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Szanowni Mieszkańcy!

„WIEŚCI Z NASZEJ GMINY”

Z radością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer gminnego
pisma „Wieści z naszej gminy”.
Oprócz bieżących informacji o wydarzeniach w naszej gminie,
polecam lekturę sprawozdań z posiedzeń działających przy Radzie
Gminy Jabłonna komisji. Na początek przedstawiamy sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2009. W kolejnych numerach będziemy
drukować następne sprawozdania.
Jeśli są Państwo ciekawi co uchwalono na minionej Sesji Rady
Gminy, zachęcam do przeczytania skrótu sprawozdania z grudniowego posiedzenia, na którym uchwalono budżet na rok 2010.
Ponadto tradycyjnie polecam Wam drodzy czytelnicy stałe punkty naszego biuletynu. Kulinarne przepisy, wywiad i szczyptę wiadomości kulturalnych. W bieżącym numerze pojawiły się również
artykuły o tematyce zdrowotnej oraz kilka słów na temat mody.
Zachęcam do lektury bieżącego numeru i zapraszam do współpracy przy kolejnych wydaniach.
Elżbieta Radwan
Redaktor naczelna
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Akcja Zima zakończona!
Dobiegła końca Akcja Zima w Gminie
Jabłonna. Jak co roku organizatorzy, czyli
Gminne Centrum Kultury i Sportu, zapewnili wiele atrakcji dla wszystkich uczestników. Nie zabrakło wycieczek, zajęć sportowych, plastycznych i teatralnych.
Oprócz sportu nie zabrakło kultury.
Uczestnicy akcji obejrzeli spektakl teatralny i pojechali do kina do Warszawy. Miła atmosfera sprzyjała w nawiązywaniu nowych
przyjaźni i budowaniu pozytywnych relacji
między uczestnikami.
Zajęcia odbywały się w Jabłonnie i Chotomowie

Do dyspozycji feriowiczów była sala komputerowa

Przedstawienie Kożucha Kłamczucha
było doskonałą okazją do nauki góralskiego tańca

Zajęcia sportowe odbywały się także przy stole...

Wizyta w teatrze

Zajęcia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Dowody osobiste bez opłat
Od 1 stycznia 2010 r. zniesione zostały opłaty za wydanie dowodu
osobistego. Zmiany są efektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Bez względu na powód wymiany dowodu np. zgubienie, zniszczenie, kradzież, zmianę stanu cywilnego czy adresu zameldowania od tego
roku zmiana dokumentu jest bezpłatna.
W Urzędzie Gminy Jabłonna wnioski
w sprawie wymiany dowodu osobistego
i wyrobienia nowego, można składać od

poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 15 I piętro.
Przypominamy, że urząd
jest otwarty w poniedziałek od
godz. 8.00 do 18.00, od wtorku
do czwartku od 8.00 do 16.00,
a w piątek od 8.00 do 14.00.

Podatek od nieruchomości w 2010 r.
W trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna
18 listopada 2009 r., Radni przyjęli
uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 r.
Przyjęto wzrost stawek o 4% w stosunku do roku 2008. Określone zostały następujące stawki podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Jabłonna:
1) Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66
zł. od 1 m² powierzchni, w tym:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na
pola golfowe - 0,40 od 1 m² powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 od 1 m² powierzchni
2) Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0.56 zł.od 1 m² powierzchni, związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,37 zł. od 1 m²
powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,74 od 1 m²
powierzchni
użytko-

wej, - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,72 zł. od 1 m²
powierzchni użytkowej.

ePodatki na stronie Urzędu Gminy
Pod koniec grudnia 2009 r. na
stronie Urzędu Gminy Jabłonna została dodana nowa usługa - ePodatki (granatowy baner
po prawej stronie).
Usługa adresowana jest do osób fizycznych i prawnych, które chcą przeglądać i regulować swoje zobowiązania
podatkowe wobec gminy. Służy do informowania, monitorowania i zarządzania własnymi zobowiązaniami po-

datkowymi. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych
informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet.
Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od
środków transportowych, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń
księgowych podatków i opłat, a także umożliwia dokonanie płatności.

W celu założenie konta i uruchomienia usługi należy wypełnić formularz
rejestracyjny. Po kliknięciu przycisku
Utwórz konto należy wypełnić wszystkie zakładki formularza rejestracyjnego, a następnie kliknąć na przycisk Wyślij. Po otrzymaniu potwierdzenia na
podany adres mailowy należy zgłosić
się do Urzędu Gminy w celu zweryfikowania tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.
Red.
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Sołeckie inwestycje

W kwietniu 2009 roku weszła w życie Ustawa o Funduszu Sołeckim. Pozwala ona radom gmin na tworzenie funduszów, dzięki którym sołectwa otrzymują środki na finansowanie istotnych działań na rzecz
swoich społeczności.
Fundusz, to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość
pieniędzy jest uzależniona od zamożności gminy.
Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy,
które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Przeznaczenie funduszu na inny cel powoduje odrzucenie wniosku przez urząd.
Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 - 162 866 zł

Jabłonna:
Naprawa wiat przystankowych 4 000 zł
Wykonanie tablic informacyjnych 3 000 zł
Zakup koszy na śmieci i zagospodarowanie terenów zielonych 7 400 zł
Zakup sprzętu na potrzeby organizacji
imprez kulturalnych 3 886 zł
Urządzenie placu zabaw 8 000 zł
Skierdy:
Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa 8 474 zł
Wykonanie tablic informacyjnych 4 000 zł
Urządzenie placu zabaw 6 000 zł
Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury
Sportu 4 500 zł
Chotomów:
Urządzenie placu zabaw 16 286 zł

Podwodny świat
21 stycznia w „Galerii Ogród” odbyła
się niezwykle interesująca wystawa fotografii „ŚWIATY WOKÓŁ MNIE” autorstwa Jacka Schmidta i gościnnie przybyłego Macieja Czerniewskiego.
Fotografią zajmuję się „od zawsze”
chociaż nie uważam się za fotografa - to
słowa naszego Kuratora Galerii Jacka
Schmidta. Wśród jego prac możemy obejrzeć portrety, akty, mamofotografie, krajobrazy, fotografie dokumentacyjne.

Maciej Czerniewski z fotografią związany był niemal od dziecka, a wszystko
za sprawą swojego ojca, który podarował mu na siódme urodziny jego pierwszy aparat fotograficzny czeska Vegę. Prace Pana Maćka
przedstawiają portrety i fotografie podwodną.
gckis

Ścieżka edukacyjna - szerzenie kultury
wśród mieszkańców sołectwa 10 000 zł
Suchocin:
Urządzenie placu zabaw 11 277 zł
Rajszew:
Zagospodarowanie terenów zielonych
na terenie sołectwa 16 691 zł
Boża Wola
Urządzenie placu zabaw 13 511 zł
Janówek II
Urządzenie placu zabaw 9 331 zł
Wólka Górska
Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa 7 281 zł
Dąbrowa Chotomowska
Urządzenie placu zabaw 20 239 zł
Trzciany
Urządzenie placu zabaw 8 990 zł
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Usuwamy azbest!

Azbest szkodzi nam i środowisku

O tym, że azbest jest niebezpieczny dla zdrowia przekonywać nikogo
nie trzeba. Dlatego też Gmina Jabłonna aktywnie włącza się w pomoc
mieszkańcom w jego usunięciu i rozpoczyna akcję bezpłatnego usuwania azbestu. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji!
Na terenie Gminy Jabłonna znajduje
się ponad 62 000 m2 płyt azbestowo – cementowych (w większości falistych oraz
płaskich „karo”) występujących głównie
na dachach budynków. Zgodnie z zobowiązaniem Polski wobec Unii Europejskiej, odpady niebezpieczne zawierające
azbest należy zdjąć i zutylizować do końca 2032 roku. W tym momencie może się
wydawać, że 22 lata to wystarczająco dużo
czasu aby zrealizować to zobowiązanie.

Jednak inwentaryzacja azbestu przeprowadzona na zlecenie Urzędu Gminy wykazała konieczność podjęcia działań już
teraz. Na terenie Gminy Jabłonna zlokalizowano pokrycia dachowe wykonane
z płyt azbestowo – cementowych, które
należy zdjąć i unieszkodliwić w najszybszym możliwym terminie ze względu na
ich stan techniczny.
Wójt Gminy Jabłonna biorąc pod
uwagę związane z tym koszty, a jedno-

cześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wystąpił z wnioskiem
o dotację do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie. Po prawie
dwóch latach oczekiwania WFOŚiGW zakwalifikował nasz wniosek do dofinansowania w 2010 r.
W celu sprawnej realizacji akcji, przygotowaliśmy „Regulamin przeznaczania środków na realizację zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Jabłonna”.
W regulaminie, dostępnym w Urzędzie
Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej www.jablonna.pl wyjaśniamy jakie
dokumenty należy przygotować i co trzeba zrobić by specjalistyczna firma odebrała od Państwa azbest jeszcze w tym roku.
Warunkiem niezbędnym o ubiegania
się o dofinansowanie jest złożenie informacji w Urzędzie Gminy o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystywania, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Wszelkie niezbędne informacje oraz
druki konieczne do uczestniczenia w akcji można otrzymać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jabłonna (pokój nr 6, I piętro, tel. 022 46 77
329), lub pobrać ze strony internetowej
www.jablonna.pl
HM, MS

Odśnież swój chodnik
Przypominamy wszystkim właścicielom posesji, że zgodnie
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Każdy właściciel ma obowiązek odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu
budynku i zabudowań gospodarczych
znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg należy składować

w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych
i samochodów.
Pamiętajmy o tym i podczas tych
zimowych dni starajmy utrzymać się
naszą posesję w należytym porządku.
Red.

Odśnieżanie jest obowiązkiem każdego
właściciela posesji
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Selektywna zbiórka u źródła
W 2010 r. rozpoczyna się
trzeci rok funkcjonowania
programu selektywnej zbiórki
„u źródła” na terenie Gminy
Jabłonna. W tym roku również
zapraszamy mieszkańców
do udziału w akcji.
Przypominamy, że program dotyczy
odpadów zbieranych selektywnie (szkło,
papier, plastik i metale), w tym odpadów opakowaniowych. Koszty projektu pokrywa w pełni Urząd Gminy Jabłonna. Warunkiem przystąpienia do
projektu jest chęć segregowania odpadów, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie w Urzędzie Gminy Jabłonna tzw. deklaracji uczestnictwa. W przypadku wypełniania niniejszej deklaracji w Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Jabłonna (I piętro, pokój
nr 6) otrzymają Państwo komplet worków na poszczególne rodzaje odpadów.

Zapełnione worki będą odbierane
przez specjalistyczną firmę sprzed posesji w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00-19.00. W związku
z tym worki należy wystawiać do godziny 8.00 rano. Prosimy o maksymalne,
w miarę możliwości, zapełnianie worków
poszczególnymi rodzajami odpadów.
Szczegółowy harmonogram i dodatkowe informacje znajdują się pod adresem:
www.jablonna.pl, w zakładce „odpady komunalne – selektywna zbiórka u źródła”.
Uwaga! Na zmieszane odpady komunalne należy mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy

W ubiegłym roku zebrano
ponad 90 ton posegregowanych odpadów

Jabłonna w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, a dowody płacenia za korzystanie
z niniejszych usług należy przechowywać
przez okres 1 roku.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku przystąpili do programu za
propagowanie ekologicznego stylu życia
poprzez segregację śmieci. Dzięki Państwu nie trafiają one na składowisko tylko mogą być ponownie wykorzystane.
Zapraszamy do kontynuowania segregacji i liczymy na Państwa udział w rozpowszechnianiu projektu wśród znajomych
i sąsiadów.

Pozbądź się niepotrzebnego sprzętu
Stara pralka, telewizor, suszarka czy inny nieużywany sprzęt RTV i AGD, to zbędne rzeczy w każdym domu. Najprostszym sposobem pozbycia się ich jest skorzystanie z czasowych punktów na terenie naszej gminy.
Kalendarz zbierania elektrośmieci w czasowych punktach w Jabłonnie i Chotomowie
Jabłonna – parking przy Urzędzie Gminy przy ul. Modlińskiej, zbiórka będzie prowadzona od godz. 10.00 do 15.00 w dniach:
20 lutego, 17 kwietnia, 19 czerwca, 14 sierpnia, 16 października i 18 grudnia.
Chotomów – parking przy kościele
w Chotomowie, zbiórka będzie prowadzona
od godz. 10.00 do 15.00 w dniach: 16 stycznia, 20 marca, 15 maja, 17 lipca, 18 września
i 20 listopada.
Red.
Zużytego sprzętu nie warto trzymać w domu
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Prezenty wprost z mikołajowego worka ucieszyły młodszych i starszych

Tajemnice przyszłośći zdradzała wróżka

Karnawał dla najmłodszych
W tegorocznym karnawale bawili się starsi i młodsi.
Dzięki inicjatywie sołtysów odbyło się kilka choinkowych imprez,
na których najmłodsi mogli szaleć do woli.

Zabawy choinkowe odbyły się
w sobotę 9 stycznia w sali widowiskowej jabłonowskiego ośrodka kultury.
Jako pierwsze z karnawałowych uroków skorzystały dzieci ze Skierd, a zaraz po nich z Suchocina, Trzcian i Janówka. Impreza bogata była w kon-

kursy z nagrodami, skoczną muzykę
i prezenty wprost z mikołajowego worka. Zabawa była przednia, a nastroje
wyśmienite, co można było zauważyć
po uśmiechniętych twarzach latorośli.
Kolejne choinkowe spotkanie
odbyło się w Domu Rolnika w Bo-

żej Woli. Tam na najmłodszych czekał klaun, Mikołaj z workiem pełnym
prezentów i zabawa taneczna.
Po takich atrakcjach jabłonowska
latorośl może z pewnością uznać miniony karnawał za wyjątkowo udany!
Red.

Nowy wóz dla straży
Chotomowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. Jego kupno było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na zakup samochodu gmina Jabłonna otrzymała 125 tysięcy złotych dofinansowania z WFOŚiGW. Auto, które
w styczniu trafiło do strażaków, posiada
niezbędne wyposażenie i osprzęt.
Straż pożarna oprócz gaszenia pożarów, uczestniczy również w akcjach ratowniczych i często jako pierwsza do-

ciera na miejsce
zdarzenia.
Pomoc strażaków
podczas wypadku drogowego
czy akcji, gdzie może dojść do chemiczno-ekologicznego skażenia, jest bezcenna. Nowy samochód z pewnością pomoże chotomowskiej jednostce nie tylko w

ratowaniu cudzego dobytku, ale przede
wszystkim w ratowaniu życia innych
osób. Red.
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Budżet gminy uchwalony
Ostania w ubiegłym roku sesja Rady Gminy
minęła pod znakiem budżetów. Radni głosowali nad zmianami w budżecie roku 2009 oraz wyrazili swoją opinię na temat tegorocznych finansów gminy.
Sprawą kulminacyjną XLI sesji było
uchwalenie budżetu Gminy Jabłonna na
rok 2010.
Zgodnie z procedurą wynikającą ze
Statutu Gminy Jabłonna uczestnicy sesji
zapoznali się z:
- projektem budżetu wraz z uzasadnieniem oraz skorygowaną uchwałą budżetową, wynikającą z weryfikacji zaplanowanych kwot wydatków jak również szacowanych dochodów, dokonanej w konsekwencji opinii poszczególnych komisji merytorycznych odnośnie przedłożonego projektu uchwały budżetowej, który przedstawiła p. Beata Stolarska – skarbnik gminy.
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartej w Uchwale nr265/W/09 z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej
na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego na rok 2010 deficytu,
3. opinii o prawidłowości dołączonej do
projektu uchwały budżetowej prognozy
kwoty długu,
- opiniami poszczególnych komisji merytorycznych w tym Komisji Budżetowej,
- uzasadnieniem Wójta Gminy odnośnie przedstawionych w opiniach wniosków komisji, jak również wnioskami,
o uwzględnienie których w formie autopoprawki wnosiła Wójt, dotyczącymi:
1. Wprowadzenia po stronie dochodów dotacji na zadanie „ Wykonanie przebudowy ul. Modlińskiej w Jabłonnie” jak również po stronie wydatków kwoty wynikającej z dofinansowania w wysokości
1.964.900 zł, stosownie do otrzymanego pisma odnośnie konieczności rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienie wykonawcy na
w/w zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 w terminie do 31 marca 2010 roku.
2. Stosownie do dokonanych zmian w budżecie gminy w dniu 30.12.2009r wprowadzenia do budżetu gminy na 2010 rok środ-

ków na realizację
zadania związanego z „Wykonaniem dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu” na kwotę 677.100 zł.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych,
w tym inwestycyjnych o kwotę 44.940 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonnie”.
Powyższe poddano pod głosowanie,
w wyniku którego postanowiono:
Wniosek 1 – przyjąć 13 głosami ”za” przy
1 głosie „wstrzymującym się” głosów
„przeciw” nie było. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu przebywając na
sali obrad.
Wniosek 2 – przyjąć 14 głosami „za” przy
1 głosie „wstrzymującym się” głosów
„przeciw” nie było.
Wniosek 3 – przyjąć 11 głosami „za”
przy 2 głosach „przeciwnych” i 2 głosach
„wstrzymujących się”. Z uwagi na fakt,
że procedura uchwalania budżetu nie
przewiduje dyskusji nad przedstawionymi opiniami komisji zgłoszono również
wniosek, aby umożliwić radnym i uczestnikom sesji spoza Rady zabranie głosu
w przedmiotowej sprawie.
Wniosek poddano pod głosowanie
z uwzględnieniem, że taka możliwość zostanie udostępniona z chwilą zakończenia
procedury wynikającej ze Statutu Gminy
Jabłonna, czyli po zakończeniu głosowania
nad projektem budżetu w wersji uwzględniającej przegłosowane w formie autopoprawki zmiany. Wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
W głosowaniu jawnym imiennym uchwałą nr XLI/450/2009, Rada uchwaliła budżet gminy Jabłonna na rok 2010,
z uwzględnieniem przyjętych zmian
9 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie zgodnie z przyjętym wnioskiem, głos w sprawie przedstawionych
opinii komisji odnośnie budżetu gminy,

zabrali uczestniczący w sesji przedstawiciele mieszkańców Gminy zgodnie ze zgłoszoną listą. Opinie poszczególnych mówców zostanły zawarte w protokole z sesji.
W budżecie GMINY JABONNA
NA ROK 2010, ustala się m.in:
1. Dochody w łącznej kwocie
44 990 931 zł, z tego:
- dochody majątkowe w kwocie 5 946 736 zł
- dochody bieżące w kwocie 39 044 195 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie
51 982 947 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 40 236 161 zł
- wydatki majątkowe 11 746 786 zł
3. Deficyt w wysokości 6 992 016,
który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie:
1 650 000 zł
- zaciągniętych kredytów w kwocie:
5 342 016 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie
9 408 686 zł,
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie
2 416 680 zł
6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu gminy na rok 2010 zawarte są w w/w uchwale, której treść
wraz z załącznikami dostępna jest
w na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP w zakładce – Budżet Gminy Jabłonna oraz Uchwały Rady Gminy.
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2009
W roku 2009 odbyło się 10 posiedzeń
komisji. Przedmiotem prac komisji było
kontynuowanie przyjętych na początku
kadencji działań w zakresie:
1. Inwestycji oświatowych,
kulturalnych i sportowych.
Najważniejszą inwestycją oświatową
Gminy Jabłonna jest budowa nowej szkoły. Zgodnie z przyjętymi założeniami do
opracowania koncepcji etapowej budowy
Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego ogłoszony został w styczniu konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczne- budowlanej Centrum. W skład
sądu konkursowego weszli przedstawiciele SARP, Urzędu Gminy i radni. W maju
wybrano zwycięski zespół architektów
z którymi została podpisana umowa na
wykonanie prac projektowych. Opracowano harmonogram tych prac, obejmujący budowę Centrum w IV etapach. Harmonogram ten zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę szkoły w ramach I etapu
w I kwartale 2010 roku.
W dalszych latach realizacja kolejnych etapów obejmie poza szkołą również
zaplecze sportowe oraz Dom Kultury.
Budowa nowoczesnej szkoły, a docelowo Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego na pograniczu dwóch
największych miejscowości gminy: Jabłonny i Chotomowa, położonego
w centralnej części gminy blisko dojazdu z pozostałych miejscowości
będzie rozwiązaniem racjonalnym
i ekonomicznym służącym wielu pokoleniom mieszkańców całej gminy.
Jak najszybsze rozpoczęcie budowy
szkoły rozwiąże narastający problem
zwiększającej się liczby dzieci w wieku szkolnym w naszej gminie w związku z dynamicznym przyrostem liczby
mieszkańców.
Dzięki skutecznym działaniom gminy
udało się od września 2009 roku w oparciu o wcześniejsze wnioski (na początku
kadencji), na komisji oświaty, na sesjach
rady, uruchomić bezpośrednią linię autobusową ZTM z Chotomowa przez Jabłonne do Warszawy. Linia ta w sposób znaczący ułatwiła dojazd mieszkańców Chotomowa i Jabłonny bezpośrednio do Warszawy, w szczególności uczącej się młodzieży szkolnej, studentom oraz emerytom i rencistom. Znacznie obniżyło to
koszty dojazdu.

2. Programu imprez kulturalnych
i sportowych organizowanych
przez domy kultury
oraz działalność bibliotek.
Komisja opiniowała program imprez
kulturalnych oraz zajęć sportowych opracowanych i organizowanych z GCKiS oraz
Urząd Gminy w roku 2009, w tym także
Akcja Zima i Akcja Lato dla dzieci i młodzieży.
Gmina ma obecnie dobrze rozwiniętą
bazę kulturalną i sportową. GCKiS dysponuje 10 salami do prowadzenia zajęć oraz
pływalnią i pełnowymiarowym boiskiem
piłkarskim oraz zespołem boisk „Orlik
2012”. W skład Orlika wchodzą boiska do:
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej. Orlik został otwarty w grudniu
2009 roku.
Z zajęć w GCKiS korzystać mogą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mieszkańcy całej gminy. Prowadzone są zajęcia artystyczno-edukacyjne w sekcjach: klubu
malucha dla dzieci od 3 do 6 lat, plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba), teatralnej, tanecznej (formacja REFLEX), muzycznej (nauka gry na instrumentach, studio piosenki), modelarskiej.
W zajęciach tych uczestniczy ok. 1000 osób
w skali roku.

Już trzeci rok funkcjonował Uniwersytet III Wieku. W jego ramach realizowane
są kursy i zajęcia: języka angielskiego, malarstwa, obsługi komputera, Internetu, fotografii, aerobiku, pływania rekreacyjnego, Nordic Walking. W zajęciach Uniwersytetu III Wieku uczestniczy 160 osób.
W GCKiS w Galerii Ogród organizowane są comiesięczne wernisaże: malarstwa, rysunku, fotografii, tkaniny artystycznej i grafiki.
W ramach GCKiS działa też sekcja
kolarska „dostępny rower”, uczestniczą-

ca m.in. w zawodach o Puchar Mazowsza
oraz „Mazovia MTB” Maraton.
GCKiS jest organizatorem dorocznej
imprezy kulturalno- rekreacyjnej z okazji
„Święta Gminy” Jabłonna.
W budynku GCKiS funkcjonuje też
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana
Twardowskiego w Jabłonnie wraz z filią
w Chotomowie (w szkole). Księgozbiór
biblioteki wraz z filią obejmuje 23 tyś. pozycji, a liczba czytelników wynosi blisko
2000. Biblioteka Publiczna jest również
organizatorem programów literacko- muzycznych.
3. Oceny bieżącej działalności
szkół i przedszkoli.
Komisja dokonała wizytacji szkół,
przedszkoli oraz świetlic pozytywnie oceniając ich pracę. Zapoznano się z działalnością uczniowskich klubów sportowych, kół zainteresowań, stanem placówek oświatowych, bieżącym prowadzeniem planowanych remontów.
4. Działalność klubów sportowych.
Zapoznano się z działalnością klubów
sportowych LOTOS z sekcjami Taekwondo, tenis stołowy, szachy, siatkówka, kolarstwo; oraz WISŁA Jabłonna z sekcjami piłki nożnej (seniorów, juniorów
i orlików). Komisja wysoko ocenia
osiągnięcia sportowców zrzeszonych
w klubach oraz prowadzących te kluby
działaczy sportowych. Pilnej modernizacji wymaga boisko sportowe.
Podsumowując należy podkreślić
konieczność konsekwentnego dokończenia projektu CEKS z uwzględnieniem wszystkich IV etapów, uzyskania
w I kwartale 2010 roku pozwolenia na
budowę szkoły i jak najszybszego rozpoczęcia jej budowy w b. r.
Wykonanie kompleksowego projektu budowy Centrum we wszystkich
etapach ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych na realizację strategicznego
celu rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu
w naszej Gminie i spowoduje szybsze zakończenie tej inwestycji.
Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
mgr inż. Wiesław Sawicki
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Przy Radzie Gminy Jabłonna w 2009 roku
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego jako komisja stała Rady Gminy Jabłonna w 2009 roku pracowała
w następującym składzie: Marcin Giziński - przewodniczący, Tomasz Wodzyński - wiceprzewodniczący, Katarzyna Dąbrowska - członek, Teresa Gałecka - członek, Dorota Świątko - członek.
W roku 2009 odbyło się 11 posiedzeń komisji. Obradowano według
przyjętego przez Radę Gminy Jabłonna rocznego planu pracy komisji.
Najważniejszym tematem jaki
przewijał się w toku prac komisji było
zaawansowanie prac nad budową Komisariatu Policji w Jabłonnie. Cieszy
fakt, że mimo kryzysu i wstrzymania
wszelkich nowych inwestycji w policji nasz komisariat będzie budowany
w 2010 roku. W grudniu zakończyły się wszelkie formalności związane z uzyskaniem przez Komendę Stołeczną Policji pozwolenia na budowę. Wydaje się że determinacja władz
gminy i stały nadzór komisji nad tą
inwestycją spowodowały pomyślny
obrót spraw w tym zakresie.
Komisja przez cały rok utrzymywała stały kontakt z lokalną policją
poprzez systematyczne wizyty Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonnie lub jego zastępcy. W ten sposób członkowie komisji byli na bieżąco informowani o formach i skali zagrożeń jakie występowały na terenie
naszej gminy w minionym roku. Regularnie otrzymywaliśmy także informacje o przebiegu służb ponadnormatywnych, które dofinansowuje samorząd. W podziękowaniu za pomoc
finansową gminy na jednym z ostatnich posiedzeń komisji komendant
stwierdził, że gdyby nie pomoc gminy nie miałby funkcjonariuszy do patrolowania terenu gminy. Trudna sytuacja personalna wynika z cyklu
szkoleń, planu urlopów i niezaplanowanych zwolnień lekarskich. Mimo
to patrole ponadnormatywne sprawdziły się, a funkcjonariusze pełniący w nich służbę odnotowali liczne
sukcesy. Szczegółowe sprawozdania
przekazane przez policję naszej ko-

misji znajdują się w Biurze Rady.
Równie ważnym problemem jakim
zajmowała się komisja w 2009 roku
była budowa sieci monitoringu gminnego. Dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego udało
się umieścić kamery w pobliżu Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, parku w pobliżu Urzędu Gminy oraz na
skrzyżowaniu Modlińska - Zegrzyńska. W roku bieżącym planowane jest
zainstalowanie kamer we wsi Chotomów: w pobliżu przedszkola, szkoły
i na tzw. rondzie.
Problemem jakim zajmowała się
komisja były także sprawy utrzymania porządku czystości w gminie. Komisja stoi na stanowisku, że stopniowo należy odchodzić od zbiorowych
pojemników (kontenerów) ustawionych w miejscach publicznych. Gros
środków i energii należy natomiast
skierować na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów u źródła w tzw.
kolorowe worki. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, obecnie w 100%
finansowane przez gminę. Komisja została także zapoznana z wynikami przeprowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska wiosną ubiegłego roku kontroli posiadania umów
na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wnioskowaliśmy o to aby takie kontrole organizować jak najczęściej, a w stosunku do właścicieli posesji nagminnie uchylających się od
tego obowiązku stosować coraz bardziej drastyczne kary, ze skierowaniem sprawy do sądu włącznie.
Komisja analizowała pod kątem
bezpieczeństwa przebieg akcji wypoczynkowych -feryjnej i wakacyjnej, oraz obchody święta gminy. Zapoznaliśmy się także z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i organizacją święta strażaka. Ważnym punktem obrad komisji w pierwszej połowie roku było porządkowanie nazewnictwa i numeracji posesji znajdujących się na terenie gminy. Kierownik
Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stwierdził, że z uwagi na duży zakres wykonywanej pra-

cy w referacie była myśl, by zlecić porządkowanie pracy firmie zewnętrznej, ale żadna firma nie chciała się
podjąć wykona nia takiej pracy. Dlatego postanowił wykonać pracę porządkowania nazewnictwa własnymi
siłami. W roku bieżącym wrócimy do
tematu i sprawdzimy na jakim etapie
są prace.
W kwietniu odnowiliśmy kontakty
z Nadleśnictwem Jabłonna i omówiliśmy wspólne problemy. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego na posiedzeniu komisji, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich placówek
oświatowych z terenu naszej gminy
omówione zostały kwestie dotyczące
bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolu gminnym. Tuż przed końcem
roku omówione zostały sprawy dotyczące przygotowania gminy do zimowego utrzymania dróg.
W miesiącu wrześniu członkowie
komisji zgłaszali wnioski do budżetu na rok 2010, a na początku grudnia
dokonali opiniowania projektu przedstawionego przez wójta budżetu w zakresie działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
mgr Marcin Giziński
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Twoje podatki dla Twojej Gminy
Znaczącą część budżetu naszej gminy tworzą płacone przez Państwa podatki.
Kampania informacyjna „Twoje podatki dla Twojej Gminy” ma na celu zachęcenie
wszystkich zamieszkujących w naszej gminie, również osoby nie posiadające stałego
zameldowania, do składania rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych (PIT)
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.
Jeśli nie zameldowaliście się
Państwo jeszcze w naszej Gminie, a jesteście jej mieszkańcami i chcecie mieć wpływ na jej
rozwój, wystarczy jedynie:

Struktura dochodów z podatku dochodowego od
osób fizycznych
powiat
10.25 %
budżet
b dż państwa
ń
48.81 %

samorząd
województwa
1.6
1 6%
gmina
39 34 %
39.34

- > w rocznym rozliczeniu podatku, składanym w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, jako miejsce zamieszkania wskazać miejsce faktycznego zamieszkania w Gminie
Jabłonna,
- > wypełnić formularz NIP-3
w części dotyczącej adresu zamieszkania i dołączyć go do
zeznania podatkowego,
- > rozliczenie wraz z formularzem NIP-3 przesłać do Urzędu Skarbowego w Legionowie,
ul. Piłsudskiego 43C, 05-120
Legionowo.

Zapraszam do udziału w akcji „Twoje podatki dla Twojej Gminy”.
W ten sposób realnie przyczyniacie się Państwo do jeszcze bardziej
dynamicznego rozwoju naszej Gminy za co bardzo serdecznie dziękuję.
Przystępując do akcji przyczyniacie się Państwo do rozwoju naszej gminy
poprzez budowę dróg, chodników, oświetlenia, placów zabaw,
boisk sportowych i rozpoczęcia budowy szkoły podstawowej.
Olga Muniak
Wójt Gminy Jabłonna

Gmina Jabłonna wysoko w rankingu!
W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich „Rankingu Powiatów
i Gmin” w 2009 r., nasza gmina po raz
drugi z rzędu zajęła wysokie 8 miejsce
i pierwsze na Mazowszu! To plasuje
Gminę Jabłonna w czołówce polskich
samorządów.
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich (ZPP) to jedyny w Polsce
tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty, miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Gmina
Jabłonna została sklasyfikowana w rankingu gmin wiejskich.

Warto dodać, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojego samorządu zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii,
np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale
także energii wiatru, otoczenia i biomasy.
M.S.

Reklama w „Wieściach”
tel. (022) 767 73 30
więcej na www.jablonna.pl
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Sukces uczniów z Chotomowa
Około 200 uczniów z Powiatu Legionowskiego wzięło udział w finale IX edycji Konkursu
„Bezpieczna droga do szkoły”. Impreza odbyła
się w miniony piątek w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Zorganizowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego konkurs
odbył się już po raz dziewiąty. Przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Tym razem finał został zorganizowany w CSP przez Zakład Służby Prewencyjnej. Każda z gmin, w tym również nasza, wystawiła ok. 20 osobową
grupę uczniów.
Finał rozpoczął się o godzinie 9.00
w auli CSP. Na początek na zawodników czekał test z wiedzy o ruchu drogowym, a później już w hali sportowej sprawdzian z umiejętności jazdy rowerem na specjalnie przygotowa-

nym torze. Można
było także sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedyczKamil Pańczyk i Artur Ampulski w konkurencji szkół
nej, zobaczyć jak
podstawowych zajęli drugie i trzecie miejsce
policjanci zbierają
ślady na miejscu zdarzenia oraz włożyć również uczniowie ze Szkoły Podstastrażacki kombinezon czy mundur. Po wowej w Chotomowie. Kamil Pańczyk
tym sprawdzianie uczestnicy zawodów i Artur Ampulski w konkurencji szkół
zostali zaproszeni na obiad.
podstawowych zajęli drugie i trzecie
Zawody zakończyły się o godz.13.00. miejsce.
Jurorzy podliczyli punktację i wyłonili
CSP Legionowo/AO
zwycięzców, wśród których znaleźli się

Zawody, zawody...

„Zwierzaki” pokonały wszystkich przeciwników

W trakcie weekendu 23-24 stycznia w turniejach sportowych rozegranych w Gminie Jabłonna
uczestniczyło blisko 130 zawodników i zawodniczek
W ramach współpracy LKS Lotos Jabłonna z gimnazjum w Jabłonnie - grupa 15 zawodników pod opieką Grzegorza
Tuziemskiego uczestniczyła w cyklicznym

turnieju piłki nożnej halowej w Wieliszewie. Nasi zawodnicy grający w trzech kategoriach ( kl. I, kl. II, kl. III) wypadli bardzo dobrze. Natomiast w hali sportowej
przy gimnazjum w Jabłonnie, w ten sam
dzień grało 75 tenisistów stołowych w ramach rozgrywek II Grand Prix Gminy Jabłonna - turniej 4.
W niedzielny poranek w hali przy
gimnazjum siatkarze około 40 osób wzięło udział w drugim cyklicznym turnieju I

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy
Jabłonna. Gratulacje dla drużyny ”Zwierzaków” - którzy po wspaniałej walce stosunkiem 2:1 pokonali lidera pierwszego
turnieju ”AWSS”. We wszystkich turniejach widać było wolę walki, zaangażowanie zawodników, a zawodnikom towarzyszyła wspaniała sportowa atmosfera.
Gratulacje dla wszystkich!
MK
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WYWIAD Z…
MAŁGORZATĄ
KOWALSKĄ
– PREZES LKS
LOTOS JABŁONNA
Od ilu lat zajmuje się Pani sportem
w naszej gminie?
Moje początki w gminie były banalne. Działając w Komitecie Rodzicielskim w szkole podstawowej w Chotomowie, postanowiłam założyć sekcję
tenisa stołowego (sport towarzyszył mi
od najmłodszych lat). Był rok 1985 –
tylko mieliśmy mały problem nie było
stołów do tenisa stołowego. Wraz z śp.
Dyrektorem Andrzejem Pustelnikiem
znaleźliśmy na strychu szkoły stary
stół bez nóg do tenisa stołowego. Rozpoczęliśmy tzw. „treningi” na korytarzu chotomowskiej szkoły - kładąc ów
blat na ławkach szkolnych. W miarę
zwiększania się ilości dzieci w sekcji,
zaczęłam szukać „sponsorów” na stoły,
( dwa dostaliśmy od GSSCH, jeden od
OSP), po kilku latach mieliśmy 4 stoły i treningi przenieśliśmy na salę do
OSP w Chotomowie. Od tamtego czasu tenis stołowy jest jedną z podstawowych sekcji w klubie. Obecnie posiadamy sprzęt o wysokim standardzie, którego może nam pozazdrościć nie jeden
klub, czy szkoła.
Jakie były początki klubu Lotos?
W raz z rozwijaniem się sekcji tenisa stołowego, powstało koło Ludowych Zespołów Sportowych. Uczestniczyliśmy w różnych zawodach sportowych ( piłka nożna,
siatkówka, rekreacja itd. Na szczeblu województwa) organizowanych przez władze LZS i ciągle brakowało nam środków finansowych. Dopiero, kiedy pojawiła się możliwość dofinansowania klubów
z KZ LZS, postanowiliśmy założyć klub.
W 1991r. po burzliwych dyskusjach nasz
klub przyjął nazwę LKS „Lotos” Jabłonna,
a pierwszym prezesem była Grażyna Suska z Jabłonny, a ja jej zastępcą.
Jakie dyscypliny nasze dzieci i młodzież
trenują najchętniej?
Upodobania mają bardzo zróżnicowane,
na pewno dominuje piłka nożna. Chociaż

W 2009 roku Lotos otrzymał
Sportowy znak jakości OMEGA

nie zauważamy braku chętnych w naszych
pozostałych sekcjach sportowych.
Jak te zainteresowania sportem zmieniały się przez lata?
Aby zainteresować dzieci i młodzież
sportem potrzebne są obiekty sportowe,
wykwalifikowana kadra, sprzęt sportowy.
Dało się zauważyć dwutorowość działań w naszej gminie. W miarę posiadanych środków gmina budowała sale gimnastyczne, basen w Jabłonnie, boisko
do piłki nożnej, a ostatnio boisko „Orlik 2012”. Natomiast nasz klub korzystając z tych udogodnień i możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, zakupywał sprzęt sportowy
i szkolił lub pozyskiwał w różny sposób
wykwalifikowaną kadrę
szkoleniową i systematycznie rozszerzał swoją
ofertę sportową.
Co mieszkańcom oferuje Klub Lotos?
Mamy bardzo szeroką
ofertę. W chwili obecnej
działają sekcje:
tenisa stołowego, taekwon-do, szachowa, kolarstwa górskiego, koszykówki, pływacka, piłki siatkowej, biegowa.
Organizujemy amatorski blok (comiesięcznych turniejów) Grand
Prix Gminy Jabłonna
w takich dyscyplinach
jak: piłka nożna halowa, tenis stołowy, szachy, siatkówka, zawody
pływackie. Przygotowujemy również obozy zimowe i letnie.
Czy każdy może skorzystać z tej oferty?
Oczywiście, zapraszamy chętnych w wieku
od 6 do 100 lat! Zapraszam na www.lkslotos.pl
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Największe sukcesy klubu.
Od 1997 r. w naszym klubie dominuje sekcja taekwon-do i nasza niepodważalna gwiazda Joanna Paprocka – wielokrotna Mistrzyni Świata, Europy i Polski.
Należy nadmienić, że nasz klub został
laureatem szczebla centralnego o sportowy znak jakości „OMEGA” za 2009 r.
Znaleźliśmy się w grupie 20 klubów, na
ponad 800 w kraju.
Jak ocenia Pani naszą bazę sportową?
Czy mamy wystarczającą liczbę obiektów? Czego gminni sportowcy potrzebują najbardziej?
Jest nieporównywalna do lat osiemdziesiątych. Cieszy mnie to, że ma powstać
obiekt oświatowo – kulturalno – sportowy w Chotomowie – ale to przyszłość.
Oprócz Jabłonny baza sportowa w poszczególnych wsiach naszej gminy jest
(delikatnie mówiąc) uboga, brakuje przede wszystkim boisk piłkarskich.
Miejscowi działacze w różny sposób
rozwiązują ten problem. W Chotomowie ( raczej w Dąbrowie Chotomowskiej
) korzystamy z terenu prywatnego – za
co wielkie podziękowania dla Państwa
Derlaczów. Słyszałam, że w podobny sposób powstało boisko w Suchocinie, a w Skierdach ma powstać również

Małgorzata Kowalska (pierwsza z lewej)
od lat promuje sport
obiekt sportowy – to cieszy, że władze
naszej gminy widzą potrzebę rozbudowywania bazy sportowej – oby tak dalej.
rozmawiała Aneta Ostaszewska
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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

Medal wręczył Edward Hadryś

Kombatanci dziękują

W trakcie poniedziałkowego zjazdu Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku 25 stycznia, wójt Olga Muniak odebrała medal za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów.
Wręczenie odznaczenia stanowiło
główny punkt spotkania ze słuchaczami
jabłonowskiej uczelni. Medal w imieniu
prezesa ZWRPiBW Henryka Strzeleckiego wręczył Edward Hadryś. Olga Muniak
odbierając odznaczenie przyznała, że los
kombatantów jest jej bardzo bliski i stara się zawsze troszczyć o ich potrzeby –
Kombatanci są żywą historią. Są świadkami ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeń. Możemy się od nich uczyć i czerpać inspiracje jak żyć. Jest mi zatem nie-

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

Greckie tańce w wykonaniu seniorek

zmiernie miło, że tak szacowni ludzie
odznaczyli mnie tą nagrodą, za co bardzo dziękuję – powiedziała wójt.
Po ceremonii odbył się pokaz taneczny. Słuchaczki UIIIW zabrały publiczność
w podróż po słonecznej Grecji, co spotkało się z żywiołowych aplauzem. Tego
samego dnia słuchacze mieli także okazję
wysłuchać wykładu „Konflikt w wieku
senioralnym – komunikacja w rodzinie
i otoczeniu”.
AO
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Siła masażu

O MODZIE INACZEJ
O modzie przeczytać można właściwie wszędzie. Najczęściej są to zdjęcia
z pokazów mody i niezwykle rzadko możemy patrząc na modelki powiedzieć: to jest coś dla mnie! Na ogół oglądamy te piękne kreacje a kupujemy to co jest w sklepach lub szukamy to do czego jesteśmy przyzwyczajone.
Zwracam się w tym miejscu do kobiet dojrzałych. Nastolatki podchodzą do
mody zupełnie inaczej i one najczęściej
– jako dużo odważniejsze i bez nawyków
– wybierają rzeczy modne i kolorowe. Ale
generalnie nasza ulica jest szaro – brązowo - czarna. A przecież nie musi taka być.
Każda z nas ma jakiś swój ulubiony
kolor. Nie tylko czarny. Tym bardziej, że
o ile czarny podkreśla ładnie cerę, gdy ma
się -naście lat to już nie jest tak dobry gdy
dodamy do tego 20 . A brąz czy bordo także nie dodadzą nam blasku.
Dlatego w miarę upływu lat powinnyśmy rozjaśniać naszą garderobę. Do klasycznych, takich na każdą okazję, kostiumów można włożyć jasną, modną bluzeczkę. Nie tylko białą czy kremową.
A może lubimy kolor różowy lub lila?
Modny będzie w najbliższym sezonie kolor lawendy. To dobra wiadomość dla kobiet o jasnych włosach, gdyż kolor ten znakomicie podkreśla ich blask i urodę. Także
wtedy, gdy jasne włosy przechodzą w białe.
Jeśli już wspomniałam kostiumy, to
dlaczego nie odmienić trochę swojego
wyglądu i nie założyć spodni i dłuższego
żakietu? Taki garnitur znakomicie wyszczupla sylwetkę i odmładza. A poza tym
też jest zawsze modny. Do spodni zawsze

dobrze wyglądać będzie tunika. Może być
nawet trochę dłuższa. Zamiast żakietu
w ciepłe letnie dni lepiej sprawdzi się
dłuższa bluzka z kołnierzykiem lub bez.
Pod nią top i już jesteśmy modnie i swobodnie ubrane. Ale nadal elegancko.

Gdy na dworze zimno, szaro i ponuro, warto zadbać o zdrowie. A, że masaż
jest jednym z najlepszych na to sposób
postaram się Państwu przybliżyć jego
właściwości.
Lekarze chińscy wykorzystywali te
metodę leczenia od tysięcy lat. W XX
wieku powstało wiele typów masażu pod
wpływem właśnie medycyny chińskiej
i japońskiej. Wszystkie działają na stan
emocjonalny oraz na układ mięśniowy,
rozluźniając napięte mięśnie i naprężając
te, którym tego brakuje.
Jedną z naturalnych metod leczenia
jest stosowanie dotyku, poprawiającego
zarówno samopoczucie psychiczne, jak
i fizyczne. Dotyk, to jeden z ważniejszych zmysłów, dzięki czemu masażysta leczy różne dolegliwości i przekazuje swoją pozytywną energię.
Wskazania do masażu
Choroby układu krążenia, skóry,
przewlekłe stany zapalne mięśni, opuchlizny stawów kończyn, zerwania włókien mięśniowych, choroby ośrodkowego układu nerwowego.
Polecane masaże
- leczniczy
Tybetański
relaksacyjny
odchudzający
stóp
W kolejnych numerach Wieści przybliżę Państwu właściwości powyższych masaży.
D.

Tyle zmieniło się ostatnio wokół nas.
Zmieniła się także Jabłonna. Pięknie
oświetlona. Odmalowane budynki. Ciągle dzieje się coś nowego. My też powinnyśmy zmieniać się, zwłaszcza, że lato REKLAMA
przed nami. A lato to kolory. Proponuję
białe spodnie i wszelkiego rodzaju tuniki.
Nie ma to jak strój i elegancki i wygodny,
a sportowa elegancja jest teraz w modzie.
W najbliższym sezonie modne będą
typowe kolory lata. Takie jak kwiaty
w naszych ogrodach: lila, żółty, seledyn, róż
w odcieniu wrzosu, trochę przygaszone.
Jakby widziane w pełnym słońcu. Wykorzystajmy to i wypróbujmy inne kolory.
Na załączonych zdjęciach pokazane są
propozycje do chodzenia. Nie tylko do
oglądania. Niedługo będą one dostępne
w sklepach. Także w większych, kobiecych
rozmiarach. To jest moda dla każdej kobiety. Myślę, że po tak ciężkiej zimie warto
cieszyć się nie tylko ciepłem wiosny i lata,
ale także wykorzystać ten czas do zmiany
swojego wizerunku. Naprawdę warto.
Anna Bombała, maxi moda

REKLAMA

REKLAMA
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Pyszności
dla Ciebie
i dla gości…
Zimową porą wiele z nas lubi zaszyć się w ciepłym fotelu i zjeść
coś dobrego. Dlatego wyjątkowo (rzadko piekę) przedstawię
dwa proste przepisy na ciasta,
których nauczyłam się w podstawówce na zajęciach techniki.
Uważam, że każdy może je zrobić nawet, jak ma dwie lewe ręce.
Biszkopt
3-4 jajka
1 szklanka mąki
1 szklanka cukru pudru (cukru)
1 łyżeczka proszku do pieczenia
4-5 jabłek ( mogą być też śliwki około 10)
Masło, bułka tarta, cukier lub zapach waniliowy
Cukier, żółtka, proszek do pieczenia
i cukier waniliowy mieszamy wszystko razem. Białka ubijamy na sztywną
pianę po czym dodajemy do masy na
przemian z mąką. Ciągle mieszamy.
Masłem należy wysmarować boki foremki i posypać bułką tartą. Na dnie
układamy owoce i zalewamy gotową
masą. Pieczemy ok. 45 minut.

Śmietanowiec
1 szklanka śmietany (18%)
1 szklanka cukru
2 szklanki mąki
3 jajka
2 płaskie łyżeczki sody
Zapach lub cukier waniliowy
Wszystko razem mieszamy i wlewamy do wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą formą do ciasta.
Pieczemy ok. 40 minut
Życzę smacznego!
Sylwia Skowrońska

Dbaj o siebie
Wiosna to czas, kiedy szczególnie dbamy o ciało, przygotowując się
na przyjście lata a nasza skóra po całej zimie wymaga natychmiastowej regeneracji, nawilżenia i blasku.
Domowe sposoby nie zawsze okazują się skuteczne, potrzebujemy
specjalnej pielęgnacji i fachowej diagnostyki, aby osiągnąć upragniony efekt.
Brak odpowiedniej diety, której główna przyczyną są długie zimowe wieczory spędzane w domu wraz z ulubioną przekąską ma bezpośredni wpływ na odkładanie się tkanki tłuszczowej, którą to w okresie letnim chcemy jak najszybciej zgubić, aby móc powitać wiosnę
w „nowym wymiarze”
Klientom niecierpliwym i oczekującym natychmiastowych i spektakularnych rezultatów proponujemy program z wykorzystaniem urządzenia body shaper - aparat zastępuje ćwiczenia fitness.
Promieniowanie infrared w połączeniu z elektrostymulacją - to najskuteczniejsza, bezinwazyjna z dostępnych na rynku metoda zwalczania cellulitu oraz zbędnych kilogramów.
Zabieg jest wykonywany z zastosowaniem błota – GUAM - bogactwo
mikroelementów i substancji detoksykujących.
Aby cera odzyskała świeży i zdrowy wygląd proponujemy serię zabiegów peelingujących, których zadaniem jest usunięcie wierzchniej
warstwy naskórka a w przypadku peelingu migdałowego czy glikopeel usunięcie przebarwień oraz płytkich blizn jak również głębsza penetracja.
W okresie wiosennym mamy niepowtarzalną okazję rozkoszować się
zapachem malin, rabarbaru w połączeniu z nutą poziomki.
Zabieg sezonowy marki SOTHYS przenosi nas w krainę marzeń
i owocowych doznań.
Ceremonię rozpoczyna delikatny peeling, przygotowując skórę twarzy na przyjęcie dobroczynnego kosmetyku będącego ukojeniem
dla naszych zmysłów.
Wyjątkowy masaż wprowadza nas w stan błogiej rozkoszy i relaksu.
Zabieg sprawia, że cera staje się jedwabiście miękka, delikatna i rozświetlona.
Ewa Tomaszewska

Manager LA PERLE SPA
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Otoczymy Cię troską i profesjonalizmem...
Spędzone z nami chwile to prawdziwe perły,
do których będziesz chciała wracać ć

REKLAMY
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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

