiędzy naszymi gminami. Współpraca dotyczyć będzie między
innymi takich dziedzin jak: współpraca
międzygminna, ochrona środowiska, turystyka, edukacja i sport. Umowa została
podpisana przez Burmistrza Vitorchiano
– Gemini Ciancolini i Przewodniczącego
Rady Constantino Bernardini oraz przez
Wójt Olgę Muniak, Zastępcę Wójt Tadeusza Rokickiego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Mariusza Grzybka.
Spotkanie w ratuszu było również
okazją do wzajemnego poznania się
i pierwszych rozmów. Szybko okazało się,
że podobieństw pomiędzy naszymi gminami jest wiele. Vitorchiano od kilku lat
bardzo intensywnie się rozwija, a w gminie osiedlają się nowi mieszkańcy. Stąd
konieczność powiększenia obecnej szkoły,
budowa nowych przedszkoli i zwiększania
nakładów na infrastrukturę. Kolejne spotkania w trakcie pobytu jabłonowskiej delegacji były okazją do wymiany informacji związanych z działaniem samorządu
w Polsce i we Włoszech.
Podpisanie umowy otwiera możliwość
współpracy w wielu obszarach i pozyska-

nie na ten cel pieniędzy z programów Unii
Europejskiej.
W programie wizyty oprócz spotkań
w Vitorchiano znalazły się inne miasta
położone w bliskiej odległości: Viterbo,
Monteﬁascone i Sorino, a także wizyty
w kluczowych przedsiębiorstwach dla
miejscowej gospodarki.

Vitorchiano
Gmina Vitorchiano położona jest 7 km
od Viterbo (głównego centrum Toskanii)
i 90 km od Rzymu. To średniowieczne miasto słynie z szarych skał (peperino) używanych, od czasów Etrusków, do budowy
i innych działań artystycznych.
Region, w którym położone jest Vitorchiano, słynie także z takich produktów
jak: grzyby, oliwa z oliwek, kasztany i wina.
Całość terytorium przesiąknięta jest bogactwem wiekowego dziedzictwa pochodzącego przede wszystkim z czasów Etrusków, Rzymian i Średniowiecza.
Michał Smoliński
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Uczniowie z Chotomowa tuż przed ruszeniem w teren

POSPRZĄTALI PO INNYCH
Akcja „Sprzątanie świata” w naszej gminie, dobiegła końca. Przez cały wrzesień
mieszkańcy, przy wsparciu Urzędu Gminy Jabłonna, posprzątali kilka ulic, zagajników i lasów. Łącznie w inicjatywie wzięło udział ponad 80 osób.
Jako pierwsi do porządków przystąpili
mieszkańcy Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej oraz uczniowie szkół podstawowych z Chotomowa i Jabłonny. Dzięki
ich zaangażowaniu udało się posprzątać

między innymi: ulicę Żeligowskiego i jej
okolice, tereny leżące w okolicach Obwodnicy Jabłonny przy granicy z Legionowem, a także ulice i zagajniki w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej.

Przysłowiową „kropkę nad i” tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie świata”,
postawili mieszkańcy ulicy Wrzosowej
w Jabłonnie. Niedzielne popołudnie
27 września, postanowili poświęcić zadbaniu o zdrowie własne i okolicznego lasu,
usuwając z niego wszystkie odpady.
Nie wszyscy uczestnicy poprzestali na
samym sprzątaniu. W sobotę 19 września
sołtys Dąbrowy Chotomowskiej Czesław
Derlacz zorganizował ognisko dla uczestników akcji sprzątania lasu w granicach
administracyjnych wsi. Gościem honorowym imprezy była Wójt Olga Muniak,
która uczestnikom akcji wręczyła podziękowania oraz symboliczne upominki. Po
części oﬁcjalnej zapłonęło ognisko. Miła
i serdeczna atmosfera sprzyjała rozmowom
na temat gminy, a także głównego zagadnienia spotkania – zaśmiecania lasów.
Przy tej okazji pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim osobom, które
poparły tę szczytną akcję, promując swoją postawą ekologię i pozytywne nawyki.
Jednocześnie informujemy, że podobne
akcje można organizować przez cały
rok. Szczegółowych informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska w następujących godzinach: pn. 8.00 – 17.30,
wt.-czw. 8.00 - 15.30, pt. 8.00-13.30,
pokój nr 6, I piętro, tel. 022 767 73 29
Urząd Gminy zapewnia rękawice i worki dla każdego uczestnika oraz odbiór
odpadów.
AO/ Tomasz Michałowski

Asfaltówką do Legionowa
Ulica Stefana Kisielewskiego, Polna i Łąkowa przeszły w minionych
miesiącach gruntowną modernizację. Na ulicach została położona asfaltowa nakładka, dzięki której można między innymi bez przeszkód
dojechać do Legionowa.
Prace modernizacyjne na ulicach
zostały przeprowadzone na przełomie
lipca i października. Na ulicy Stefana
Kisielewskiego położono asfalt – od ulicy Partyzantów do Polnej o szerokości
5 metrów, od Polnej do zakrętu o szerokości 4 metrów i na tak zwanym łączniku z Legionowem o szerokości 5 metrów.
Na ulicy obowiązuje ograniczenie ruchu
dla samochodów o masie powyżej 16 ton.
Także ulica Łąkowa zyskała nowy
wygląd. Dzięki inicjatywie mieszkańców,
którzy we własnym zakresie utwardzili
część drogi, w pierwszej kolejności położono destrukt w pozostałej części ulicy

Łąkowej. Po zakończeniu tych prac, drogę pokryto nakładką asfaltową.
W ostatniej kolejności wykonana będzie ulica Polna. Nie jest ona drogą docelową dlatego też zostanie zachowane
pół metra odstępu od nakładki asfaltowej
i chodnika, dzięki czemu powstanie bezpieczna strefa dla pieszych.
Od 30 września sprawniej można
ponadto dojechać także do Chotomowa, od strony Gminy Wieliszew. Tego
właśnie dnia oﬁcjalnie oddano do użytku drogę prowadzącą ze Skrzeszewa do
Chotomowa, zwaną popularnie „Schetynówką”. Oﬁcjalnego odbioru dokonali

Granica z Legionowem zyskała zupełnie
nowy wygląd i jakość
pracownicy Referatów Inwestycji oraz
Administracji Komunalnej Urzędu Gminy Wieliszew. Droga jest znacznym ułatwieniem komunikacyjnym, w szczególności dla mieszkańców zachodniej części
wieliszewskiej gminy, ale i mieszkańców
Chotomowa. Budowa współﬁnansowana
była z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
lokalnych 2008-2011”.
Red.
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Radosna
szkoła
Już niebawem gminne szkoły podstawowe wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne. Wszystko za
sprawą rządowego programu „Radosna Szkoła”, w ramach którego
gmina otrzymała 24 tysiące złotych
doﬁnansowania.

Ceremonia wręczenia aktów mianowania i medali wywołała wiele wzruszeń

Nauczyciele uczcili swoje święto
także w naszej gminie
14 października w całej Polsce obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Jego główni bohaterowie, czyli pracownicy oświaty, również
w naszej gminie wspólnie świętowali tę ważną dla nich datę.
Dzień nauczyciela – bo tak nadal każdy nazywa to święto – jest dla wszystkich
nauczycieli, pracowników administracji oraz dyrekcji placówek oświatowych,
dniem szczególnym. W Gminie Jabłonna
pracownicy oświaty spotkali się w chotomowskiej restauracji Samba. Gospodynią
uroczystości była dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Grażyna Sprawka. Po powitaniu
gości, odbyła się ceremonia wręczenia aktów nadania stopnia awansu nauczyciela
mianowanego. Na tym jednak nie poprze-

stano. Wręczono ponadto nagrody Wójta
Gminy za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz Medale Komisji Edukacji
Narodowej.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom jabłonowskiej oświaty życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji i sukcesów w życiu osobistym. Składamy Państwu serdeczne podziękowania za trudną
i odpowiedzialną pracę, której celem jest
jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży w Gminie Jabłonna
Red.

Zabawa na Leśnej

Założeniem programu „Radosna
Szkoła” jest stworzenie w szkołach takich warunków, aby edukacja stawała
się coraz bardziej skuteczna, przyjazna
i nowoczesna. Będzie ona skuteczna
dzięki właściwemu określeniu efektów, jakie nauczyciele mają osiągać ze
swoimi uczniami na każdym etapie
kształcenia, a przyjazna bo nauczyciele
mają podchodzić do swoich uczniów
w sposób jak najbardziej zindywidualizowany.
W tegorocznej edycji programu
złożono 8.892 wnioski. Opiewają one
łącznie na prawie 130 milionów złotych. Wśród szkół, które ubiegały się
o dofinansowanie, znalazły się także
nasze podstawówki.
Dzięki wnioskom złożonym w lipcu, szkoły podstawowe w Jabłonnie
i Chotomowie otrzymały łącznie 24 tysiące złotych (po 12 tysięcy na szkołę
– jest to maksymalna kwota jaką można było uzyskać). Powyższe pieniądze zostaną przeznaczone na pomoce
dydaktyczne, wspomagające rozwój
umiejętności motorycznych u dzieci,
rozwój umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej (spostrzegawczej) oraz rozwijające sprawność manualną dziecka i wyobraźnię
przestrzenną.

Na początku września zakończyło się urządzanie placu zabaw dla
dzieci na ulicy Leśnej w Jabłonnie. Do istniejących zabawek dołączyło
W tym roku w ramach „Radosnej
kilka nowych elementów, dzięki czemu maluchy mogą aktywnie spę- Szkoły” został także złożony wniosek
dzać czas na świeżym powietrzu.
na utworzenie szkolnego placu zabaw
Wystarczyło kilka miesięcy, aby plac
na Leśnej zyskał nowy wygląd. W ramach
wykonanych tam prac, poprzedzonych
konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, na placu pojawiło się dodatkowe
urządzenie zabawowe „Patrycja” - prze-

znaczone dla najmłodszych bywalców,
bezpieczna nawierzchnia flexi – step,
piaskownice, ławki oraz oświetlenie. Teren został także ogrodzony, stwarzając
bezpieczną dla dzieci przestrzeń.
Red.

w Chotomowie oraz modernizację
szkolnego placu zabaw w Jabłonnie.
Powyższe wnioski zostaną jednak rozpatrzone dopiero w roku 2010.
Seweryn Kosiorek
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Radni uchwalili
2 września odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Jabłonna V kadencji. Po wakacyjnej przerwie, radni między innymi przyjęli 16 uchwał,
zapoznali się z informacją na temat studium wykonalności budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w gminie oraz nadała nazwę chotomowskiemu rondu.
Wrześniową sesję rozpoczęto od
przyjęcia protokołów z XXXIV i XXXV
sesji, a także od zmian w porządku obrad, polegających na rozszerzeniu porządku w pkt. 4 – Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie,
o dodatkowe projekty uchwał dotyczące:
– zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (300 000 zł)
– zaciągnięcia długoterminowego kredytu (6.415.000 zł)
W dalszej części obrad, Rada zapoznała
się z informacją na temat studium wykonalności przedsięwzięcia pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Jabłonna,
którą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawili przedstawiciele
ﬁrmy PROEKO sp. z o.o. - wykonawcy
opracowania.
Rozpatrując projekty uchwał przewidziane w porządku obrad, Rada między
innymi podjęła decyzję w następujących
sprawach:
- Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie
długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy
ul. Żeligowskiego 27” w kwocie 180.000 zł
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres
5 lat. W/w pożyczka zostanie wykorzystana w 2009 roku oraz spłacona z dochodów
Gminy Jabłonna, w latach 2010 - 2014.
Modernizacja kotłowni polegać będzie
na kompleksowej wymianie nie ekologicznego ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe wraz z całościową wymianą
instalacji grzewczej i zainstalowaniem
urządzeń gazowych. Po spłacie 50 % pożyczki i po uzyskaniu efektu ekologicznego możliwe jest ubieganie się o umorzenie
pozostałej części pożyczki, z czego gmina
będzie korzystać.
- Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie
długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo
- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie” w kwocie 300.000

zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres
5 lat. W/w pożyczka zostanie wykorzystana w 2009 roku oraz spłacona z dochodów
Gminy Jabłonna w latach 2010 - 2014.
- Rada, na wniosek mieszkańców,
nadała nazwę: ul. Wenecka drodze wewnętrznej, leżącej w Jabłonnie. Ponadto
nadano nazwę rondu drogowemu usytuowanemu u zbiegu ulic: Piusa XI, Partyzantów i Strażackiej w Chotomowie.
Na wniosek Związku Kombatantów w
Chotomowie oraz mieszkańców wsi Chotomów, otrzymało ono nazwę Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego.
- Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie.
W miejscu dotychczasowo istniejącego
centrum, powstanie Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie, które będzie prowadzić działalność w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
W tym samym dniu Rada pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski
w Warszawie.
Z treści opiniowanego projektu uchwały wynika, iż w miejsce istniejącego szpitala
powstanie Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie, który będzie prowadzić
działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W ramach zapytań uczestnicy sesji
zainteresowani byli:
- kiedy zakończy się budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Parkowej, Piaskowej,
- harmonogramem prac w zakresie projektowania Centrum Edukacyjno-KulturalnoSportowego w Chotomowie.
W ramach punktu „Wolne wnioski
i informacje”, radny Mariusz Grzybek
oraz Wiesław Sawicki (Alternatywa dla
Chotomowa) zgłosili wnioski dotyczące:
- przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej
z ul. Partyzantów w centrum Chotomowa,

- zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w centrum Chotomowa – system monitoringu.
Po raz kolejny jabłonowscy radni
spotkali się 30 września na XXXVII sesji Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu
z poprzedniego posiedzenia, rada podjęła m. in. następujące decyzje:
- Rada upoważniła Wójta Gminy Jabłonna do podpisania aneksu do Porozumienia Międzygminnego, zawartego
w dniu 27 kwietnia 2006 roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa,
a Gminą Jabłonna określającego zasady
powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów
na trasie do Warszawy i z Warszawy.
Zmiany związane są z uruchomieniem
nowej linii autobusowej o nr 806 od dnia
1 września 2009 r., wychodząc tym samym
naprzeciw postulatom społeczności gminy
zamieszkałej wzdłuż trasy nowej linii autobusowej. Środki na ﬁnansowanie zadania
zostały zabezpieczone w budżecie gminy
na 2009 rok.
- Rada zatwierdziła do realizacji „Program Proﬁlaktyki wad postawy” na rok
2009.
Na realizację Programu przeznacza się
środki w wysokości 25000 zł. „Program
Proﬁlaktyki wad postawy” jest kontynuacją
badań przeprowadzonych przez lekarza
ortopedę wśród uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej w Jabłonnie i w Chotomowie.
Program ma na celu częściowe lub całkowite zlikwidowanie wad postawy, opanowanie przez dziecko wiedzy dotyczącej jego
zdrowia, wyrobienie nawyku prawidłowej
postawy ciała we wszystkich sytuacjach
oraz podniesienie ogólnej sprawności ruchowej. Ma charakter korekcyjny i będzie
realizowany podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej, kształcenia wczesnoszkolnego,
na basenie oraz w domu. Program jest
przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2009/2010.
- Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna części wsi Chotomów w rejonie
ulicy Szumiący Las.
- Informację o pracy Rady w okresie
między sesjami, jak również wnioski radnych i odpowiedziach przedstawiła Barbara Wołosiewicz – przewodnicząca Rady.
Zwróciła ona również uwagę na pisma–
–protesty jakie spływają od mieszkańców
Osiedla „Leśna Polana” w Jabłonnie, dotyczące ewentualnej zmiany sposobu gospodarowania drogami wewnętrznymi na w/w
osiedlu, poprzez otwarcie tych dróg, celem
zapewnienia dojazdu do nieruchomości
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sąsiadującej z osiedlem, którą to nieruchomość gmina zamierza sprzedać. Po konsultacjach z Wójt oraz Zespołem Prawnym
ustalono, że w przedmiotowej sprawie zostanie wystosowana do zainteresowanych
jedna odpowiedź uwzględniająca aspekty
będące przedmiotem składanych pism.
Jacek Jakimiak – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie poinformował zebranych o pracy Zakładu, sygnalizując pomysł
zmierzający w kierunku przekształcenia
placówki w Zakład Niepubliczny. Swego
czasu Rada Gminy wyraziła na to zgodę,
niemniej jednak ze względów formalno-prawnych sﬁnalizowanie podjętej uchwały
nie było możliwe. Obecnie obiekty Zespołu
spełniają wymogi wynikające z przepisów
prawnych i podjęcie działania w danym
kierunku jest możliwe.
W ramach punktu – Wolne wnioski i
informacje, radni Mariusz Grzybek oraz
Wiesław Sawicki – Alternatywa dla Chotomowa zgłosili wnioski dotyczące:
1/ zagospodarowania terenów w centrum
Chotomowa w tym m.in.:
- realizację parkingu wraz z oświetleniem
przed kościołem w Chotomowie
- realizację drogi wraz z zagospodarowaniem pobocza parkingami dla cmentarza,
- zagospodarowania wyspy przed pętlą
autobusową i ronda wraz z architektura
zieleni
2/ zagospodarowania terenów w centrum Chotomowa w tym :
budowę w roku 2010 nowoczesnego
kompleksu sportowego na terenie projektowanego boiska przy CEKS w Chotomowie w ramach programu Orlik.
Radny Witold Modzelewski zgłosił
wnioski dotyczące następujących spraw:
1. nawiązując do sygnalizowanej przez
przedmówcę realizacji parkingu przed kościołem w Chotomowie, zwrócił uwagę, że
podczas ostatniego zebrania wiejskiego w
Chotomowie, w którym radni z danego

terenu z racji pełnionego mandatu powinni uczestniczyć, grupa przedsiębiorców z tego terenu podjęła zobowiązanie
wybudowania tegoż parkingu w ramach
własnych środków. W tym celu został powołany społeczny komitet, którego pierwsze posiedzenie miało miejsce właśnie
w dniu dzisiejszym, podczas którego ustalono kwestie organizacyjne: realizacji projektu, kwestie ﬁnansowe itp.
2. podjęcia działań zmierzających
do wykonania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Chotomowskiej – Modlińskiej w Jabłonnie.
3. podjęcia rozmów zmierzających do
uregulowania organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Chotomowskiej – Kisielewskiego w Jabłonnie.
W dalszej części tego punktu poruszano sprawy dotyczące:
- rozważenia możliwości skanalizowania
terenów pozostałych wsi (poza Jabłonną
i Chotomowem) z wykorzystaniem budowy małych oczyszczalni ekologicznych,
których koszt kształtuje się w granicach 1
mln zł.
- stanu zaawansowania działań zmierzających do likwidacji wieży telefonii komórkowej z terenu Jabłonny (rejon Domu
Ogrodnika)
- likwidacji niebezpiecznego zjazdu z ronda S1 w ul. Brzozową oraz Dereniową w
Jabłonnie,
- możliwości skanalizowania ul. Brzozowej w Jabłonnie,
- rozważenia możliwości oświetlenia ul.
Złotej Renety w Jabłonnie.

Pełne teksty uchwał podjętych
przez Radę wraz z zestawieniami
przebiegu głosowań, znajdują się
na stronie internetowej
Urzędu Gminy
(w BIP- Uchwały Rady Gminy).

Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Jabłonna
Przyjęcia
interesantów
odbywają
się w Biurze Rady Gminy Jabłonna,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
pokój nr 02, parter, Tel. 22 767 73 20;
e-mail: rada@jablonna.pl
Barbara Wołosiewicz
- Przewodnicząca Rady Gminy
wtorki od 14.00 do 16.00

Mariusz Grzybek
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy
I poniedziałki miesiąca
od 16.00 do 17.00
Przemysław Przewoźniczek
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy
II i IV poniedziałki miesiąca
od 14.30 do 17.00
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Dyżury
Radnych

Rady Gminy Jabłonna
Przyjęcia
interesantów
odbywają
się w Biurze Rady Gminy Jabłonna,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
pokój nr 02, parter,
Tel. 22 767 73 20
e-mail: rada@jablonna.pl
1) KWW „Alternatywa dla Chotomowa” reprezentowany przez radnych:
- Wiesława Sawickiego
- Mariusza Grzybka
- dyżur I czwartki miesiąca
w godz. od 18.00. do 19.00.
w siedzibie ﬁlii Gminnego Centrum
Kultury i Sportu (GCKiS)
w Chotomowie, przy ul. Strażackiej 8.
2) Radni Jabłonny:
–Katarzyna Fularz
- Marcin Giziński
- Dariusz Kubalski
- Tomasz Wodzyński
- Halina Zwierzchlewska
Dyżur w III wtorki miesiąca
w godz. od 18.15. do 19.30.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Jabłonna, pokój nr 02, parter.
3) Radna Teresa Gałecka
– dyżur w II środy miesiąca
w godz. od 18.oo. do 19.oo.
w Domu Weselnym w Suchocinie.
4) Radna Dorota Świątko
- dyżur w II środy miesiąca
w godz. od 18.00. do 19.30.
w ﬁli GCKIS w Skierdach (stara szkoła).
5) Radny Witold Modzelewski
– do dyspozycji codziennie
w siedzibie ﬁrmy
– Chotomów ul. Partyzantów 29,
do godz. 20.00.
6) Radna p. Bogumiła Majewska
i radny Adam Krzyżanowski
– dyżur w I środy miesiąca
w godz. od 18-tej do 19-tej
w siedzibie ﬁlii Gminnego Centrum
Kultury i Sportu (GCKiS)
w Chotomowie, przy ul. Strażackiej 8.
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Festiwal zaingurowano w sobotę punktualnie o godzinie 10.00.

Ceramiczne puzzle układali starsi i młodsi

Z nauką za pan brat
Już po raz siódmy w Jabłonnie gościł Festiwal Nauki. Tradycyjnie spotkanie „oko w oko”
z nauką odbyło się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie, gdzie 19 i 20
września obok naukowców pojawili się również strażacy, policjanci, artyści i pasjonaci tego
co unikalne oraz niezwykłe.
W tym roku przy pałacu i w jego
wnętrzach miejsce znalazło ponad pięćdziesiąt stoisk, w czym czterdzieści jeden należało do współorganizatorów.
–Nasze propozycje mają udowodnić, że
inwestowanie w naukę potrzebne jest
nam wszystkim i powinniśmy powiększać naszą konkurencyjność w Europie.
– powiedziała na wstępie imprezy dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN,
Magdalena Grzelecka. W trakcie inauguracji głos zabrali także goście i współorganizatorzy festiwalu, w tym Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak oraz profesor
Zygmunt Reklewski, przewodniczący
Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych
i Weterynaryjnych Polskiej Akademii
Nauk. – Te spotkania mają niepowtarzalną konwencję, bo wiedzę popularyzują
sami twórcy. Festiwal stwarza okazję do
poznania warsztatu pracy naukowców
i zobaczenia jak powstają odkrycia. – dodał profesor Reklewski.
O tym, że słowa profesora z rzeczywistością pokrywają się w stu procentach,
można się było przekonać w kilka minut
po oﬁcjalnym otwarciu XIII „spotkań
z nauką”. Na terenach zespołu pałacowo – parkowego znalazło się miejsce na

dziesiątki stoisk,
w których możliwe było m.in.:
samodzielne wykonanie modelu
płuc, poznanie
nieobliczalnych
możliwości energii elektrycznej,
zbadanie swojej
sprawności
ﬁzycznej, sterowanie mini robotem, ułożenie
ceramicznych
puzzli czy przyjrzenie się tajnikom pracy straży
Slalom mini robotem dla wielu był nie lada wyzwaniem
pożarnej.
Najmłodszym najbardziej
do gustu przypadły stoiska, gdzie naukę okazji wspinaczki, członkowie Warszawmożna było połączyć z zabawą. Malo- skiej Grupy Wysokościowej S12 i Grupy
wanie inspirowanych krajami arabskimi Ratownictwa Specjalnego prezentowali
obrazów, zabawa w alpinistę czy jazda zasady udzielania pierwszej pomocy,
super oszczędnym samochodem aero- a w trakcie zabawy w malowanie orderów
dynamicznym, to część atrakcji z jakich i odznaczeń, można było poznać ich hikorzystali młodzi goście festiwalu. Na sa- storię i przeznaczenie.
mej zabawie jednak się nie kończyło. Przy
Tekst i zdjęcia AO
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Rozpoczęła się realizacja jednej z najbardziej oczekiwanych przez
sportowców inwestycji. Za budynkiem Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Jabłonnie, w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”, powstają dwa boiska.

Ruszyła budowa Orlika !
W ramach projektu powstaną dwa
boiska - do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową lub
koszykówkę. To pierwsze o wymiarach
30 na 62 metry, pokryte zostanie syntetyczną trawą, a bramki będą zabezpieczone piłkochwytami z siatki tekstylnej. Natomiast boisko wielofunkcyjne
o powierzchni całkowitej 19 na 32 metry, pokryje nawierzchnia syntetyczna.
Obiekty powstaną na tyłach jabłonowskiego Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, w sąsiedztwie istniejącego już
boiska klubu „Wisła Jabłonna”. W miejscu tak zwanych kortów oraz placu manewrowego, wybudowane będzie boisko
wielofunkcyjne, a zaraz obok, to do piłki nożnej.

Prace nad budową Orlika trwają nieprzerwanie od kilku tygodni
Całość terenu, łącznie z boiskiem,
zostanie ogrodzona. Wokół obiektów
zainstalowane będą maszty oświetleniowe, umożliwiające korzystanie z boisk
nawet o zmierzchu.

Jabłonowski Orlik będzie jednym
z ponad 500, które powstały w ramach
programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Planowany termin zakończenia jego budowy,
to przełom listopada i grudnia.
Red.

Mazovia MTB – ﬁnał
Niedzielne popołudnie 4 października w Gminie Jabłonna należało do cyklistów. Na terenie zespołu pałacowo
– parkowego w Jabłonnie odbył się bowiem ﬁnał XIII
Etapu Mazovia MTB Maraton, w którym wzięło udział
ponad 1200 zawodników.
W zawodach wystartować mógł każdy miłośnik dwóch kółek. Wystarczyło
mieć tylko kask ochronny, zgodę od rodziców (w przypadku osób nieletnich)
i oczywiście własny rower. Zawodnicy
wystartowali w niedzielę punktualnie
o godzinie jedenastej, na trzech dystansach: 12 km - hobby (runda skrócona),
45 km - mega (jedna runda) i 72 km
- giga (dwie rundy).
Na trasie, oprócz amatorów kolarstwa górskiego, pojawili się także zawodowcy i studenci. Piękną wizytówką
Mazovii jest dystans Hobby. Zawodnikom z tego dystansu - w większości są
to dzieci - należy się szczególne uznanie
i gratulacje, ponieważ to zwykle od
Hobby zaczyna się rowerową przygodę.

Wszyscy zawodnicy, bez względu na wiek
i umiejętności, mieli
przed sobą takie samo
wyzwanie. Jak najszybciej pokonać wyznaczoną dla nich trasę biegnącą przez lasy, zagajniki
i nadwiślańskie wały.
Zmagania zakończyły
się oficjalną dekoracją,
tuż po godzinie 13.00.
Szczegółowe wyniki
zawodów, sprawozdania
z ich przebiegu oraz galerię zdjęć można znaleźć
na www.mazoviamtb.pl
Red.

Trasa zawodów biegła przez Jabłonnę i Chotomów
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Niedziele
z bajką

Niedziela z poezją
Anna Czachorowska i Marta Lenart w trakcie niedzielnego spotkania z poezją

Po wakacyjnej przerwie powróciły
„Jabłonowskie spotkania z poezją”.
Ich bohaterką była jedenastoletnia Marta Lenart
i jej wiersze z wydanego kilka miesięcy temu
tomiku „Złote srebro”.

4 października w ﬁlii Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Chotomowie ruszyły „Niedzielne Spotkania z Bajką”.
Są one doskonałym pomysłem
na spędzenie niedzielnego popołudnia, łącząc zabawę z nauką.
Nie od dziś wiadomo, że kiedy pada
dzieci się nudzą. A ponieważ aura nieubłaganie zmierza w stronę opadów zarówno
deszczu, jak i śniegu, spędzenie niedzieli
w bajkowym towarzystwie jest świetnym
pomysłem zarówno dla maluchów, jak
i tych nieco starszych mieszkańców naszej
gminy. Taką właśnie możliwość stwarzają „Niedzielne Spotkania z Bajką”, mające
swoją premierę na początku października.
Na pierwszy spektakl wybrano „Bazyliszka”. Dwójka krakowskich aktorów
z Teatru ART-RE przez prawie godzinę
znakomicie bawili publiczność wciągając
dzieciaki na scenę do aktywnego uczestnictwa w spektaklu. Okazało się, że wiele
dzieci znało prezentowaną bajkę i „podpowiadało” aktorom co mają robić, żeby
uchronić się przed wzrokiem Bazyliszka.

Zainicjowane przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie,
Annę Czachorowską poetyckie popołudnia, od samego początku cieszyły
się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Okraszone muzyką
i słodkim co nieco, liryczne spotkania
zyskały stałą rzeszę miłośników, których nie zabrakło także w niedzielę
18 października.
Na spotkaniu swoją twórczość zaprezentowała młoda mieszkanka Jabłonny,
Marta Lenart. – Marta jest czytelniczką
naszej biblioteki i pewnego dnia przyniosła swój tomik. Jej poezja jest bardzo
dojrzała i to mnie urzekło. Zachwyciły
mnie metafory i niezwykłe opisy przyrody których używa. Uznałam zatem, że
rozpoczęcie tego sezonu od spotkania
z twórczością tak uzdolnionej osoby, będzie doskonałym pomysłem.– wyjaśnia
Anna Czachorowska.
Przygoda Marty z poezją rozpoczęła
się gdy miała zaledwie kilka lat. Jak mówi
Anna Czachorowska, rodzice nastolatki
wspominają, że pierwsze próbki wierszy

pochodzą z czasów gdy chodziła jeszcze
do przedszkola. Pierwsze „poważne”
utwory Marta zaczęła tworzyć na przełomie I i II klasy szkoły podstawowej.
Jej talent znalazł uznanie nie tylko
w oczach rodziny i przyjaciół, ale i krytyków literackich. Młoda poetka jest
laureatką kilku konkursów, m.in.: Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
Dzielnicy Śródmieście (Warszawa 2007),
Konkursu Bożonarodzeniowego (Warszawa 2007), Śródmiejskiego Festiwalu
Młodych Talentów (Warszawa 2008);
V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego (Inowrocław 2008). Poetka ma na
swoim koncie także udany debiut tomiku „Złote srebro”, który miał swoją premierę w czerwcu tego roku.
Marta jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie oraz uczennicą
klasy V fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej Nr 1 im. Oskara Kolberga
w Warszawie.
Od września 2003 roku mieszka
w Jabłonnie. AO

O
kolejnych
bajkowych
niedzielach można dowiedzieć się w chotomowskiej ﬁlii GCKiS, gdzie dostępne
są również bilety na spektakle w cenie
5 złotych za sztukę.
Serdecznie zapraszamy!

Wernisaż Witalija Szyszkina

rosyjskiej. Jest absolwentem państwowego
instytutu im. Uszyńskiego w Odessie. Po raz
pierwszy ujawnił swój talent na wystawach
w Odessie. Później były Kamczatka, Wyspy Kurylskie, Sachalin, Ałma-Ata i Polska,
w której mieszka od 1991 roku. Po wielu wystawach zyskał uznanie krytyki i przyjaciół.

Artysta wyznaje ﬁlozoﬁę Leonarda da Vinci: "Od rzeczy małych zależy doskonałość,
a doskonałość jest rzeczą wielką...".
Prace malarza można oglądać do
10 listopada, od poniedziałku do piątku
w Galerii „Ogród” w GCKiS w godzinach
pracy ośrodka.

W czwartek 8 października w Galerii
„Ogród” w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu, odbył się wernisaż malarstwa
Witalija Szyszkina.
Artysta urodził się 20 marca 1935 roku
w Turkiestanie w arystokratycznej rodzinie

Inaugurację sezonu rozpoczął Bazyliszek
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Świadek tamtych czasów
Rozmowa ze Stanisławem Sierawskim
- mieszkańcem Chotomowa, obrońcą Twierdzy
Modlin w 32. Pułku Piechoty
pod dowództwem Pułkownika Zająca.
Od obrony Twierdzy Modlin minęło już
70 lat, jak Pan wspomina tamten czas? Jak
wy żołnierze przygotowywaliście się do tej
trudnej misji?
Do wojska traﬁłem w 1937 roku. Pełniłem służbę, przedłużoną o pół roku. W 1939
roku, zostałem skierowany do obrony Modlina. Pierwsze dni to była przeprawa przez
Wisłę, przez którą przepływaliśmy łodziami.
W Palmirach mieliśmy stanąć do boju i tam
się przygotowywaliśmy. Padł jednak rozkaz o
wycofaniu się, bo w Janówku nie było pierwszej linii obrony. Całą noc wracaliśmy pieszo, a po dotarciu na miejsce okopaliśmy się.
Dwie godziny później padły pierwsze strzały
w naszą stronę. Ten ogień był bardzo silny! W trakcie ostrzału rozerwało mi popiersie. Mój granatnik całkowicie został
zniszczony. Obok mnie było oddzielone
ścianką stanowisko celowniczego, który
w trakcie ostrzału niestety zginął.
Niemcy ostrzeliwali moje stanowisko
niemal bez przerwy. Ogień był tak silny, że
moment w którym na chwilę przestawały
padać strzały wydawał się wręcz nierealny.
Gdy tylko ucichł, zmieniłem szybko swoje
stanowisko.
Ten ostrzał trwał do 29 września, bez
przerwy. Zaczęły nawet padać rozkazy „bagnet na broń”, aby w razie potrzeby być przygotowanym do walki wręcz. Bliskość Niemców powodowała też, że dostawy wody czy
jedzenia były niemożliwe, tylko czasami
w nocy przywożono „kuchnię”. Każdy widoczny dla wroga ruch żołnierza, powodował że padały od razu strzały i żołnierz ginął.
Musiała panować całkowita cisza.
Przez dwa miesiące nie można się było
nawet umyć czy przebrać. Warunki były
straszne.

i Anglia niestety nie pomogły. Nasze poczucie patriotyzmu nie pozwalało nam jednak
na zaprzestanie walki, więc walczyliśmy
do końca. Pokazaliśmy nieprzyjacielowi,
że Polska jest mężna.

A jakie były odczucia żołnierzy?
W nas był wielki patriotyzm. My byliśmy
w nim wychowani. Walczyliśmy o Ojczyznę,
bo mieliśmy taką wewnętrzną potrzebę i nie
trzeba nas było zagrzewać do walki.

Nie został Pan jednak długo w domu?
Wstąpiłem do konspiracji. Chciałem dać Ojczyźnie to co mogłem. Początki były trudne. Trzeba było powoli
i z ostrożnością rekrutować ludzi. Początkowo spotykaliśmy się w domach
i planowaliśmy akcje, jedną z nich było
na przykład odebranie broni Niemcom
w Olszewnicy.

Ale twierdzy nie udało się obronić.
Tak. Czuliśmy, że ta walka jest już beznadziejna. Czekaliśmy na pomoc. Francja

Potem traﬁł Pan do niewoli w Mławie?
Przed kapitulacją dowódca pułkownik
Zając uhonorował wszystkich żołnierzy
Krzyżami Walecznymi. Po zdaniu broni,
traﬁliśmy do Nowego Dworu a potem do
fortów w Janówku. Stamtąd szosą na Dębe
poprowadzili nas do niewoli.
Tam byliśmy przez trzy tygodnie. Warunki były straszne. Nocowaliśmy pod gołym niebem, pod taką wiatą gdzie zaledwie
można się było przed deszczem schować.
O myciu czy spaniu nie było mowy.

Stanisław Sierawski i prezes chotomowskiego koła kombatantów Józef Lemański
Po kilku tygodniach was jednak zwolniono.
Pamiętam jak wróciłem do domu.
Szczęśliwy. Pierwsza noc przespana na
łóżku była dla mnie najcudowniejszą rzeczą na świecie. Cisza, spokój, ciepło, nigdy
nie zapomnę tego uczucia.

Stanisław Sierawski po obronie Modlina
traﬁł do niewoli

Po latach przyszła wolność. Jak ją Pan
odczuł?
To była wielka radość. W czasie wojny
zginęło bardzo dużo ludzi. W Modlinie zginęło przecież o wiele więcej osób niż zostało odnotowane. Zbombardowano przecież
szpital. Te czasy były straszne. Trupy leżały
wszędzie gdzie się spojrzało. Polacy byli też
załamani wkroczeniem wojsk sowieckich.
Nasze tereny, gdzie teraz mieszkamy
były w czasie wojny zrujnowane. Domy
i gospodarstwa doszczętnie spalone. Ludzie
żywili się nawet obierkami. Nie było co jeść
i gdzie mieszkać. Nie było nic. Wszystko
musieliśmy budować od nowa.
Jak sobie wtedy radziliście?
Była między ludźmi solidarność i wspólnie
organizowaliśmy życie. Ci, którzy tutaj nie
znaleźli domu, przenosili się do Legionowa.
Jednym z miejsc gdzie mieszkano były lasy
chotomowskie. Tam Niemcy wybudowali
bunkry i wyłożyli ich ściany dywanami zagrabionymi nawet z kościołów. Po wojnie część
ludzi tam właśnie zaczynała nowe życie.
Pomimo ciężkich czasów był w nas jednak optymizm i radość.
Dzisiaj też są?
-Dzisiaj jest ich mniej. Potrzebna jest
nam opieka i dostęp do lekarzy, a to bardzo
trudne. Radością jest dla mnie jednak rodzina i czas z nią spędzany. Ale o kombatantów
i ludzi starszych powinno się bardziej dbać.
Życzę zatem zdrowia i ciepła rodzinnego.
rozmawiała Aneta Ostaszewska
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Tegoroczne Święto Gminy Jabłonna, z pewnością
należy uznać za wyjątkowo udane. Odbywająca się
na terenie zespołu pałacowo – parkowego impreza,
obﬁtowała w moc atrakcji,
których punktem kulminacyjnym był koncert legendy polskiego rocka - grupy
Perfect.

Święto Gminy w perfekcyjnym stylu
Oficjalnie wystartowaliśmy o godzinie 16.00., choć pierwsi mieszkańcy gminy na przypałacowych terenach pojawili
się przed południem, co zważywszy na
przygotowane tego dnia atrakcje jest
w pełni zrozumiałe. Na pokaźne grono odwiedzających czekały nie tylko
stoiska okolicznych przedsiębiorców i
sponsorów imprezy, ale również instytucji i klubów działających w gminie.
Ponadto nie zabrakło stałych punktów
gminnych imprez, takich jak występy działających w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu sekcji tanecznych,
wokalnych i artystycznych. Klub Lotos

Jabłonna zadbał o sportowy aspekt imprezy, a Gminna Biblioteka Publiczna
zorganizowała kiermasz książek. Swoje
stoisko miał również Urząd Gminy Jabłonna, Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Gminne Centrum Kultury
i Sportu. Olbrzymim powodzeniem zwiedzających cieszyła się grochówka przygotowana i serwowana przez strażaków
z OSP Chotomów.
Tak udana impreza nie odbyłaby się
bez sponsorów i osób zaangażowanych
w jej organizację. Raz jeszcze dziękujemy: Gminnemu Centrum Kultury
i Sportu oraz Starostwu Powiatowemu

w Legionowie oraz sponsorom:
Urzędowi Marszałkowskiemu, firmom: Bank Spółdzielczy w Legionowie, Skoda – Grupa Auto Wimar, Peugeot – Longin Bielak, Auto
Crew Modzelewscy, RITF Media,
Translud, CD BIS i Zielony Smok.
Dziękujemy również patronom medialnym: Spółdzielczej Telewizji Legionowo
LTV, Radiu Hobby, Gazecie Miejscowej,
Gazecie Powiatowej i Kurierowi – wydawanemu przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie.
Red.

Gminne ogrody nagrodzone
18 sierpnia zakończyliśmy kolejną edycję konkursu „Ogród”.
Wszystkie zgłoszone w konkursie
ogrody, były wyjątkowe. Mieszkańcy wykazali się umiejętnością doboru roślin, aranżacji terenu i konserwacji zieleńców. Wśród osób, które
swoim ogrodom nadały najciekawszy wygląd znaleźli się: Stefania
Drzewiecka – Zwolińska, Stanisław
Gronowski i Antonina Smolińska,
zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w konkursie. Przyznano także dwa
wyróżnienia dla ogrodów Państwa
Samul oraz Radomskich.
Przy tej okazji chcielibyśmy
podziękować wszystkim, którzy

I miejsce zdobył ogród
Stefanii Drzewieckiej - Zwolińskiej

postanowili pochwalić się swoją
ogrodniczą pasją. Każdy ze zgłoszonych zieleńców posiada bowiem
swój własny charakter i urok. Jednocześnie już teraz zachęcamy
do udziału w kolejnej edycji w 2010
roku.
Red.

II miejsce zdobył ogród
Państwa Gronowskich

III miejsce zdobył ogród
Antoniny Smolińskiej
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W hołdzie
kombatantom

65 lat razem

Z okazji 70. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej oraz Dnia Weterana, 1 października w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbyły się uroczystości poświęcone żołnierzom i cywilom walczącym o niepodległość Polski.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie
lokalnych kół kombatanckich oraz prezesi kół powiatowych.
Inicjatorką spotkania była Wójt Gminy
Jabłonna Olga Muniak, która wraz z dyrektorem GCKiS Grzegorzem Przybyłowiczem otworzyła czwartkową uroczystość.
– Cieszę się, że udało nam się tu spotkać.
To nasz hołd dla Was i waszych dokonań.
Dziękujemy Wam za walkę o wolność Ojczyzny i dbanie o pamięć o tamtych czasach i ludziach. – powiedziała na wstępie
wójt Olga Muniak.
Po powitaniu gości, rozpoczęła się część
artystyczna w wykonaniu uczniów jabłonowskiego gimnazjum, przygotowana przez
Leonardę Świątkowską i Martę Czapską.
Połączony z pokazem multimedialnym
wokalno – recytatorski spektakl, w skrócie
przypomniał tragiczne wydarzenia II Wojny
Światowej i losy walczących w niej Polaków.
Pełna nostalgii i patriotycznych utworów
opowieść, stała się pretekstem do wspomnień i wzruszeń, za którą w imieniu kombatantów wierszem własnego autorstwa,
podziękowała prezes Koła nr 1 ŚZŻAK
Chotomów – Apolonia Cudna Kowalska.
Po spektaklu rozpoczęto główną część
spotkania, którą stanowiła ceremonia
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Apolonia Cudna - Kowalska
i Halina Danuta Linke
wręczenia kombatantom pamiątkowych
tabliczek z podziękowaniami „za odwagę
i bohaterską postawę w walkach o niepodległą Polskę oraz za pielęgnowanie pamięci
o żołnierzach i cywilach biorących udział
w walkach na terenie Gminy Jabłonna,
w latach 1939 – 1945.”.
Oprócz sześćdziesięciu członków kół
kombatanckich z terenu naszej gminy, pamiątkowymi grawertonami uhonorowani zostali także prezesi kół i stowarzyszeń
działających na terenie całego Powiatu
Legionowskiego. Wśród nich znalazł się
prezes Związku Kombatantów Polskich
w Kraju - Stanisław Mandykowski, prezes
Powiatowego Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie - płk. Kazimierz Przymusiński
oraz prezes Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych - Zdzisław
Sokalski.
Po pełnej wzruszeń ceremonii, odbył się recital Piotra Kubackiego i Urszuli
Baszczyńskiej, wokalistki grupy „2 plus 1”
kończący oﬁcjalną część czwartkowej uroczystości.
AO

1 października Marianna i Stefan
Smolińscy, obchodzili jubileusz 65 – lecia związku małżeńskiego. Mieszkających
w Dąbrowie Chotomowskiej małżonków
w czwartkowe przedpołudnie odwiedziła
Wójt Gminy Olga Muniak.
Z okazji tej niewątpliwie szczególnej
i godnej pozazdroszczenia rocznicy, wójt
Olga Muniak wręczyła jubilatom pamiątkowy kryształ oraz złożyła życzenia.
W trakcie wizyty u małżonków, nie zabrakło także krótkiej rozmowy, pełnej ciepłych słów i wspomnień. Wójt podkreśliła,
że tak długi staż małżeński jest dowodem
wielkiej miłości oraz godnym do naśladowania wzorem.

Setne urodziny Stefanii
Sokołowskiej
Mieszkanka naszej gminy, Pani Stefania Sokołowska, 2 września obchodziła
swoje setne urodziny! W dniu tej wyjątkowej rocznicy solenizantkę odwiedziła
Wójt Gminy Olga Muniak, Przewodnicząca Rady Gminy Jabłonna Barbara Wołosiewicz oraz inni zacni goście. Na setnych
urodzinach, obok władz naszej gminy, pojawili się również przyjaciele solenizantki,
jej syn Jan, Józef Borecki, proboszcz jabłonowskiej paraﬁi ksiądz Tadeusz Wasiluk
oraz Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Paweł Wypych, z którego rąk
solenizantka odebrała przyznawany przez
Prezydenta RP „Złoty Krzyż Zasługi”.
Jubilatom życzymy dużo miłości, wiele zdrowia i pogodnych chwil w gronie
najbliższych.

W czwartek 24 września w Ratuszu Miejskim w Legionowie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu „Pro Memoria”, osobom zasłużonym na polu ochrony miejsc pamięci narodowej. W gronie laureatów znalazła się również Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak.

Od kombatantów dla zasłużonych
Uroczystość wręczenia odznaczenia,
odbyła się w trakcie sesji popularno - naukowej „Polskie Państwo Podziemne i Powstanie Warszawskie w I Rejonie VII Obwodu „Obroża” AK”, zorganizowanej w ramach legionowskich obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W gronie odznaczonych za wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach
w walce o niepodległość Polski podczas
II wojny światowej i po jej zakończeniu,
znaleźli się m. in.: Wójt Gm. Jabłonna Olga
Muniak, Wójt Gm. Nieporęt Maciej Mazur,
Wójt Gm. Wieliszew Waldemar Kownacki,

Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski oraz dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie Jacek Szczepański.
– Dziękujemy Wam za utrwalanie śladów tamtej historii. Za pielęgnowanie jej
i tym samym pielęgnowanie czynów naszych i poległych żołnierzy. My walczyliśmy o wolność, a dzięki Wam jesteśmy jedną Ojczyzną. – powiedziała do uhonorowanych, prezes Koła Światowego Związku
Żołnierzy AK, Bronisława Romanowska
– Mazur.
Na spotkaniu nagrodzeni zostali ponadto sami kombatanci. Specjalnym od-

Odznaczeni Medalem Pro Memoria
- Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski i Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak
znaczeniem uhonorowano byłych harcerzy. W ich gronie znalazł się prezes chotomowskiego Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, Józef
Lemański.
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rusza często uśpione sumienia, a mnie
dopinguje do wspierania ich.
Jak nadmieniłem, piszę dużo tekstów do
piosenek dla zespołu w Legionowie. Wiem
ile jest tam do zrobienia, czuję jak ludzie
chłoną moją myśl. Bardzo mnie to cieszy.
Moja rodzina powiększająca się z rozmachem bardzo mnie wspiera z wielka
mocą!
I na sam koniec coś o wydanej niedawno
książce "Narodzenie duszy", co w niej
znajdziemy? Kto powinien do niej sięgnąć? Czy jej publikacja to pewnego rodzaju spełnienie poetyckiego marzenia?
„Narodzenie Duszy” - znajdziemy
w niej wszystko, o czym człowiek powinien wiedzieć, żeby się nie pogubić
w tym świecie. Książka przemawia do
każdego przez sumienie, o którym Jan
Paweł II ciągle mówił, skierowana jest do
wszystkich. Przede wszystkim do ludzi
szukających dróg wyjścia z zapętlenia.
Dla wątpiących po ludzku w istnienie
Bożej Mądrości, otwiera serca na działanie Opatrzności.
Publikacja i promocja tej książki dzięki uprzejmości władz gminnych, otwiera
przede wszystkim dla mnie wielkie wyzwanie do dalszej intensywnej pracy.
Na rzecz mieszkańców naszej kochanej
społeczności, tu nad Wisłą, gdzie potrze-

Wywiad z…
Ryszardem Gryziakiem
Co skłoniło Pana do zajęcia się tak
trudną sztuką jaką jest poezja? Jaki był
początek tej literackiej przygody?
Witam i bardzo dziękuję za to pytanie. Od młodych lat interesowałem się
muzyką, przyrodą i całą dawniejszą rzeczywistością, która mnie otaczała. Czas
jakby wolniej płynął. Widziałem wiatrem
kołysane kłosy zbóż, strzelisty lot jaskółek i niezapomniane motyle na łąkach.
Podziwiałem klucze gęsi i żurawi. Słyszałem grający wiatr w konarach wierzb,
to wszystko było piękne, zbyt piękne
żeby nie miało być darem dla człowieka.
W okresie służby wojskowej opisałem to
w świetnym rękopisie, który niestety zaginął w nieznanych okolicznościach.
Teraz po latach, byłby przynajmniej
dla mnie na wagę złota!
Pamięta Pan swój pierwszy wiersz?
O czym był?
Nie pamiętam dokładnie, który był
pierwszy. Mam w dorobku około sto
pięćdziesiąt wierszy i artykułów może
to nie wiele, ale mam większe zamiary.
W ostatnich pięciu latach jakbym przyspieszył.

O czym pisze się Panu
najłatwiej, a o czym najtrudniej. Jest taki temat
przy którym brakuje odpowiednich słów?
Najłatwiej piszę o sprawach jasnych, czytelnych, wesołych z dużą dozą humoru.
Piszę teksty do piosenek,
a najtrudniej o problemach
ludzi, o ich borykaniu się
z trudami życia, ponieważ
muszę dawać im nadzieję
i uśmiech, często przez łzy.
Z pewnością to się Bogu podoba.

Promocja książki „Narodzenie duszy”
odbyła się 12 października

Poeci często bywają niezrozumiali, jak
Pan jest odbierany przez tych którzy
zetknęli się z Pana poezją? Jak ocenia
Pana rodzina?
Dzięki tak postawionemu pytaniu,
wiem, że ma Pani w sobie jakąś charyzmę w swej pracy. Piszę słowem prostym.
Nie wymyślam, bez turbulencji. Ma ono
traﬁać do każdego człowieka! Widzę przy
spotkaniach z ludźmi jak bardzo często
na twarzach rysuje się wzruszenie, to po-

ba dużo nadziei, wsparcia dla ludzi często
zmęczonych codziennym zabieganiem.
Jestem przekonany, że z takimi wspaniałymi osobami, których miałem zaszczyt
lepiej poznać podczas promocji mej książki, będę mógł wiele wnieść w dorobek
domu kultury w naszej Jabłonnie, bowiem
wychodzi on już nawet poza powiat.
Wszystkich ciepło pozdrawiam!
rozmawiała Aneta Ostaszewska
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Trzynaście lat z Armią Krajową
W piątek 2 października Szkoła Podstawowa w Jabłonnie, świętowała trzynastą rocznicę nadania jej tego szczytnego imienia Armii Krajowej. Jubileusz
uczczono Mszą świętą w paraﬁalnym
kościele oraz programem artystycznym
w wykonaniu uczniów placówki.
Z okazji święta patrona, czyli Armii
Krajowej, uczniowie i nauczyciele z jabłonowskiej podstawówki przez cały dzień
odwiedzali miejsca pamięci związane z II
Wojną Światową. Szkolne delegacje składały kwiaty i zapalały znicze wszędzie
tam, gdzie można oddać cześć żołnierzom
i cywilom września 1939 roku.
Rocznicę, uczczono także w paraﬁalnym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Tam na Mszy świętej,
nauczyciele, uczniowie oraz dyrekcja placówki, modlili się w intencji całej szkolnej
społeczności. W Eucharystii udział wzięły także lokalne władze i przedstawiciele
środowisk kombatanckich.
Po Mszy, uroczystości przeniosły się
do budynku szkoły. Na sali gimnastycz-

Uczniowie jabłonowskiej szkoły przez cały dzień oddawali cześć swojemu patronowi
nej, obok kadry nauczycielskiej i dzieci,
zasiadła także wójt Gminy Jabłonna Olga
Muniak, Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Wołosiewicz oraz Pełnomocnik
ds. Kontaktów Społecznych Seweryn Kosiorek. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor
placówki Elżbieta Sieńkowska, przypomi-

nając zebranym krótką historię nadania
szkole, zaszczytnego imienia.
Po części oﬁcjalnej, rozpoczęto artystyczną. Po konkursach i zabawach historycznych,
odbył się pokaz piosenki patriotycznej kończący obchody 13. rocznicy nadania placówce imienia Armii Krajowej.
AO

Seniorzy na naukowym szlaku
W poniedziałkowe popołudnie, 12 października,
studenci seniorzy ponownie wyruszyli na spotkanie
z wiedzą. Tego właśnie dnia odbyła się inauguracja roku
akademickiego 2009/2010 Jabłonowskiego Uniwersytetu
III Wieku, na której pojawiło się ponad sto osób.
Jak można było zauważyć po minach studentów, nauka to dla nich sama
przyjemność. Pełni werwy i zapału do
zdobywania nowej wiedzy słuchacze
Uniwersytetu III Wieku, z ogromną radością powitali nowy rok. I nie ma się co
temu dziwić, bo przygotowany na najbliższe miesiące plan zajęć, jest imponujący. Warsztaty fotograficzne, malarskie
i plastyczne, czy biżuteryjne, to tylko
mały procent tematyki najbliższych spotkań. Na studentów czeka także Nordic
Walking, ABC Komputera, nauka języka
angielskiego, wyjazdy do teatru i wiele
innych atrakcyjnych zajęć. Przygotowując program nie zapomniano o wykładach. Historia, sztuka, styl życia czy
podróże o tym studenci usłyszą i na te

tematy będą z pewnością
długo dyskutować.
Tradycją naszej uczelni jest ponadto sama inauguracja. Zawsze spotkania
te wypełnione są kulturą, smakowitą strawą dla
ciała i co najważniejsze,
przyjacielską i ciepłą atmosferą.
Nie inaczej było także w tym roku.
Na zorganizowanym w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie spotkaniu, tejże tradycji stało się zadość.
Inaugurację rozpoczął zespół Horrendus, później na scenie wystąpili seniorzy kabareciarze, a na sam koniec odbyło się autorskie spotkanie z lokalnym
poetą Ryszardem Gryziakiem.

Inaugurację uświetniła grupa Horrendus

Tak bogate w atrakcje rozpoczęcie
roku dowodzi, że jabłonowska uczelnia ma swoim słuchaczom wiele do zaoferowania, a nasi seniorzy duży głód
wiedzy. Więcej informacji na temat
uczelni i programu na rok 2009/2010
można znaleźć w siedzibie GCKiS oraz
na stronie www.gckis.pl
AO
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Sołtysi Gminy Jabłonna
Dane kontaktowe
Sołectwo Boża Wola
Sołtys - Szlufarski Bogdan Emil
Tel. 022 775-26-58
Boża Wola 37,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Wólka Górska
Sołtys - Michałowski Jan
Tel. 022 775-44-14
Wólka Górska 3,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Janówek II
Sołtys - Mróz Waldemar
Tel. 022 775-52-88,
Janówek Drugi, Kwiatowa 97,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Trzciany
Sołtys - Głuch Wioletta Maria
Tel. 0-503-103-956
Trzciany 32,
05-101 Nowy Dwór Maz.
Sołectwo Suchocin
Sołtys - Czech Zbigniew Bernard
Tel. 022 775-26-99,
Suchocin, Ul. Modlińska 177,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Skierdy
Sołtys - Młynarek Teresa
Tel. 022 775-18-68,
Skierdy Ul. Modlińska 78,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Rajszew
Sołtys - Jabłoński Jerzy
Tel. 0-660 427 599,
Rajszew, Ul. Mazowiecka 99,
05-110 Jabłonna
Sołectwo Dąbrowa Chotomowska
Sołtys - Czesław Derlacz
Tel. 022 772-62-77,
Dąbrowa Chotomowska Ul. Lipowa 8,
05-123 Chotomów
Sołectwo Chotomów
Sołtys - Oleksiak Artur Polikarp
Tel. 022 772-63-08,
Chotomów, Ul. Piękna 8 ,
05-123 Chotomów
Sołectwo Jabłonna
Sołtys - Lindner Agata Elżbieta
Tel. 0-502 216 782
Jabłonna Ul. Szkolna 174,
05-110 Jabłonna

W otwarciu uczestniczyło wielu mieszkańców

Plac w Suchocinie i boisko
nabrały kształtu
Dzieci i młodzież z Suchocina mają powody do zadowolenia. Dzięki
inicjatywie ludzi dobrej woli, na placu przy ulicy Wiślanej powstało
boisko i plac zabaw.
Przez kilka miesięcy plac
przy Wiślanej zmieniał swój
wygląd i przeznaczenie.
W lipcu posprzątano teren
i wygospodarowano jego
część pod boisko do gry
w piłkę nożną. Kolejnym
etapem prac była budowa
placu zabaw dla najmłodszych. Montaż pierwszych
elementów placu rozpoczęto we wtorek 25 sierpnia.
Dzieci mają do dyspozycji zestaw zabawowy ze
zjeżdżalnią i drewnianym Wójt Olga Muniak, Sołtys Zbigniew Czech i Radna Teremini domkiem. Oprócz ślisa Gałecka oﬁcjalnie otworzyli plac i boisko
zgawki, najmłodsi mogą też
korzystać z drabinek, mostków i wieżyczki. Obok domku pojawiły wę, posiał ją oraz posadził 80 sztuk
się również ławki. W miarę możliwości drzewek.
W zagospodarowanie terenu włączyzabawek w Suchocinie będzie przybywać.
Segment na plac zabaw zakupiony został ła się także ﬁrma „Partner” (Krzysztof
Czarnecki i Maciej Karolec), która ułoz Funduszu Rady Sołeckiej.
Otwarcie placu i boiska odbyło się żyła kostkę oraz jabłonowska straż pow trakcie zebrania wiejskiego we wrześniu. żarna, z komendantem na czele.
Dziękujemy ponadto Radzie SoDuże zaangażowanie przy budowie
boiska mieli: Radna Teresa Gałecka, łeckiej i mieszkańcom w Suchocinie
Sołtys wsi Suchocin Zbigniew Czech za sprzątanie terenu boiska i terenu
Red.
i Wiesław Lemański, który zakupił tra- działki gminnej.

Reklama w „Wieściach”
tel. (022) 767 73 30
więcej na www.jablonna.pl
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Urząd Gminy Jabłonna
Sekretariat
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik

0-22 76 77 325
0-22 76 77 325
0-22 76 77 302
0-22 76 77 303
0-22 76 77 304

Stanowisko ds. Rady Gminy
i Informacji Publicznej 0-22 76 77 319
Wydział Obsługi Urzędu 0-22 76 77 322
Kancelaria Urzędu Gminy
0-22 76 77 300, 0-22 76 77 301
Księgowość Podatkowa
0-22 76 77 307, 0-22 76 77 308
Księgowość Budżetowa 0-22 76 77 305
0-22 76 77 309, 0-22 76 77 310
Referat Ładu Przestrzennego
0-22 76 77 314, 0-22 76 77 315
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
0-22 76 77 311, 0-22 76 77 316
Wydział Inwestycji i Rozwoju
0-22 76 77 323, 0-22 76 77 327
Obsługa komunalna - 0-22 774 37 33
Działalność Gospodarcza 0-22 76 77 313
Urząd Stanu Cywilnego 0-22 76 77 321
Stanowisko ds. obywatelskich
0-22 76 77 321
Pełnomocnik ds. kontaktów społecznych
0-22 76 77 306
Stanowisko ds. infrastruktury
społecznej
0-22 76 77 306
Stanowisko ds. pozyskiwania
Funduszy Europejskich 0-22 76 77 331
Zespół Radców Prawnych
0-22 76 77 318
Referat Ochrony Środowiska
0-22 76 77 329
Zamówienia Publiczne 0-22 76 77 327
Stanowisko ds. bezpieczeństwa
0-22 76 77 328
Informatyk Gminny
0-22 76 77 312
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel. (022) 782-46-51, (022) 784 46 20
Nadleśnictwo Jabłonna
ul. Wiejska 9, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 774 45 96

Sąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 784 69 44

Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie
ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 35

Urząd Skarbowy 05-120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 43C, Tel. (022) 774 40 19

Centrum Medyczne „VitaMed”
ul. Dobra 1A, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 765 44 40

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego – Powiatowy Zespół
Doradców Rolnych z siedz. w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 42 29
Zakład Energetyczny Warszawa
- Teren Rejon Energetyczny
Legionowo
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31 A,
05 –120 Legionowo, Tel. (022) 767 50 20
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Słowackiego 20, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 767 40 00
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej, 05-110 Jabłonna
ul. Szkolna 2, Tel. (022) 782 46 43
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Krasińskiego
ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 84
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 50 11
Niepubliczne Przedszkole
„Przy Lesie” 05-110 Jabłonna
ul. Szkolna 2, Tel. (022) 424 82 16
Przedszkole Prywatne „Bajkowy Dom”
ul. Modlińska 103, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 42 36
Przedszkole Gminne
ul. Żeligowskiego 27, 05-123
Chotomów, Tel. (022) 772 20 02
Niepubliczne Przedszkole
„Zielona Ciuchcia”
ul. Przylesie 14, 05-110 Jabłonna
(022) 394 40 93

Prokuratura Rejonowa w Legionowie
ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 774 98 60

WYSPA SKARBÓW
Punkt Przedszkolny
05-123 Chotomów ul. Piękna 26
tel: (022) 425-80-77, 0-662 703 789

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11,
05-119 Legionowo
Tel. (022) 774 20 17 lub 18

Ośrodek Zdrowia w Chotomowie
ul. Partyzantów 10A,
05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 95
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NZOS Centrum Medycyny
Rodzinnej „Agma”
ul. Gwiaździsta 4, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 793 03 33
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 47 37
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie – Filia w Chotomowie
ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 38
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 48 91
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie – Filia w Skierdach
ul. Nadwiślańska 1,
Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Tel. (022) 782 47 22
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
ul. Mickiewicza 11, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 774 28 28
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie
ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 44 44
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów,
Tel. (022) 772 60 80
Komisariat Policji w Jabłonnie
ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 604 82 32
Urząd Pocztowy w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 11
Urząd Pocztowy w Chotomowie
ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 774 51 03
Gminne Centrum Informacji
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 42
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Do poczytania
Tym razem zachęcamy do lektury z pogranicza faktu i psychologii.
W bieżącym roku wydawnictwo KOS
z Katowic wydało książkę WWW: Czy
się obudzimy? O ukrytych siłach za kulisami wydarzeń światowych autorstwa
Marcela Messinga.
Tytuł książki wskazuje na Internet.
Nie jest to jednak jedyny temat tej pracy.
Głównym wątkiem pozostaje ukryta gra
różnych sił na światowej scenie w celu
opóźnienia duchowej ewolucji człowieka,
lecz nawet jej zniszczenia.
W książce tej pada najpierw pytanie, czy żyjemy w czasach przełomu, czy
w czasie schyłku. Następnie do głosu dojdzie tło zamachów z 11 września 2001
roku, pokazana zostanie tajemnica prezydenta George´a W. Busha, ujawnione będą elektroniczne techniki kontroli
i szpiegowania stosowane przez Wielkiego Brata oraz wielkie niebezpieczeństwa
związane z mikrochipami, a w szczególności z implantowaniem ich ludziom.
W końcu pod lupą znajdzie się rola Internetu, przy czym okaże się, że niektóre
z wymienionych tematów mają ze sobą
wiele wspólnego. Bowiem narażamy się
nie tylko na niebezpieczeństwo zamknięcia w nadchodzących latach w gigantycznej elektromagnetycznej klatce z promieni, które nas całkowicie odczłowieczą.
Również siły za kulisami wydarzeń światowych, tworząc dławiący system kontroli, próbują krok po kroku poddać ludzi
swojej władzy. Najpierw wedrą się do
naszej sfery prywatnej, a potem zaatakują
za pomocą najnowocześniejszych elektronicznych technologii naszą duszę.
Istotą tego, co autor chciał przekazać,
jest ujawnienie, iż wydarzenia z 11 września to nie tylko zniszczenie wieżowców
w Nowym Jorku i walka z terroryzmem,
na czym koncentruje się większość. Autor
pragnie uzmysłowić istnienie siatki organizacyjnej, mającej na celu zwalczanie nie
jakiegoś konkretnego wroga: mowa tu
o wojnie przeciw ludzkości. W wojnie tej
obecna jest manipulacja siłami, polaryzacja. Także religie wciągane są w tę grę.
Marcel Messing studiował antropologię
i religioznawstwo porównawcze, stąd też
jego zainteresowania tym tematem i chęć
przedstawienia, w jaki sposób używa się
poszczególnych religii do określonych celów. W trakcie badań, gdy przyglądał się
tragedii z 11 września, zrodziło się w nim
wiele pytań. Dokonał też odkrycia, że
większość panujących opinii nie odzwier-

Pyszności dla Ciebie
i dla gości…

Masz dość smażenia kotletów? I bardzo dobrze, gotowane mięso jest o wiele
lepsze i zdrowsze. Dzisiaj proponuję piersi
z kurczaka, które podobnie jak cały drób,
są źródłem wysokowartościowego białka.
Drób zawiera go niemal tyle samo, ile wieprzowina, wołowina bądź cielęcina. Mięso
z kurczaka jest także wartościowym przykładem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odgrywają ogromną rolę w
walce z miażdżycą, więc warto sięgać po
nie kilka razy w tygodniu.

Pulpety z piersi kurczaka
Produkty:
1-2 piersi z kurczaka
1 średnia cebula
2 papryki
2 jajka
2 łyżki bułki tartej
2 ząbki czosnku
2-3 łyżki koncentratu pomidorowego
1 kostka rosołowa
Pieprz, sól, ostra papryka
ciedla prawdy i dlatego wskazuje na siły,
które próbują – np. drogą elektronicznąwciągnąć ludzkość w elektromagnetyczną pułapkę, w której człowiek traci swą
wolność osobistą. Innym faktem jest istnienie planów, aby zwierzętom i ludziom
wszczepić chipy w celu ich podporządkowania. Wszystko po to, żeby niewolniczo
służyć wspomnianym już siłom. Temu też
podporządkowywane są tzw. Nowe zarządzenia, ograniczające naszą wolność i pra-

Sposób przygotowania:
Mięso mielimy, cebulę kroimy w drobną kostkę, a paprykę w średnią.
Do mięsa dodajemy: połowę pokrojonej cebuli, jeden zmiażdżony ząbek czosnku, 2 jajka, bułkę tartą, sól, pieprz i ostrą
paprykę, a następnie wszystko mieszamy.
Z powstałej masy formujemy pulpety wielkość wedle uznania. Uwaga! Ostrożnie układamy je na dnie garnka aby nam
się nie rozpadły!
Teraz do garnka nalewamy wody, ale
taka ilość aby tylko zakryła wszystkie pulpety. Dodajemy kostkę rosołową. Od zagotowania, trzymamy wszystko na ogniu
10 minut. Uwaga! Gdy mięso zrobi się
białe, można delikatnie je zamieszać, dzięki czemu unikniemy przywarcia pulpetów
do dna garnka. Następnie dodajemy resztę cebuli, pokrojoną paprykę i czosnek.
W szklance wody rozrabiamy koncentrat
pomidorowy z solą i pieprzem, i wlewamy
do garnka. Od zagotowania trzymamy na
ogniu 5 minut.
Gotowe danie można podawać z kaszą
gryczaną, ryżem lub ziemniakami.
wa stawiające sobie za cel niby zwalczanie
terroryzmu. Na lotniskach jesteśmy kontrolowani przez biometryczny paszport,
scan tęczówki, odcisk palca, szeroko stosuje się kamery i komputery – wszystko
w celu roztoczenia pełnej kontroli. Tzw.
walka z terroryzmem jest odwróceniem
uwagi od faktycznego celu, jaki mają zaangażowane w to siły.
Zachęcam do lektury
Anna Czachorowska
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Latający sukces braci z Chotomowa

Od lewej Adam Bartosiak, Kacper Klein, Jacek Ciesielski z córką a zarazem zawodniczką Basią i Oskar Klein

Kacper i Oskar Klein z modelarni w ośrodku kultury w Chotomowie podzielili się 11 października tytułem mistrza i wicemistrza Warszawy w konkurencji
latawców płaskich i skrzynkowych, na zawodach, które odbyły się na Lotnisku Bemowo.

Czteroosobowa ekipa Barbara Ciesielska, Adam Bartosiak, Oskar i Kacper Klein
z modelarni z ośrodka kultury w Chotomowie wzięła udział w corocznych Mistrzostwach Warszawy Młodzików. Wszyscy
zawodnicy wykazali się dużą dzielnością
i uporem. Warunki atmosferyczne były
fatalne. - Mimo trudności członkowie naszego malutkiego zespołu osiągnęli duży
sukces – mówi Jacek Ciesielski prowadzący zajęcia w chotomowskiej modelarni.

- W kategorii latawców skrzynkowych – FLS
Kacper Klein zdobył tytuł mistrza Warszawy, Oskar Klein został wicemistrzem Warszawy, a Basia Ciesielska zdobyła IV miejsce.
Latawiec Adama Bartosiaka został w czasie
startu ciężko uszkodzony i nie mógł nawiązać równej walki z konkurentami.
Gratulujemy zawodnikom i zapraszamy młodych adeptów modelarstwa
z Chotomowa i okolic do pracowni modelarskiej. PN
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MODZELEWSCY

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
ZAPRASZA NA
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
motocykle * samochody osobowe * samochody dostawcze do 3,5t
ciągniki * przyczepy
05-123 Chotomów

czynne:
poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 14:00
wykonanie www.barsign.pl

www.modzelewscy.pl

ul. Partyzantów 29
tel. (022) 772 63 29
kom.0 696 448 179

