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„Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,
Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:
Gloria, gloria, in excelsis Deo!(…)
I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,
Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.
Gloria, gloria, in excelsis Deo!”

WWW.JABLONNA.PL

Jabłonna Boża Wola Skierdy Janówek Drugi Rajszew Dąbrowa Chotomowska Trzciany Wólka Górska Suchocin Chotomów

WYWIADY
FOTOREPORTAŻ
STATYSTYKI

Będzie
schetynówka
w Jabłonnie
s. 3

Inwestycyjny
bilans roku
s. 12

OGŁOSZENIA

Wywiad z...
Wójt
Olgą Muniak
s. 10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

2

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

3

Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy!
Po raz kolejny mam zaszczyt przywitać się z Wami na łamach naszego pisma i zachęcać do jego lektury.
Tym razem moje słowa kieruję jednak
w szczególnym przedświątecznym czasie, dlatego na wstępie pragnę złożyć
Wam życzenia zdrowych, pogodnych
i przepełnionych rodzinnym ciepłem
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Koniec roku w naturalny wręcz sposób skłania do pewnych podsumowań.
W bieżącym numerze znalazło się więc
kilka artykułów o takiej właśnie formie, które mam nadzieję, że Państwa
zainteresują. Te które polecam to przegląd inwestycji, wywiad z Wójt Olgą
Muniak oraz z Przewodniczącą Rady
Gminy Barbarą Wołosiewicz.
Zachęcam ponadto do lektury pozostałych tekstów. Przyszłoroczna modernizacja ulicy Modlińskiej, poetycki
wieczór z Danutą Stenką, czy sprawozdanie z prac Rady Gminy, to tematy
które z pewnością zainteresują każdego czytelnika. Jak zawsze w numerze
nie zabrakło recenzji Anny Czachorowskiej i kulinarnych przepisów
Sylwii Skowrońskiej.
Redaktor naczelna
„Wieści z naszej gminy”
Elżbieta Radwan
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Dzięki dotacji główna droga w Jabłonnie zostanie zmodernizowana

„Schetynówka” w Jabłonnie!
Wniosek złożony przez Urząd Gminy Jabłonna o doﬁnansowanie remontu ul. Modlińskiej i Zegrzyńskiej w Jabłonnie, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, został pozytywnie oceniony! Tym samym znalazł
się na liście inwestycji doﬁnansowanych w 2010 r. z budżetu państwa.
Lista projektów, które uzyskały
wsparcie ﬁnansowe opublikowana została na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego pod koniec października.
Nasz wniosek „Remont dróg gminnych
– ulicy Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej
w Jabłonnie, w gminie Jabłonna” zdobył
127 punktów i znalazł się na wysokim
3 miejscu (na 211 złożonych wniosków)
pod względem przyznanej kwoty doﬁnansowania. Przyznana kwota dotacji to
blisko dwa miliony złotych.
Wszystkie zgłoszone na rok przyszły
projekty opiewają łącznie na 848 km

dróg o wartości ponad 314 mln zł. 222
wniosków zgłosiły gminy, a 73 powiaty.
W 2010 roku na modernizację dróg na
Mazowszu rząd przeznaczy 92,5 mln zł,
czyli o 30 mln zł więcej, niż w 2009 r. Pieniądze popłyną do 41 samorządów, których projekty zostały najlepiej ocenione.
27 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził
przedłożone przez wojewodów listy
wniosków jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych
2008-2011”.
MS

Wieczór kubański
W czwartkowe popołudnie 3 grudnia
w jabłonowskim ośrodku kultury odbył
się „Wieczór kubański”. Kulturę i historię
Kuby przybliżył podróżnik Ryszard Sobolewski oraz zaproszeni przez niego goście.
Podróżnik odwiedził już m.in. Honduras, Salwador, Meksyk oraz Kubę, która
była tematem czwartkowego spotkania
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
W jego trakcie w Galerii „Ogród” otwarto
wystawę fotograﬁi „Kubańskie klimaty”,
dokumentującą podróże Sobolewskiego
po Ameryce Łacińskiej.

Ale nie tylko za pośrednictwem zdjęć,
goście wieczoru mogli poznać ten odległy
od Polski kraj. W holu ośrodka zorganizowano kiermasz biżuterii, ozdób, instrumentów, kulinarnych specjałów oraz strojów kubańskich. Wśród wielu przedmiotów
nie zabrakło także kubańskich cygar.
O latynoamerykański klimat zadbano również na scenie. W muzyczną podróż zabrała publiczność grupa TradiCuba, serwując
prawdziwie wyspiarską wiązankę rytmów
son, cha-cha-cha, salsy i latin-jazz.
AO
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Jabłonna jest fair!
Gmina Jabłonna po raz czwarty zdobyła tytuł „Gmina Fair Play”.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Konkurs "Gmina Fair Play" – Certyﬁkowana Lokalizacja Inwestycji, jest aﬁliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Obie instytucje od ponad 10 lat prowadzą
szeroko zakrojoną akcję promowania rzetelności i uczciwości w działalności gospodarczej, a konkurs jest kontynuacją tych
działań. Tworząc niniejszy konkurs dla
samorządów, organizatorzy chcą wskazać
gminy, zdeterminowane, prężne, z nowymi i dobrymi pomysłami na własny rozwój oraz przyjazne przedsiębiorcom.

Nasza gmina już po raz czwarty miała
zaszczyt znaleźć się wśród wyróżnionych
samorządów. Jabłonna pozytywnie przeszła wszystkie procedury konkursowe
i tym samym otrzymała tytuł i certyﬁkat
"Gmina Fair Play 2009".
Uroczyste wręczenie certyﬁkatów
laureatom konkursu odbyło się w piątek
(4 grudnia) w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nagrodę odebrała Wójt Gminy Jabłonna Olga Muniak.
AO

Złota

Paprotka
Zawodniczka LKS
Lotos Jabłonna
- Joanna Paprocka
zdobyła
złoty medal
na rozgrywanych
Mistrzostwach
Świata
w Taekwon-do
ITF w Argentynie.

Joanna Paprocka po raz kolejny staneła na podium.
(fot.www.paprocka.pl)
Joanna Paprocka już po raz trzeci
w karierze stanęła na najwyższym podium i wywalczyła złoto w imprezie
rangi Mistrzostw Świata. W pierwszej walce spotkała się z Kanadyjką,
z którą miała okazję walczyć w poprzednich turniejach, a następnie ze
Szkotką. Trzeci pojedynek to „dwójka
przeciwników”: zawodniczka gospodarzy i koalicja sędziowska z Ameryki
Południowej. Presja, chęć pomszczenia przegranych koleżanek i kolegów
z reprezentantami Argentyny sprawiły, że
„Paprotka” wyszła na matę myśląc tylko

o tym by (znając tutejsze sędziowanie)
nie popełnić błędów. Czyste trafienia
z ręki oraz obrotowe kopnięcie dało
pewne zwycięstwo i miejsce w finale.
Po zakończeniu walk eliminacyjnych, tak jak w 2005 i 2007 roku,
w finale nasza zawodniczka skrzyżowała rękawice z reprezentantką Niemiec,
wywalczając złoto.
Joasiu serdecznie gratulujemy
życzymy dalszych sukcesów.
Red.
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Z prac Rady Gminy…
czyli czym radni zajmowali się
na ostatnich sesjach
28 października odbyła się
XXXVIII sesja Rady Gminy Jabłonna
V kadencji.
Jednym z jej ważniejszych punktów była
informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2008/2009,
którą przedstawił Seweryn Kosiorek
– pełnomocnik wójta ds. kontaktów
społecznych. W dokumencie znalazły
się m.in. informacje o liczbie uczniów,
ich sukcesach, awansach zawodowych
nauczycieli i wynikach egzaminów
gimnazjalnych.
Statystyki
Łącznie w gminnych placówkach uczy
się 1402 osób (1028 – szkoły podstawowe, 374 – gimnazjum). Na frekwencję
nie mogą narzekać także przedszkola, gdzie uczęszcza blisko 500 dzieci,
w tym 106 pobiera naukę w Przedszkolu Gminnym.
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
Do egzaminu przystąpiło 123 uczniów,
z części humanistycznej (H) szkoła
osiągnęła średni wynik - 30,79 punktów
na 50 możliwych do uzyskania, Średnia
w powiecie – 33,20, a w województwie
- 32,81. Uczniów z wynikiem powyżej
45 punktów – 5 osób. Najwyższy wynik
osiągnięty przez ucznia to 48 punktów
na 50 możliwych.

Z części matematyczno – przyrodniczej (MP) szkoła osiągnęła średni wynik 25,81 na 50 możliwych. Średnia
w powiecie - 28,42, a w województwie
- 27,53. Uczniów z wynikiem powyżej
45 punktów – 6 osób. Najwyższy wynik
osiągnięty przez ucznia to 48 punktów
– 3 uczniów.
Z egzaminu z języka angielskiego szkoła
osiągnęła wynik 29,57 na 50 możliwych.
Średnia w powiecie - 32,84, a w województwie - 31,48. Uczniów z wynikiem
powyżej 45 punktów – 9 osób. Najwyższy wynik osiągnięty przez ucznia to
50 punktów na 50 możliwych.
Nagrody
W związku z Lokalnym Programem
wspierania edukacyjnego dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna zostały wypłacone nagrody dla 25 najlepszych
absolwentów Szkoły Podstawowej
w Jabłonnie i Chotomowie oraz Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie
w roku szkolnym 2008/2009 w wysokości 5.200 zł.
W 2009 r. zostały również przyznane
nagrody pieniężne o łącznej wysokości
2.500 zł za osiągnięcia sportowe, bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobycie tytułów Mistrzów Polski w tańcu
nowoczesnym dla 3 uczniów z terenu
Gminy Jabłonna.

Nauczyciele
W gminnych placówkach pracuje:
9 stażystów, 34 nauczycieli kontraktowych, 43 nauczycieli mianowanych
i tyle samo dyplomowanych. Łącznie
w szkołach zatrudnionych jest 126 nauczycieli.
W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych, uczestnicy XXXVIII
sesji zainteresowani byli:
- przedstawieniem wyczerpującej informacji dotyczącej działań podjętych
w zakresie: Uregulowania organizacji
ruchu na skrzyżowaniu ul. Kisielewskiego – Partyzantów w Chotomowie,
Wykonania
sygnalizacji
świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul.
Chotomowską w Jabłonnie,
Stanu zaawansowania działań w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę
i realizacji Przepompowni P III wraz
z siecią kanalizacyjną w jej obrębie,
w kierunku Chotomowa,
- stanem zaawansowania działań w zakresie realizacji ul. Jaśminowej w Rajszewie,
W ramach punktu – Wolne wnioski
i informacje, poruszano sprawy dotyczące:
- podjęcia działań zmierzających do
przywrócenia przejścia dla pieszych na
ul. Modlińskiej przy Urzędzie Gminy,
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- naprawy chodnika przy zejściu z ronda S2 w ul. Szkolną w Jabłonnie.
18 listopada 2009 o godz. 11.15. odbyła się XXXIX sesja. Rozpatrując
projekty uchwał Rada podjęła decyzję
m.in. w następujących sprawach:
- podjęło uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku
od nieruchomości na 2010 rok, zwiększonych o 4% w stosunku do stawek
obowiązujących w roku 2009.
- Rada uchyliła stawki dzienne opłaty
targowej na 2010 rok utrzymując ich
wysokość na poziomie roku 2009
- Rada określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2010
rok, które uległy w części zwiększeniu
w stosunku do roku 2009. Spowodowane jest to tym, że zwiększyła się wysokość stawek minimalnych ustalonych
w obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Natomiast w pozostałej części, stawki zostały
utrzymane na poziomie roku 2009.
- podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia
ulicy Listopadowej i Milenijnej położonych we wsi Jabłonna oraz ul. Wesołej
położonej we wsi Chotomów do kategorii dróg gminnych, tj:
1) ulica Wesoła we wsi Chotomów na
odcinku od ulicy Tęczowej do ulicy
Pogodnej długości ok. 260 m (działka
ewidencyjna nr 1495);
2) ulica Legionowska we wsi Jabłonna
na odcinku od ulicy Jabłonowskiej do
granicy z m. Legionowo o długości ok.
480 m (działki ewidencyjne nr 109/19,
nr 110/19);
3) ulica Milenijna we wsi Jabłonna na
odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej o długości ok. 720m
W ramach punktu – Interpelacje i zapytania radnych, uczestnicy sesji zainteresowani byli m.in.:
- interweniowano w sprawie działania Policji na terenie gminy, zwracając
uwagę, że patrole policyjne najchętniej
zajmują się zatrzymywaniem samochodów osobowych z obcą niż powiatu
legionowskiego rejestracją, wyciągając
konsekwencje za brak żarówek i inne
błahe rzeczy, nie interweniują natomiast w sytuacjach, kiedy nowo wybudowany odcinek ulicy Wypoczynkowej
i Chotomowskiej rozjeżdżają licznie
przejeżdżające ciężarówki.
Sugerowano, aby Policja z fotoradarem
ustawiła się na ul. Chotomowskiej.

- zwrócono uwagę, że na terenie wsi
Rajszew powstaje wiele nowych zabudowań, a w ślad za tym realizowane są
przyłącza gazowe, co pociąga za sobą
konieczność naruszenia nawierzchni
ul. Mazowieckiej, niemniej jednak
przywrócenie jej do pierwotnego stanu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też proszono o interwencję w tej
sprawie i nadzór ze strony stosownych
służb drogowych.
2 grudnia odbyła się XL sesja. W jej
trakcie podjęto m.in. następujące
uchwały:
- przyjęto „Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”, wynikający z ustawy o pomocy
społecznej, która nakłada na Gminę
obowiązek opracowania i realizowania
ww. programu. Ma on za zadanie wspomaganie rodzin w zakresie prawidłowej
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprawę jakości życia i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
rodzin z dziećmi oraz pomoc w aktywnym rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej w rodzinie
- Rada przyjęła „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Jabłonna
na 2010 rok”
- Rada uchwaliła „Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Jabłonna na rok 2010
W ramach punktu – Interpelacje
i zapytania radnych, uczestnicy sesji
zainteresowani byli przedstawieniem
informacji dotyczącej działań podjętych w zakresie:
- Organizacji ruchu na ul. Kolejowej
w Chotomowie, w związku z budową
wiaduktu kolejowego, umożliwiającej
bezpieczne przemieszczanie się na drugą stronę ulicy,
- Wprowadzenia dodatkowych kursów
linii 806 w soboty i niedziele
- Budowy ul. Jaśminowej w Rajszewie.
Na jakim etapie są działania zmierzające do realizacji tego zadania.

Pełne teksty
podjętych przez Radę uchwał
wraz z zestawieniami
przebiegu głosowań,
znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Gminy
(w BIP- Uchwały
Rady Gminy).
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Rozmowa z...
Przewodniczącą Rady
Gminy Jabłonna
Panią Barbarą Wołosiewicz
Kończy się rok 2009, jaki był to rok dla
Gminy Jabłonna i Radnych?
Pierwsza myśl dotyczy niespełnionych
nadziei i prowadzi do stwierdzenia, że był
to rok trudny. Skojarzenia są może mało
świąteczne i optymistyczne, ale biorąc
pod uwagę ﬁnanse gminy - uzasadnione.
Zmniejszone wpływy do budżetu, mniej
niż oczekiwaliśmy środków zewnętrznych
i preferencyjnych pożyczek, sądowy nakaz realizacji ugody z PAN z 1998 roku
zaowocowały rezygnacją z niektórych inwestycji i zwiększonym deﬁcytem budżetowym. Postępuje jednak realizacja kanalizacji, zagospodarowano park i otoczenie
urzędu, utwardzane są drogi, pozyskaliśmy teren pod obiekty oświatowe, mamy
boisko „Orlik” ... Zatem zbilansowanie
i ocenę mijającego roku pozostawiam czytelnikom.
W 2010 r. kończy się kadencja tego samorządu. Co będzie w ostatnim roku
priorytetem dla Rady Gminy?
Jestem, podobnie jak wielu radnych, zwolenniczką szerokiego spojrzenia na gminę i nie w perspektywie czterech lat. Budżet z poprzedniej kadencji zamykał się
nadwyżką ponad 4 milionów. Priorytety
ostatniego roku bieżącej kadencji powinny zmierzać do pozostawienia ﬁnansów
gminy w jak najlepszej kondycji, co będzie
niezwykle trudnym zadaniem. Stąd wnioski Komisji Rady o weryﬁkację wydatków
bieżących, bardzo rozważne planowanie
i realizacja inwestycji.
Czego życzyłaby Pani sobie i gminie
w przyszłym roku?
Zamiast życzeń proponuję fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego z tomu „Który stwarzasz jagody”:
Piękno, ale tyle widać
tak jakby wszystko oprócz Niego
widzisz brzozę żółtą w jesieni
białe kwiaty kminku
przeszłość zawsze czystą
bo to co przeszło wzrusza
jak ogonek w śniegu
i można potem znaleźć nawet
czego nie ma (…)
Nie widzisz Go z żadną gwiazdą
ze świnką serdeczną
bo piękno - to po prostu Jego nieobecność
dzieła aż tak wielkie że anonimowe
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W SKRÓCIE
XXI Bieg Niepodległości
11 listopada w Warszawie odbył się
XXI Bieg Niepodległości w którym
wzięła udział grupa biegowa CHTMO
z Chotomowa. W jej skład weszli: Rafał
i Damian Zakrzewscy, Daniel Kowalik,
Ryszard Glegoła, Piotr Jankowski i Michał Machnacki. Do grupy przyłączyli
się również Michał Smoliński z Urzędu Gminy Jabłonna i Mieczysław Brasiun, tenisista stołowy Lotosu Jabłonna.
Duży sukces w XXI Biegu Niepodległości odniósł Emil Dobrowolski, mieszkaniec Chotomowa, który zajął doskonałe
7 miejsce (bieg ukończyło 5244 biegaczy).

Grupa biegowa CHTMO po ukończeniu XXI Biegu Niepodległości

Jabłonna na targach
W październiku Gmina Jabłonna po raz
kolejny uczestniczyła w poznańskich.
targach. Tour Salon, są największymi targami turystycznymi w kraju. To miejsce
szerokiej prezentacji krajów, regionów,
najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlowych wśród przedstawicieli branży. Nasze
stoisko wspierali samorządowcy z gmin
wchodzących w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się nasze mapki, publikacje i gadżety.
Stoisko Powiatu Legionowskiego w tym również nasze, cieszyło się dużym zainteresowaniem

Unijne środki
dla przedsiębiorczych
We wtorek 17 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyło się szkolenie informacyjno-aktywizujące w zakresie
zasad korzystania ze środków Unii Europejskiej. W zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Zalewu
Zegrzyńskiego" (LGD PZZ) spotkaniu
uczestniczyło blisko 40 osób, a wśród
nich: lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy
gminy oraz liczna grupa radnych gminy
wraz z wójt Olgą Muniak.
Więcej informacji na temat form pomocy, wysokości doﬁnansowania i tego kto
może się o nie starać znajduje się na stronie: www.partnerstwozalewu.org.pl

Uczestników szkolenia powitał prezes LGD Edward Trojanowski (z lewej) .
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REKLAMA

REKLAMA

SPIDER
SYSTEM
ELEKTRYKA
- usługi elektryczne
Łukasz Więckowski
Chotomów ul. Bagienna 14/1
Tel. 880-372-386

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

9

REKLAMA

REKLAMA

Producent parkietów ŻAK
zaprasza po zakup podłóg
dębowych i jesionowych
Ceny promocyjne!
Kontakt: tel. 605 055 847
lub 602 694 073
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WYWIAD Z…
WÓJT GMINY
JABŁONNA
OLGĄ MUNIAK
Koniec roku to zawsze czas pod- cja to sukces. W poprzednich kasumowań, jak podsumowałaby dencjach wybudowano zaledwie
Pani mijające 12 miesięcy?
1,8 km kanalizacji! Nasz wynik, to
prawie 14 km sieci.
- Z wykonania budżetu jestem
ogólnie zadowolona. Udało nam A jak wygląda budowa wodociągu?
się rozpocząć i wykonać wiele ważnych inwestycji, na które w bu- - Wykonano dwa odwierty: przy
dżecie 2009 roku przeznaczyliśmy poczcie w Jabłonnie za pomnikiem
około 13 milionów złotych.
i w Suchocinie, który zaopatrzy
Ta najważniejsza, to niewątpli- wsie od strony Nowego Dworu.
wie kanalizacja. Wykonujemy ją Janówek, zgodnie z zawartym poprzy współpracy z Wojewódzkim rozumieniem z wójtem WieliszeFunduszem Ochrony Środowiska, wa, zaopatrzy stacja wodociągowa
który połowę środków przeznaczo- w Janówku. Poza tym mamy wykonych na tę inwestycję umarza. To naną dokumentację wodociągową
tak jakbyśmy wykonywali kanali- dla Dąbrowy Chotomowskiej i częzacje za 50 % wartości kosztorysu. ści Chotomowa do torów od strony
Pożyczka z WFOŚ przeznaczo- Dąbrowy. Na początku roku 2010
na jest na kanalizację „Choinek" wykonamy kolejny odwiert dla
(ul. Piaskowa, Parkowa wraz Chotomowa, na działce przy ul. Kiz przyległymi ulicami) oraz ul. sielewskiego, gdzie będzie budowaModlińskiej (od ronda S1 do bu- na szkoła. Stacja uzdatniania wody,
dynku urzędu gminy). W tym roku którą tam planujemy, zaopatrzy
dokończyliśmy „Choinki”, wybu- mieszkańców okolic cmentarza.
dowaliśmy przepompownię PII,
która odprowadza ścieki z osiedla Co z innymi inwestycjami?
Polskiej Akademii Nauk od ul. Różowej, poprzez Instytucką, Zieloną, - Przykładam dużą wagę do rozJesionową, Wałową. Przebiliśmy się woju warunków do uprawiania
także przez Modlińską i tam wyko- kultury ﬁzycznej, dlatego rozbunujemy kanalizację z przebiciem dowa infrastruktury sportowej
w ul. Chotomowską. Ta inwesty- w gminie, jest dla mnie bardzo

ważna. W tym roku udało się nam
wybudować kompleks boisk w ramach rządowego programu „Moje
boisko-Orlik 2012”, który w ponad
połowie jest ﬁnansowany ze środków zewnętrznych. Ponadto dzięki
wsparciu wielu osób powstało boisko w Suchocinie, które cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży. Boisko z nowa
nawierzchnia i ogrodzeniem powstało też przy szkole podstawowej
w Chotomowie.
Skoro jesteśmy przy oświacie, co w
tym roku udało się dla niej zrobić?
- Oświata to kolejna ważna dla
mnie kwestia. Mieszkańców w naszej gminie przybywa, w związku
z tym nasze placówki są przepełnione. Planujemy „uwolnienie”
izb mieszkalnych w placówkach
w Chotomowie i Jabłonnie. Pomieszczenia zajmowane przez nauczycieli
szkół, którzy będą przeniesieni do
nowego budynku socjalnego na ul.
Piaskowej. Dzięki temu, wszystkie
dzieci będą chodziły do szkoły na
pierwszą zmianę. Rodzice uczniów
z niecierpliwością czekają, kiedy lokale zostaną opróżnione ponieważ
od razu poprawi się komfort nauki.
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W tym roku wykonamy także projekt nowej szkoły na działce przy
ul. Kisielewskiego. Rozpoczęcie
budowy planujemy pod koniec
roku 2010.
Ważną inwestycją była w tym roku
budowa parkingu na ul. Szkolnej.
Dzięki niej poprawiło się bezpieczeństwo w okolicy szkoły i skończyły się problemy z parkowaniem.
Poza tym w mijającym roku wyremontowane zostało przedszkole
w Chotomowie. Zmodernizowaliśmy kotłownię, gdzie zainstalowano ogrzewanie gazowe.
Na koniec chcę też wspomnieć
o środkach unijnych jakie udało
nam się uzyskać na programy edukacyjne dla uczniów. Łącznie zdobyliśmy około 200 tysięcy złotych.
A co z drogami?
- W 2009 roku utwardziliśmy ponad 17 km dróg gminnych, a na
ponad 9 km położony został asfalt
i na około 1 km kostka. Mieszkańcy dziękują za te inwestycje. Wiem
jednak, że jest jeszcze dużo do zrobienia. W roku 2010 planujemy
wykonać te drogi, których teraz
niestety nie udało się zrobić.
Nie wszystkie zaplanowane inwestycje udało się jednak wykonać.
- Z przykrością muszę to potwierdzić. W wyniku odszkodowania
jakie w lipcu musieliśmy zapłacić
Polskiej Akademii Nauk, powstał
niedobór budżetowy. Musieliśmy
niestety zrezygnować z wykonania
pewnych inwestycji drogowych.
Skąd powstał ten dług i kiedy?
- Niestety jest to pozostałość po
latach poprzednich. Takie rzeczy
jak kanalizacja czy inne inwestycje
na szczęście daje się nadrobić, ale
spłaty długu z 1998 roku nie udało
się uniknąć. Wyrok Sądu Arbitra-

żowego nakazujący nam natychmiastową wypłatę odszkodowania,
był zaskoczeniem.
W drugiej kadencji, bezmyślnie
sprzedano osobom ﬁzycznym
grunty należące do Polskiej Akademii Nauk. W lutym 1998 r., gdy
wiadomo już było, że powinny one
wrócić do akademii, gmina reprezentowana przez Jerzego Łubę
i Rafała Kwiatkowskiego zawarła
z PAN dwie ugody. Druga z nich
dotyczyła zobowiązania się gminy
do przekazania akademii za sprzedane działki innej nieruchomości.
Wybrano teren o powierzchni
3,61 ha, należący do Nadleśnictwa
Jabłonna. Niestety Rada Gminy
nie wyraziła zgody na przekazanie PAN wskazanej działki. Próby
podjęcia uchwały w tej sprawie
podjęto w 2003 i 2004 r. Tym samym gmina nie wywiązała się
z postanowień ugody zawartej
w 1998 r.
Akademia w lutym 2008 r. wystąpiła z roszczeniem o zapłatę tytułem
odszkodowania kwoty 9 mln 900
tys. zł., co miałoby stanowić obecną wartość spornej działki.
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej
Izbie Gospodarczej, 30 czerwca
2008 r. wydał wyrok częściowy,
w którym potwierdził słuszność
roszczeń PAN. Kłopotem okazała
się być kwestia odszkodowania.
Sprawą sporną pozostawało tylko
ustalenie aktualnej sumy odszkodowania. PAN żądał aż 9,9 mln.
zł, a przedstawiciele gminy pozostawali przy kwocie 169 tys. zł powiększonej jedynie o waloryzację
i należne odsetki. Sąd zlecił więc
biegłemu wykonanie aktualnej
wyceny działki. W pierwszej wersji opiewała ona na kwotę 5,7 mln
zł, natomiast wycena wykonana
przez rzeczoznawcę na zlecenie
gminy wyniosła 4,4 mln zł. Wnieśliśmy jednak zastrzeżenia do tejże wyceny i ostateczna zbliżyła się
do naszej.
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Wyrok sądu w trybie natychmiastowym nakazywał gminie wypłatę
odszkodowania, w kwocie 4 mln
800 tys. Gdyby gmina nie wykonała wyroku sądu, to naliczane by
były odsetki za każdy dzień w wysokości ponad tysiąca złotych.
Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy
wziąć kredyt i zapłacić dług.
A co z powstałym w wyniku odszkodowania niedoborem w budżecie?
- Na dokończenie inwestycji na które przeprowadzona już była procedura przetargowa, skorzystaliśmy
z kredytu w Banku Ochrony Środowiska. Połowę odsetek od tego kredytu spłaca Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska. Myślę, że są
to korzystne warunki kredytowe.
Co dalej z działką, która została
wystawiona na sprzedaż?
- Po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i porozumieniu z Lasami
Państwowymi, ponownie zostanie
ogłoszony przetarg nieograniczony na tę bardzo atrakcyjna działkę
o powierzchni 2,47 ha położoną
w Jabłonnie.
Czego życzy Pani sobie i gminie
na Nowy Rok?
Pragnę, aby gmina nadal rozwijała się tak prężnie jak dotąd. Aby
przybywało nam mieszkańców
i abyśmy uzupełnili dług pieniędzmi ze sprzedaży tejże działki. Moim
marzeniem jest wyjście gminy na
prostą i realizacja bieżących spraw,
a nie naprawianie cały czas zaszłości po poprzednich latach.
Wszystkim mieszkańcom życzę
zdrowych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku.
rozmawiała Aneta Ostaszewska
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INWESTYCJE W GMINIE JABŁONNA W 2009 ROKU
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
W czerwcu rozpoczął się kolejny etap budowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej
w Jabłonnie. Po ul. Piaskowej (rozpoczętej w roku ubiegłym), przyszedł czas na
ul. Modlińską, na odcinku od Parkowej
do Piaskowej.
W połowie sierpnia, po zakończeniu prac
po nieparzystej stronie Modlińskiej, rozpoczęto realizację odcinka od ronda S1
do skrzyżowania ul. Zegrzyńskiej i z ul.
Modlińską. W ramach prac przy budynku Urzędu Gminy Jabłonna, została także
wybudowana przepompownia.
Ponad to w roku 2009 powstała dokumentacja budowy :
- przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu
- kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej
w Jabłonnie
- kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie
na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola
„Przy Lesie” w Jabłonnie
- kanalizacji ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie
Drogi
- chodnik przy ul. Dębowej w Bożej Woli
– dokumentacja
- budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonnie
- budowa ul. Niwnej w Jabłonnie
- budowa ul. Niecałej w Chotomowie
- budowa ul. Księżycowej w Chotomowie
do Os. Ekologicznego
- ul. Skrajna w Skierdach – dokumentacja
- budowa ul. Radosnej w Chotomowie
- budowa chodnika od wsi Skierdy do
ul. Golfowej w Rajszewie
- chodnik przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem – dokumentacja
- budowa ul. Wczasowej w Jabłonnie
- ul. Stefana Kisielewskiego, Polna, Łąkowa, Dolinowa, Gwiaździsta, Konwaliowa,
Mała, Podleśna, Słoneczna, św. Tomasza
z Akwinu, Modrzewiowa, Wawrzynowa,
dojazd do os. Hepi, Brzozowa, Milenijna,
Wiosenna, Żwirowa - nakładka ścieralna
z betonu asfaltowego
- u. Obrońców Modlina, Akacjowa, bagienna 13/15, Bagienna 5, Kordeckiego
– sięgacz, Łąkowa, Mała bis, Piusa XI 55,
Piusa XI sięgacz, Polna, Polna łącznik,
Spacerowa, Spokojna, Sporna, Tęczowa
w prawo, Willowa, Wypoczynkowa – Spacerowa, Złota, Złota sięgacz, Lipowa 36,
Modrzewiowa, Modrzewiowa sięgacz,
Poziomkowa, Przyleśna, Wawrzynowa,

Wspólna 24, 1-go Maja sięgacz, Buchnik
Las, Instytucka, Jagiellońska, Jesienna,
Kisielewskiego łącznik, Kisielewskiego,
Konwaliowa dojazd, Listopadowa łącznik,
Milenijna, Milenijna sięgacz, Piastowska, Zacisze, Mazowiecka, Storczykowa,
Jastrzębia, Krogulcza, Skowronkowa,
Skrajna, sokola i droga od Nowego Dworu Mazowieckiego – drogi o nawierzchni
utwardzonej destruktem
- ul. Królewska – remont
Gospodarka mieszkaniowa
- budowa budynku socjalnego przy
ul. Piaskowej w Jabłonnie
Oświetlenie placów, ulic i dróg
- ul. Klonowa w Bożej Woli na odcinku od
drogi nr 630 do granicy z Gm. Wieliszew
– dokumentacja
- ul. Kwiatowa w Chotomowie - wykonanie oświetlenia
- ul. Wawrzynowa w Dąbrowie Chotomowskiej - wykonanie oświetlenia
- ul. Szkolna w Jabłonnie – wykonanie
oświetlenia i dokumentacji
- ul. Modrzejowa w Dąbrowie Chotomowskiej – dokumentacja
- ul. Mała w Chotomowie (na odcinku
od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej) dokumentacja
- ul. Cicha w Jabłonnie – dokumentacja
- ul. Milenijnej w Jabłonnie – dokumentacja
- chodnik od ronda S1 do ul. Przylesie
w Jabłonnie – dokumentacja
- wykonanie oświetlenia budynku Urzędu
gminy wraz z parkingiem
- ul. Gwiaździsta w Chotomowie – dokumentacja
Kultura ﬁzyczna i sport
- We wrześniu za Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie, w ramach
rządowego programu "Moje boisko-Orlik
2012", ruszyła budowa dwóch boisk oraz
zaplecza socjalno–sanitarnego.
- urządzono i ogrodzono boisko w Sochocinie (II etap)
Oświata i wychowanie
- wykonano dokumentację Centrum
Edukacyjno - Kulturalno – Sportowego
w Chotomowie
- wyposażono Szkołę Podstawowa w Jabłonnie w monitoring
- w trakcie tegorocznych wakacji w gminnych placówkach oświatowych przeprowadzono kilka remontów. Znalazł się wśród
nich m.in.: remont dachu szkoły podstawowej w Chotomowie oraz modernizacja
terenu sportowego przy tejże placówce.

Monitoring
- Pierwsze prace związane z objęciem gminy siecią monitoringu, rozpoczęto pod
koniec ubiegłego roku. Udało się wtedy
zainstalować jedną kamerę na ul. Szkolnej
przy szkole w Jabłonnie oraz zbudować
sieć kablową, której centrala znajduje się
w komisariacie jabłonowskiej policji. Kolejne prace instalacyjne kamer rozpoczęto
w maju bieżącego roku. Monitoring pojawił się na skrzyżowaniu przy Urzędzie
Gminy oraz w nowo powstałym parku.
Komunikacja
- 1 września w gminie ruszyła nowa linia
autobusowa 806. jej trasa biegnie przez
Chotomów, Jabłonnę aż do Warszawy.

Chodnik w Sierdach i Rajszewie,
na odcinku do ul. Golfowej

Tak park za urzędem prezentował się
tuż po otwarciu

Z parkingu możnabyło skorzystać już
we wrześniu
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Poetycki jubileusz
W niedzielę 29 listopada odbyły się jubileuszowe „Jabłonowskie spotkania z poezją”.
Wzięła w nich udział znana polska aktorka Danuta Stenka oraz autorka książki „Ja
minę ty miniesz” Mariola Pryzwan.
Spotkanie poświęcone zostało Halinie
Poświatowskiej (1935-1967), autorce kilkuset wierszy, która obok Wisławy Szymborskiej jest najczęściej czytaną polską

poetką. Oprócz jej wierszy, które czytała
ceniona aktorka Danuta Stenka, publiczność miała okazję poznać fakty z życia poetki, które przedstawiła autorka książki „Ja
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minę ty miniesz” Mariola Pryzwan. Autorka wspominała czas gdy po raz pierwszy zetknęła się z poezją Poświatowskiej,
co stało się impulsem do poznania tej
niezwykłej postaci. – Jej poezja, to poezja
miłości. Zmysłowa, odważna, pełna wrażliwości. Jej wiersze mają ponadczasową
wartość, która wciąż fascynuje wiele osób,
budzi zainteresowanie i emocje – mówiła
Mariola Pryzwan.
Spotkanie było ponadto okazją do
uczczenia pierwszej rocznicy zainicjowanego przez Annę Czachorowską
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonnie, cyklu „Jabłonowskie spotkania
z poezją”. Z tej okazji Wójt Gminy Olga Muniak złożyła
dyrektor Czachorowskiej
podziękowania za stworzenie imprezy i życzenia
dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Recenzję książki „Ja minę ty miniesz” przeczytacie Państwo na s. 18
AO

Niezwykła „Piwnica na Piętrze”
W sobotę 28 listopada „Piwnica
na Piętrze” w Chotomowie gościła
Krzysztofa Daukszewicza, Stanisława Klawe i Jerzego Mamcarza.
Na początku spotkania z mieszkańcami i gośćmi Piwnicy pożegnał się
jej założyciel Piotr Nowotny, który zakończył pracę w ﬁlii GCKiS
w Chotomowie.
Listopadowy wieczór w „Piwnicy
na Piętrze” był zapewnie dla wielu osób
dużym zaskoczeniem. Zanim zaczął się
oczekiwany przez wszystkich program artystyczny, na scenie pojawił się Piotr Nowotny i oﬁcjalnie ogłosił zakończenie pracy w ośrodku. W krótkim wystąpieniu nie
zabrakło także wspomnień związanych
z Piwnicą i podziękowań dla współpracowników i osób związanych z ośrodkiem.
Na scenie pojawili się ponadto: Wójt
Olga Muniak i Dyrektor GCKiS Grzegorz
Przybyłowicz, którzy podziękowali dotychczasowemu kierownikowi ﬁlii za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
W drugiej – artystycznej części spotkania, w blisko półtoragodzinnym programie wystąpili artyści Warszawskiej

Piotr Nowotny ze kabaretową grupą seniorów
Sceny Bardów: Daukszewicz, Klawe
i Mamcarz. Dla pierwszego z nich był
to już drugi występ w naszej gminie.
W 1985 r. Piotr Nowotny, pracujący wtedy w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnie, razem z przyjaciółmi z Kabaretu
PĘTLA zorganizowali recital młodemu
i dobrze zapowiadającemu się artyście,
któremu cenzura zabraniała grania. - Występ udało się zorganizować pod pozorem
jakiegoś szkolenia czy konsultacji dla amatorskiego kabaretu i zorganizować kasę za
występ - wspomina Piotr Nowotny.

Tym samym historia zatoczyła koło.
Po 24 latach, ale już w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, ponownie w naszej
gminie wystąpił Krzysztof Daukszewicz.
Redakcja naszej gazety przyłącza się
do podziękowań dla Piotra Nowotnego
za nadanie chotomowskiemu ośrodkowi
nietuzinkowego charakteru i stworzenie
miejsca oferującego wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie. Dziękujemy!
Red.
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Gimnazjaliści w La Alberca

Wspólne zdjęcie w Kartagenie
Od 14 do 21 października, 15 osobowa grupa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie odwiedziła
rówieśników w Hiszpanii. Gimnazjaliści wraz z opiekunami gościli w miejscowości La Alberta, w prowincji Murcja.
Podczas pobytu w hiszpańskiej szkole, nasi uczniowie przedstawili prezentację promującą gminę Jabłonna, tradycyjne dania polskie i rodzime wydawnictwa turystyczne. Brali także udział
w zajęciach muzycznych, plastycznych
i sportowych.
Poza tym zwiedzili stolicę regionu Murcję, a w słynnej Kartaginie mieli
okazję zobaczyć ruiny starej twierdzy na
wzgórzach, ruiny amﬁteatru rzymskiego

oraz drogi rzymskiej w centrum miasta.
Nie zabrakło też rejsu statkiem po zatoce.
Dwa dni gimnazjaliści spędzili w okolicach La Alberca, spacerując po rezerwacie przyrody w górach Sierra Espuna oraz
zwiedzając ośrodek ochrony zwierząt Arboretum. Pod koniec wizyty gimnazjaliści
przygotowali prezentację multimedialną
na temat ich pobytu w Hiszpanii, a wieczorem na kolacji w miejscowej restauracji, pożegnali się ze swoimi przyjaciółmi.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Extra Wiedza”
Od połowy lutego 2009 r. w dwóch
szkołach podstawowych w naszej gminie odbywały się przez cały rok zajęcia
dla uczniów, mające na celu rozwijanie
i podnoszenie umiejętności związanych
z uczeniem się.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do programu zostało zakwaliﬁkowanych 50 uczniów ze szkoły w Jabłonnie
40 ze szkoły w Chotomowie. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 6 – 13 lat.
Głównym kryterium zakwaliﬁkowania do
programu były problemy w przyswajaniu
wiedzy oraz trudna sytuacja społeczno
– ekonomiczna.

Jak wykazują ogólnodostępne badania, znaczna część dzieci w tym wieku ma
trudności w przyswojeniu zasad ortograﬁi, pracy z tekstem, płynnym czytaniem
ze zrozumieniem, sporządzaniem notatek
oraz kłopoty z koncentracją. Dotyczy to
zarówno nauki języka polskiego jak i obcego. Dlatego też program EXTRA WIEDZA i prowadzone w ramach jego zajęcia
miały na celu przede wszystkim rozwój
umiejętności samodzielnego uczenia.
Dzieci przez cały rok uczyły się wg.
autorskiego programu „Leonardo”, który
ukierunkowany jest na rozwój umiejętności nauki języka obcego oraz efektyw-

Organizatorem wyjazdu ze strony naszej
szkoły był Tomasz Goduń - nauczyciel języka angielskiego, któremu pomagała psycholog szkolna Hanna Pytkowska. Wyjazd miał
charakter rewizyty po pobycie hiszpańskich
uczniów w Polsce w maju tego roku, a odbył się w ramach europejskiego programu
współpracy szkół partnerskich „eTwinning”.
Wyjazd odbył się dzięki doﬁnansowaniu ze strony Gminy Jabłonna.
Tomasz Goduń, red.
nej nauki w języku polskim. Zajęcia prowadzili specjalnie przeszkoleni nauczyciele ze szkół podstawowych z Jabłonny
i Chotomowa. W ramach zajęć z zakresu efektywnej nauki dzieci poznały nowe
metody, wzbogacone o elementy zajęć
plastycznych i ruchowych. Uczyły się ortograﬁi, szybkiego czytania i skutecznego
notowania. Nauczyły się też jak skutecznie
zapamiętywać i koncentrować na nauce.
W ramach zajęć z zakresu nauki języka
angielskiego uczniowie uczyli się języka
obcego metodami wzbogaconymi o gry,
zabawy, zajęcia plastyczno – muzyczne.
W październiku dzieci biorące udział
w projekcie przygotowały przedstawienie
„Czerwony Kapturek”… po angielsku.
Na zakończenie projektu dla dzieci
uczestniczących w projekcie EXTRA WIEDZA zostały przygotowane „Mistrzostwa
Wiedzy” a dla najlepszych dyplomy i medale. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział w projekcie!
MS
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Wiedza
przepustką do kariery
Gminne Centrum Informacji rozpoczęło realizację kolejnego projektu skierowanego do gimnazjalistów. Jego głównym założeniem jest aktywizacja zawodowa młodzieży i pomoc w wyborze zawodowej ścieżki.
Zajęcia Wiedza przepustką do kariery, rozpoczęły się 19 listopada br. i potrwają do połowy stycznia. Obejmują
wszystkich uczniów ostatnich klas gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie
i są efektem współpracy pomiędzy szkołą, a jabłonowskim Gminnym Centrum
Informacji w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Celem zajęć jest przybliżenie młodzieży tematyki związanej
z pracą zawodową, a konkretnie: obecną oraz prognozowaną na przyszłość
sytuacją na rynku pracy oraz zawodami
najlepiej rokującymi na najbliższe lata.
Rezultatem spotkań ma być zwiększenie
REKLAMA

REKLAMA

świadomości młodych ludzi, odnośnie
roli jaką odgrywa w życiu człowieka odpowiedni wybór zawodu. Chcemy również, by młodzież aktywnie i odpowiednio zaplanowała swoją dalszą ścieżkę
edukacyjno – zawodową.
W przeciągu dwóch miesięcy odbędzie się 5 zajęć o charakterze teoretyczno
– praktycznym. Przekazywane przez lektorów informacje, rozmowy oraz ćwiczenia tematyczne w zamierzeniu ułatwią
jabłonowskim gimnazjalistom podjęcie
odpowiednich wyborów edukacyjno
– zawodowych; pierwszych ważnych decyzji, które wpłyną na ich przyszłość.
REKLAMA

REKLAMA
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Dodatkowe informacje o zajęciach:
− biorą w nich udział wszyscy uczniowie ostatnich klas jabłonowskiego gimnazjum
− klas jest 5, średnio po 30 osób (komplet się na razie nie zdarzył, ale było blisko)
− zajęcia rozpoczęły się 19 listopada
2009
− tematyka: rynek pracy z punktu widzenia gimnazjalisty, przyszła ścieżka
zawodowa
− odbywają się w gimnazjum, w czwartki i piątki (nie każde, ze względu na inne
zobowiązania klas; egzaminy próbne
itp.)
− przewidziane jest po 5 zajęć dla każdej
z klas
− cykl zajęć będzie trwał do połowy
stycznia
− przewidziane są zajęcia teoretyczne
i praktyczne (ćwiczenia)
− prowadzenie: Sylwia Wierzbicka
i Adam Majewski (GCI Jabłonna)
SW/GCI
REKLAMA

REKLAMA
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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

Seniorzy z chęcią włączali się do zabawy

Dzień seniora
w szampańskiej oprawie
23 listopada jabłonowscy seniorzy obchodzili swoje święto. Międzynarodowy Dzień Seniora (oﬁcjalnie przypadający 22 listopada) uczczono w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, przy lampce szampana
i muzycznej uczcie złożonej ze światowych przebojów.
Frekwencja tego dnia była imponująca. Na uroczystości spotkali się
słuchacze Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku, lokalni kombatanci
i zaproszeni goście, wśród których nie
zabrakło wójt Olgi Muniak. Spotkanie
rozpoczął wykład Artura Bojarskiego
"Między nami europejczykami", po
którym szacowne grono zaproszono
na część artystyczną.
- Składam Wam przede wszystkim życzenia zdrowia i pogody ducha. Chcę również abyście pamiętali, że jesteście dla nas bardzo ważni.
To od Was można czerpać życiową
mądrość popartą doświadczeniem,
którego młodzi ludzie jeszcze nie
mają. – powiedziała na wstępie Olga
Muniak.

Ciepłe słowa popłynęły także od samych seniorów. Podziękowali zarówno
wójt, jak i dyrektorowi GCKiS Grzegorzowi Przybyłowiczowi oraz pracownikom ośrodka i jabłonowskiego Urzędu
Gminy – Doceniamy, że nasze potrzeby
są dostrzegane i mamy możliwość aktywnego działania, co sprawia nam wiele radości – mówiła jedna z nestorek.
Po wspólnym toaście, przypieczętowanym lampką szampana, rozpoczęła się część artystyczna. W rytmie
znanych i lubianych przebojów, pod
przewodnictwem wodzireja, seniorzy
ruszyli nie tylko do wspólnego śpiewania, ale również tańczenia.
Imprezę zakończył kiermasz wyrobów jubilerskich.
AO

Reklama w „Wieściach”
tel. (022) 767 73 30
więcej na www.jablonna.pl
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Ryszard Gryziak

Wigilia 2009.
Już gwiazda błysnęła na wieczornym niebie
Jakaś dziwna cisza przenika ciebie.
Jakaś dziwna tęsknota za nowym, nieznanym.
Pewnie otwiera nową kartę jeszcze w tym roku,
Tobie z nadzieją danym.

Zaraz, zaraz, gdzie jest nasz tata?
A może mamy zabrakło przy stole?
Krzysiu! Jak tyś mi wyrósł, mój ty sokole!
Nie było ciebie tak dawno!
To już pewnie rok jak cię ostatnio widziałam?
Dobrze, że dziś w progu cię powitałam.
A więc siądźmy raz jeszcze – na stole opłatek.
W potrawach widać, że jest tu dostatek!

Jeśli w swoich domowych
zbiorach posiadacie
Państwo fotograﬁe,
dokumenty, książki,
albumy, pamiątki lub
inne przedmioty, które
pomogą przybliżyć
historię naszej gminy,
prosimy o kontakt pod
nr telefonu: 022-767 73 30
Michał Smoliński (Biuro
Promocji Gminy), pokój
numer 8, I piętro.

Stoi matka przy stole, nie wszystkie są dzieci.
A tu Jezus z radosną nowiną z Betlejem przyleci.
Cicha noc święta noc…czujemy smak opłatka.
Trzeba przywołać słowo matka!
Córka na Sorbonie wykłada, przyjechać nie może!
Syn w Buenos Aires na rajdzie na swym motorze!
I tak rozprasza się rodzina w święta!
Któż jeszcze o dzieciątku pamięta?
Puste miejsce przy stole ma wielką wymowę.
Nie jedna osoba w wigilię ma spuszczoną głowę!
Więc polska tradycja w narodzie zaginąć nie może!
Od zdejmowania krzyży zachowaj nas Boże!!
Rodzinny stół, rodzinne więzi się odzywają.
Seniorzy! Tak bardzo swe dzieci, od zawsze kochają!
Pada śnieg puszysty, świat w białym kolorze.
Miłość idzie przez świat, bo jest Narodzenie Boże!!
Wigilia! Niech z nami zostanie w kolędzie!!
Jaką miarą innym odmierzasz, taką tobie odmierzane będzie!
Pójdźmy wszyscy do stajenki, powitajmy Maleńkiego
Żeby nie być samotnym bez Niego.
A ty Dziecino pobłogosław Ojczyznę miłą, w trudzie, znoju, niepokoju.
By w rodzinach kolędować
W piękne święta się radować.
REKLAMA
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Szanowni Mieszkańcy!
W związku z
przygotowywanym
przez Gminę Jabłonna
albumem poświęconym
dziedzictwu
kulturowemu gminy,
którego powstanie będzie
współﬁnansowane
ze środków unĳnych,
zwracamy się do Państwa
z prośbą o udostępnienie
wszelkiego rodzaju
materiałów związanych
z historią naszych terenów.

Stół – białym obrusem nakryty, sianko, opłatek, choinka się pali.
Słyszysz? Wraca twoja historia, kolędy zagrali!
Lulajże Jezuniu lulajże lulaj…
Tak skąd my to znamy? To historia Polski – jak ten czas leci!
Wigilijny stół, przyjechały dzieci.
Rodzina się zbiera! Czym chata bogata!

REKLAMA
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e-mail:
promocja@jablonna.pl
Wszystkie dostarczone
do Urzędu Gminy
materiały pomogą
w tworzeniu albumu
o naszej gminie, jej
losach i mieszkańcach,
dlatego liczymy
na Państwa pomoc.
Jednocześnie
informujemy,
że wszystkie materiały
zostaną zwrócone.
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Do poczytania

Pyszności dla Ciebie
i dla gości…

Dziś polecam książkę
Ja minę ty miniesz ... ,
- bogato ilustrowane
wspomnienia
o Halinie
Poświatowskiej,
zebrane i opracowane
przez Mariolę Pryzwan.
Większość wspomnień napisano
specjalnie do tej książki. Pozostałe to
rezultat przeprowadzonych dodatkowo
rozmów autorki m.in. z Joanną Rawik,
czy ze stryjecznym rodzeństwem Poświatowskiej: Anną Smolińską i Jerzym
Myga. W książce można także znaleźć
przedruki – teksty osób, które odegrały
ważną rolę w życiu poetki. Opowieść
dopełniają fotograﬁe i unikalne dokumenty.
Najważniejszą cześć książki stanowią wspomnienia. Na wstępie wypowiada się matka poetki, Stanisława
Myga. Zamieszczona jest też bogata
korespondencja między matką i córką.
W większości listy pisane są ze szpitali, w których poetka wielokrotnie
przebywała. Ponadto książka zawiera
wspomnienia brata poetki Zbigniewa,
stryjecznego rodzeństwa oraz przyjaciół i znajomych, a także wybitnych
osobowości literackich, jak Stanisław
Grochowiak, ks. Józef Tischner, Tadeusz Nowak, Tadeusz Gierymski ( którego uważa się za jej odkrywcę). Listy
poetki najbardziej odsłaniają jej osobowość. Jej lęki, niepokoje czy specyﬁczne poczucie humoru.
Halina Poświatowska to poetka
– legenda, jedno z najciekawszych zjawisk polskiej poezji powojennej. Od lat
budzi zainteresowanie i emocje. Wciąż
fascynuje subtelnością, literacką wrażliwością, pasją życia. Poświatowska jest
ulubienicą nastolatków. Dziewczęta
naśladują jej styl, chłopcy przepisują jej
wiersze jako własne.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Święta, Święta, Święta zbliżają się wielkimi krokami. W telewizji i prasie poświęca się wiele uwagi potrawom wigilijnym.
Karp w galarecie, kutia, kluski z makiem
lub pierogi z kapustą i grzybami…
Tradycyjnie na stole powinno znaleźć
się 12 bezmięsnych potraw.
Oto dwa przepisy z mojego rodzinnego stołu.
Ryba faszerowana w galarecie
Są dwa sposoby na rybę faszerowaną.
Kupić, co oznacza dużo wszystkiego tylko
nie ryby albo pomęczyć się trochę i zrobić samemu.
Polecam drugi sposób.
Ryby – leszcz lub karp.
Składniki
ryba ok. 1,5 kg
1 jajko na twardo
1 jajko surowe
pół cebuli
1 łyżeczka masła
pieprz, cukier, sól.
Należy zmielić: ﬁlet ryby, pół cebuli
i jajko na twardo. Do tego dodajemy łyżeczkę masła i surowe jajko. Doprawiamy
do smaku cukrem, solą i pieprzem. Mieszamy. Potem tworzymy grubą „kiełbaskę”, którą zawijamy w wilgotną bawełnianą szmatkę (wszystko ma być takiej wielkości, aby zmieściło się do garnka).
Smak
Do garnka wkładamy rybi łeb, włoszczyznę, łyżkę przyprawy warzywnej. Zalewamy 3 litrami wody. Doprawiamy solą,

cukrem i pieprzem. Gotujemy godzinę
na wolnym ogniu. Po tym czasie wkładamy zawiniętą w szmatki rybę i gotujemy kolejną godzinę, również na wolnym
ogniu.
Gotową rybę kroimy w krążki i układamy je na dnie półmiska. Przystrajamy
jajkiem na twardo, gotowaną marchewką i natką od pietruszki. Kompozycja
dowolna. Do smaku dodajemy żelatynę,
gotujemy przez kilka chwil. Potem zalewamy tym rybę tak, aby całość znalazła
się pod wodą. Odstawiamy do stężenia.
Śledź w pierzynce
Składniki
płaty śledziowe w oleju – pokrojone
w większą kostkę
majonez
2-3 gotowane ziemniaki – pokrojone
w kostkę
1-2 gotowane marchewki – pokrojone w drobną kostkę
1 cebula – drobno posiekana
1-2 jajka na twardo. – pokrojone
w kostkę
Wszystkiego dodajemy wedle własnego uznania.
Na dnie półmiska kładziemy śledzia,
na nim rozsmarowujemy majonez tak,
aby całkiem pokrył rybę. Na to kładziemy po kolei: cebulę, ziemniaki, marchew
i jajko.
Życzę smacznego.
Sylwia Skowrońska
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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

