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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
jaki będzie przyszły kształt samorządu,
czy i kiedy zostanie wprowadzona dwukadencyjność wójtów, burmistrzów
i prezydentów, czy nasza gmina zostanie
włączona do obszaru miasta stołecznego
Warszawy? To pytania, które w ostatnich
tygodniach coraz częściej pojawiają się
w debacie publicznej. Pomimo tego, że
nie znamy jeszcze na nie odpowiedzi,
warto przypomnieć, że w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (druk sejmowy 1259) głos
zabrała Rada Gminy Jabłonna. W trakcie
sesji 22 lutego, radni wyrazili negatywną
opinię w sprawie objęcia gminy granicami

administracyjnymi miasta stołecznego
Warszawy. Radni wyrazili także dezaprobatę wobec skierowania do Sejmu RP projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy bez przeprowadzenia konsultacji ze wspólnotami samorządowymi.
Szerokim echem odbiło się również przeprowadzone u naszych sąsiadów referendum w tej sprawie, w którym ponad 94%
mieszkańców opowiedziało się, że nie
chce być częścią metropolii warszawskiej.
Tymczasem w naszej gminie niewątpliwym i dużym sukcesem jest podpisanie
przez Wójta Gminy umowy na realizację
projektu budowy systemu gospodarki
wodno–ściekowej. Wartość projektu

przekracza 67 milionów złotych, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko przekroczy 35 milionów
złotych. Zachęcam do przeczytania artykułu poświęconego tej sprawie. Oprócz
tego znajdziecie Państwo informacje
o realizowanych inwestycjach, rozmowę
z blogerką Marianną Wojcieską, zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych
i wiele innych informacji.
Zapraszam do lektury „Wieści z Naszej
Gminy”.

Michał Smoliński
Redaktor Naczelny

Gmina w liczbach
67 milionów
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prac wpłynęło na gminny
konkurs Kartki Wielkanocnej

maja 1763 r. w Wiedniu urodził
się książę Józef Poniatowski
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rocznicę powstania będą
w tym roku obchodzić Skierdy

będzie kosztowała realizacja
projektu budowy systemu
gospodarki wodno–ściekowej
na terenie gminy Jabłonna

1758

kilometry kanalizacji powstaną w ramach
projektu budowy systemu gospodarki
wodno–ściekowej w naszej gminie

edycja biegu po Złote Jabłko odbędzie
się 14 maja w Lasach Chotomowskich

Fot. Parkrun Jabłonna już od siedmiu miesięcy, co tydzień w sobotę o 9.00.

internautów polubiło profil gminy Jabłonna
na Facebooku

kwietnia w Jabłonnie odbędzie się
pierwszy piknik ekologiczny
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Mogiła Powstańca
Na terenie cmentarza w Chotomowie znajduje się się mogiła Wincentego Rapczyńskiego,
który brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 r.
Wincenty Rapczyński był słuchaczem
Polskiej Szkoły Wojskowej, aktywnym
uczestnikiem Powstania Styczniowego
zesłanym na Sybir. Jak można przeczytać na stronie Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego "- Na
początku stulecia na chotomowskiej
nekropolii złożono także na wieczny spoczynek Wincentego Rapczyńskiego uczestnika wypadków 1863 r. Ze względu na
carską cenzurę kamieniarz nie mógł użyć
słowa »powstanie«."

Grób przez wiele lat popadał w coraz
większe zaniedbanie i był zniszczony.
W zeszłym roku Urząd Gminy Jabłonna
zlecił następujące prace: oczyszczenie
elementów wykonanych z piaskowca
z glonów i mchu, oczyszczenie i pomalowanie żelaznego krzyża, skucie starej
zaprawy betonowej i ułożenie kostki
granitowej. Ponadto w ramach przeprowadzonych prac wykonane zostały słupki
z piaskowca, na których zamontowano
łańcuch. Wszystkie prace, których koszt
przekroczył 6600 zł sfinansowane zostały

ze środków przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
Opiekę nad grobem będą sprawowali
uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Chotomowie, a po przekształceniach
związanych z reformą oświaty nowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie.
Grób Wincentego Rapczyńskiego
odnowiony został z inicjatywy radnego Arkadiusza Syguły z żoną i Wójta
Jarosława Chodorskiego.

Młodzi piłkarze znowu na podium!
Zawodnicy trenujący na co dzień pod okiem Mariusza Ostaszewskiego, zajęli wysokie
miejsca w rozgrywkach trzeciej – zimowej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego.

I miejsce dla rocznika 2007 fot. Pilkarska Jablonna

12 marca na hali sportowej Powiatowego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku finałowe mecze rozgrywały
roczniki: 2005/06 i 2008. Nasi zawodnicy tradycyjnie stratowali w barwach
KS „Wisła Jabłonna”, zajmując tego dnia
w klasyfikacji turniejowej najwyższe
podium. Młodzi adepci piłki nożnej pod
okiem trenera Mariusza Ostaszewskiego
strzelili najwięcej bramek, zajmując tym
samym pierwsze miejsce w kategorii rocznika 2008, jak i rocznika 2005/2006. Dzięki
doskonałej grze, piłkarze z gminy Jabłonna
w klasyfikacji zespołowej Powiatowej Ligii
zajęli: 3. miejsce rocznik 2008 i 2. miejsce

rocznik 2005/2006. Warto także dodać,
że nasz zawodnik Adrian Pożarowszczyk
zajął 2. miejsce na lidze wśród strzelców
w roczniku 2008.
Z kolei w niedzielę 19 marca w lidze
wystartował prowadzony przez Ryszarda
Stromeckiego - rocznik 2007. Zawodnicy
wykazali się doskonałymi umiejętnościami, zdobywając I miejsce. W roczniku
2007 piłkarze z gminy Jabłonna zdobyli
również tytuł najlepszego bramkarza,
który otrzymał Marcin Kotuniak i najlepszego strzelca dla Wiktora Kieszka.
Warto dodać, że młodzi piłkarze na co
dzień trenują w Akademii Piłki Orlika

działającej pod patronatem Wójta Gminy
Jabłonna. Blisko 100 zawodników szkoli
się pod okiem animatorów zatrudnionych
przez Urząd Gminy Jabłonna, trenera
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu
oraz trenera z Klubu „Wisła” Jabłonna.
W zimowej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatu
Legionowskiego wystartowało 36 drużyn,
a w nich ponad 400 młodych zawodników.
Liga wraca na boiska już na początku
kwietnia. W czerwcu mecze będą rozgrywane w Jabłonnie. Zapraszamy do
kibicowania!
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Miliony dla gminy Jabłonna!
W piątek 24 marca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację projektu
budowy systemu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Jabłonna. Wartość projektu
przekracza 67 milionów złotych.

Podpisanie umowy odbyło się
w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Inwestycja
będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł,
z czego dofinansowanie ze środków
zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.
Z kilku powodów dzisiejszy dzień jest historyczny dla naszej gminy. Jeszcze nigdy nie był
tu realizowany projekt o tak dużej skali, współfinansowany w kilkudziesięciu milionach złotych
z funduszy unijnych. Wierzę, że jego realizacja
będzie dla nas prawdziwym skokiem cywilizacyjnym. To inwestycja niezwykle potrzebna
i oczekiwana przez wielu mieszkańców. Przed
nami wiele wyzwań przy realizacji inwestycji,
ale już dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego realizację
na tym etapie. – powiedział po podpisaniu
umowy Wójt Jarosław Chodorski.

W ramach projektu gmina Jabłonna
wybuduje blisko 52 kilometry kanalizacji
i około 37 kilometrów sieci wozdociągowej w Jabłonnie, Chotomowie i Dąbrowie
Chotomowskiej.
Przypomnijmy, że złożony w zeszłym
roku wniosek w sprawie dofinansowania
inwestycji, znalazł się na listach rankingowych opublikowanych w pierwszej
połowie listopada i zajął 36. miejsce na
liście. Ocenę formalną przeszło ponad
100 projektów. Wniosek pod nazwą:
„Budowa systemu gospodarki wodno–
ściekowej na terenie gminy Jabłonna
– etap I”, którego wartość wynosi blisko
68 milionów złotych otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 milionów złotych.
Uzyskanie dofinansowania w takiej kwocie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
rekordowe w historii gminy Jabłonna.
Dzięki wybudowaniu sieci sanitarnej
o długości około 52 km (w tym 5,2 km
kanalizacji tłocznej) w miejscowościach:
Jabłonna, Chotomów oraz Dąbrowa
Chotomowska znacznie poprawi się
dostęp mieszkańców do kanalizacji.
Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej,

projekt zakłada budowę sieci wodociągowej o długości około 37 km i stacji uzdatniania wody w Chotomowie.
Całość projektu została podzielona na
19 zadań, które będą realizowane w latach
2017 - 2021. Najpilniejszym wyzwaniem,
z punktu widzenia całego projektu będzie
włączanie się mieszkańców do budowanej
sieci kanalizacyjnej w celu osiągnięcia
efektu ekologicznego. Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych
latach zadaniem priorytetowym pod
względem organizacyjnym i finansowym.
W Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo
zajmujący się realizacją projektu.
Rada Gminy Jabłonna w trakcie nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 13 marca,
upoważniła Wójta do podpisania umowy
na realizację projektu.
Gmina Jabłonna dotychczas tylko w niewielkim stopniu została skanalizowana
i zwodociągowana. Do tej pory wybudowano 18,5 km kanalizacji i tylko 2,5 km
wodociągów. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści mieszkańcom gminy,
korzyści zarówno społecznych, jak i ekonomicznych oraz środowiskowych.
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Zaczynamy budowę łącznika
21 marca 2017 r. Wójt Gminy Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację zadania pod
nazwą: „Budowa łącznika ulicy Zegrzyńskiej z ulicą Szarych Szeregów we wsi Jabłonna”.
Łącznik wybuduje Czystość Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30 czerwca 2017 r.
Budowa łącznika ul. Zegrzyńskiej
z ul. Szarych Szeregów, to niezwykle
ważna inwestycja. Jej realizacja umożliwi
mieszkańcom bezpieczny wyjazd na drogę
krajową (DK 61) z osiedla sąsiadującego
z Legionowem.
W kwietniu 2016 r. została wyburzona
cześć gminnego budynku znajdującego się
przy ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie,
prace rozbiórkowe umożliwiły podjęcie dalszych działań zmierzających do
rozwiązania problemu komunikacyjnego w tej części Jabłonny. Mieszkańcy
nieruchomości położonych w rejonie
ul. Szarych Szeregów – rejonie, który graniczy z Legionowem – od lat zmagali się
z problemem wyjazdu na drogę krajową
61. Żeby legalnie wyjechać z osiedla w kierunku Warszawy, mieszkańcy Jabłonny
muszą przejeżdżać przez Legionowo,
co wydłuża drogę. Ta sytuacja już niedługo ulegnie znacznej poprawie.
Istotną i czasochłonną kwestią w przygotowywaniu kompletnej dokumentacji
do przedłożenia Staroście Powiatowemu,
było uzgodnienie zjazdu w drogę krajową
61 tj. ul. Zegrzyńską. Mimo istniejących
od kilku lat „ślepych świateł”, uzyskanie
zgody zarządcy drogi (GDDKiA) na wykorzystanie sygnalizacji bez konieczności
przebudowy prawoskrętu w ul. Szarych
Szeregów wymagało wielu rozmów i negocjacji – negocjacji zakończonych sukcesem.

Na początku listopada 2016 r., Gmina
złożyła w Starostwie Powiatowym
w Legionowie wniosek o pozwolenie na
budowę łącznika ul. Zegrzyńskiej (DK
61) z ul. Szarych Szeregów (180154W) we
wsi Jabłonna, wraz z dokumentacją projektową. Natychmiast po uprawomocnieniu się decyzji Starosty Legionowskiego
zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę
(24 stycznia 2017 r.) gmina ogłosiła przetarg na budowę (15 lutego 2017). Po rozstrzygnięciu przetargu, 21 marca 2017 r.
Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę
z firmą budowlaną Czystość Spółka Jawna
Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina.
Umowa opiewa na kwotę 431 138, 12 zł.

Termin realizacji inwestycji to koniec
czerwca 2017 r.
Zadanie polega na wykonaniu robót
z branży drogowej. Zakres prac obejmuje: wycinkę drzew i krzewów, roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawianie
krawężników betonowych, podbudowy,
nawierzchnie bitumiczne, chodniki
i ścieżki rowerowe z kostki betonowej,
odwodnienie, roboty wykończeniowe,
montaż oznakowania w ramach stałej
i czasowej organizacji ruchu. Dodatkowo,
wykonawca jest zobowiązany wykonać
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ( w razie potrzeby - wykaz zmian
danych ewidencji gruntów i budynków).

Ruszają prace przy budowie nakładek
W najbliższych dniach rozpoczną się prace polegające na wykonaniu nakładek asfaltowych
ulic: Niecałej i Obrońców Modlina w Chotomowie oraz Golfowej w Rajszewie. Termin
zakończenia prac to 30 kwietnia 2017 r.
3 lutego, Wójt Gminy Jabłonna podpisał
umowy na prace remontowe w ramach
modernizacji nawierzchni dróg gminnych.
Dzięki wcześnie podpisanym umowom,
wraz z poprawą pogody możliwe jest rozpoczęcie prac. W najbliższych dniach ekipy
przystąpią do prac na ulicach: Niecałej
i Obrońców Modlina w Chotomowie oraz
Golfowej w Rajszewie.
Remont nawierzchni jezdni ul. Niecałej
w Chotomowie zostanie wykonany przez
Czystość Sp. Jawna z Wołomina. Koszt
wykonania nawierzchni asfaltowej o długości 300 metrów i szerokości 5 metrów
oraz poboczy z kruszywa łamanego to
112 639 zł (brutto). Nową nawierzchnię

ul. Obrońców Modlina w Chotomowie
wykona Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska
Mazowieckiego. Szerokość 440 metrowej
ulicy to od 3,5 do 4 metrów. W zakresie
prac jest również wykonanie poboczy
z kruszywa. Kwota podpisanej przez
Wójta umowy to 122 598,80 zł (brutto).
Ul. Golfowa w Rajszewie zyska nową
nawierzchnię na 200 metrowym odcinku.
Po bokach jezdni o szerokości 5 m zostanie
wykonane pobocze z kruszywa łamanego.
Realizatorem zadania będzie FAL-BRUK
z Warszawy. Koszt wykonania remontu
nawierzchni to 86 100 zł (brutto).
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Będzie jaśniej
Znamy wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia na
terenie gminy. Nowe oświetlenie uliczne w technologii LED zostanie zaprojektowane dla
sześciu lokalizacji. Koszt wykonania dokumentacji to prawie 43 000 zł. W najbliższym
czasie, Gmina Jabłonna ogłosi kolejne zapytania ofertowe – tym razem będzie dotyczyć
oświetlenia przystanków, przejść dla pieszych oraz kolejnych dróg.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
do Urzędu Gminy wpłynęły oferty dwóch
firm. Wykonawcę wybrano dla sześciu
z siedmiu zadań ujętych w zapytaniu.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oświetlenia
ulic: Jasnej w Jabłonnie, ul. Brzozowej
i Spokojnej w Chotomowie, Żwirowej
w Janówku Drugim i Trzcianach,
ul. Jastrzębiej w Skierdach oraz terenu
działki 21/1 przy ul. Dębowej w Bożej Woli
zostanie powierzone firmie ELEKTRA S.C.
z Chotomowa.
W części dotyczącej zadania polegającego
na wykonaniu dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej budowy oświetlenia
ul. Rybackiej w Suchocinie zostało unieważnione ze względu na brak wystarczających środków w budżecie gminy.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
dokumentacji projektowo-kosztorysowych, projektów budowlanych uszczegółowionych do poziomu projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy
inwestorskie oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych.
W ciągu 150 dni od daty podpisania
umowy projektant będzie zobowiązany do
przedłożenia Gminie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę.

Rozbudowa Przedszkola dobiegła końca
Nowe „skrzydło” Przedszkola Gminnego w Jabłonnie jest gotowe. Sprzątanie i usuwanie
drobnych niedoróbek, które trwało jeszcze w czasie zamykania wydania „Wieści z naszej
gminy” zostały zakończone. Zanim najmłodsi mieszkańcy naszej gminy rozpoczną zajęcia
w nowych salach, budynek czeka szereg odbiorów.
W ramach zrealizowanej inwestycji
w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie
dobudowano i wyposażono 4 sale dydaktyczne, gabinety specjalistyczne oraz

pomieszczenia socjalne. Powierzchnia
użytkowa została zwiększona o prawie
600 m2, tym samym do 220 wzrosła ilość
miejsc dla przedszkolaków. Budynek jest

dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Więcej na ten temat w kolejnych numerach
„Wieści”.
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Rozpoczynamy przebudowę „wąskiego
gardła” na Szkolnej
29 marca 2017 r. na podstawie umowy zawartej między Gminą Jabłonna a Przedsiębiorstwem
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. rozpoczęły się prace w ramach realizacji zadania
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Jabłonnie na odcinku od granicy gminy do
skrzyżowania z ul. 1 Maja”.
Realizacja inwestycji drogowej poprawi
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Poszerzenie jezdni pozwoli na
swobodny przejazd mijających się samochodów i autobusów. W ramach inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pieszym korzystającym ul. Szkolnej zostanie wybudowany chodnik.
W ramach inwestycji do wykonania są
roboty branży drogowej i elektrycznej.
Zakres robót obejmuje między innymi:
wycinkę i wykarczowanie drzew, roz-

biórkę ogrodzenia kolidującego z projektowanymi robotami, rozbiórkę istniejących
elementów pasa drogowego: jezdni, chodników, zjazdów, ustawienie krawężników
i obrzeży, wykonanie podbudów drogowych, wykonanie nowych nawierzchni
drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych, budowę oświetlenia drogowego.
Prace drogowe będą prowadzone przy
zachowaniu przejezdności ul. Szkolnej
w Jabłonnie.

Ul. Szkolna w Jabłonnie, to droga,
z której korzystają nie tylko samochody,
ale również autobusy Zarządu Transportu
Miejskiego w Warszawie. Po przebudowie
ul. Marmurowej w Warszawie autobusy
linii 741 i 731 zostały skierowane na nową
trasę – ul. Szkolną do Marmurowej, dzięki
czemu z komunikacji miejskiej może
korzystać więcej mieszkańców.
Przepraszamy za utrudnienia związane
z realizacją inwestycji drogowej.
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Szukam przepisów z różnych stron świata
rozmowa z Marianną Wojcieską , blogerką, mieszkanką gm. Jabłonna.
Ale nawet wtedy nie przestałaś pisać?
Nie. Wciągnęłam się w to pisanie – mam
taką systematyczność w sobie. Poza tym,
mam poczucie, że jak nie piszę to gdzieś
tam zanikam. I czasami jak dłużej nie piszę
- tydzień, dwa – to ktoś się odzywa, pyta
co się dzieje. Czyli ktoś czeka na ten post
ode mnie, a to mobilizuje.
Teraz: pracujesz, gotujesz, masz dwójkę
dzieci i znajdujesz czas na pisanie bloga?
Tak! Chodzę też na warsztaty, żeby się
dokształcać i zadbać o siebie.
Musisz być dobrze zorganizowana!

Fot. Ewa Graniak-Wosinek

Teraz robię najpierw menu na tydzień,
potem jedne duże zakupy i gotuję według
planu.
Jaką kuchnię lubisz najbardziej?

Kiedy zaczęłaś pisać bloga?
W 2010 r. w maju będzie miał siedem lat.
Od początku pisałaś o gotowaniu?

Nie ma takiej kuchni. Staram się czerpać
inspiracje zewsząd - szukam przepisów
z różnych stron świata, ciekawych przypraw i warzyw. Moja praca też mnie mobilizuje do smakowania nowych rzeczy.

czosnku i cebuli. Można powiedzieć, że
wyniosłam z domu nienawiść do tych
dwóch składników. Dopiero potem się to
zmieniło.
Ale córkę zaraziłaś pasją gotowania?
Zaraziłam. Nawet bloga założyła. Wzięła
nasz stary aparat i sama robiła zdjęcia,
a potem wstawiała z przepisem. Na Dzień
Matki zrobiła mi naleśniki na śniadanie,
na obiad kotlety z kaszy jaglanej. Pewnie,
czasem potrzebuje pomocy – np. bała się
smażyć, ale ją nauczyłam i poszło. Poza
tym, ona też jeździ na warsztaty dla dzieci.
Ma 9 lat?
Tak, ale gotuje już od 2-3 lat.
Niesamowite! A wracając do Ciebie, jesteś
edukatorką w Ogrodzie Botanicznym – co
miałaś na myśli mówiąc, że praca skłania
Cię do eksperymentów kulinarnych?
W zeszłym roku mieliśmy pokazać dzieciom ze szkoły gotowania rośliny jadalne.
Co prawda, mamy dział roślin użytko-

Tak, miałam grzeczne dziecko (śmiech).
Ja powtarzam, że dopóki nie urodził się
mój syn, wierzyłam, że wszystkie dzieci
są grzeczne (śmiech). Gabrysia urodziła
się w marcu, a w czerwcu, lipcu latałam
na piechotę z wózkiem do Legionowa
na targ. Ona całą drogę spała, ja wypełniałam wózek owocami i warzywami.
Potem, kiedy ona spokojnie bawiła się na
macie, ja mogłam gotować, a nawet robić
przetwory.
Z synem nie było już tak łatwo?
Nie, ponieważ miał bardzo silną alergię
– cały czas płakał, miał wysypki, rany na
całym ciele... Był bardzo biedny. Jego alergia w oczywisty sposób wpłynęła też na
moją kuchnię - najpierw ja byłam na diecie
bo, karmiłam go piersią, potem on miał
swoją własną. Mimo to, tak naprawdę do
jego trzeciego roku życia nie przespałam
ani jednej nocy. To był ciężki czas.

Fot. Marianna Wojcieska

Nie całkiem. W tym czasie siedziałam
z córką w domu, miałam ogromną
potrzebę samorealizowania się i pomyślałam „może będę pisać”. To był czas
kiedy byłam nianią – zajmowałam się
swoim dzieckiem i jeszcze cudzym.
O tym pisałam, jednak kulinaria od
zawsze były moim hobby i z czasem zdominowały bloga.
Chcesz powiedzieć, że miałaś swoje
malutkie dziecko, cudze malutkie dziecko
i jeszcze miałaś czas na gotowanie i prowadzenie bloga? Rzeczywiście siedziałaś!
(śmiech).

Skąd bierzesz pomysły?
Mam wiele inspiracji, telewizja, gazety
kulinarne, książki... Chociaż ostatnio,
coraz częściej mam wrażenie, że wszędzie
jest to samo! (śmiech) Często modyfikuję
przepisy i wymyślam własne. Ostatnio już
kładłam się spać i nagle w mojej głowie
pojawiła się... grzanka! Z rukolą, serem
pleśniowy, czerwoną, skarmelizowaną
cebulką i granatem. Musiałam ją zrobić!
Okazała się rzeczywiście pyszna! Czasami
też wracam do smaków z dzieciństwa...
Nie mam już niestety kogo zapytać o przepis, ale próbuję odtworzyć smak.
Czyli miłość do gotowania wyniosłaś
z domu?

wych – mogliśmy pójść i pokazać ogórka
czy pomidora, ale pomyślałyśmy z koleżanką, że to nie o to chodzi. Poszperałyśmy
i okazało się, że mamy w szklarniach
rośliny, których właściwości wcześniej
nie znałam: np. papaja. W całej sobie ma
sok mleczny, a w nim enzym– papainę.
Wystarczy mięso zawinąć w jej liście,
by po upieczeniu było bardziej kruche.
Innym zaskoczeniem była hosta – roślina
ozdobna, której młode kwiaty można jeść.
Podobnie jak bardzo smaczne, młode pędy
chmielu, które w smaku przypominają trochę fasolkę szparagową.
Kogo głównie uczycie, dzieci czy
dorosłych?

Absolutnie nie! Moja mama nie lubiła,
ani jeść ani gotować. Mój tata owszem
gotował, ale dawał do wszystkiego dużo

To są zajęcia z dziećmi, młodzieżą, czasami z dorosłymi. Organizujemy różne
ciekawe przedsięwzięcia – np. zostaliśmy
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poproszeni o udział w imprezach towarzyszących Kinu w Trampkach, przygotowujemy program na Noc Muzeów,
tworzymy gry terenowe, wycieczki dla
przedszkolaków, rozpoczęliśmy ciekawy
projekt skierowany nie tylko do dzieci –
Wielki Piknik...
Taka edukacja jest chyba w dzisiejszych
czasach bardzo ważna.
Tak, dokładnie. Dzieciom trzeba pokazywać, że mleko nie jest z kartonu tylko od
krowy. To wydaje się trochę śmieszne,
ale tak jest. Na szczęście dzieci są bardzo
chłonne. W zeszłym roku prowadziliśmy projekt dla przedszkolaków „Od
nasionka do jedzonka”. Dzieciaki dostały
grządkę i wysiały na niej nasiona warzyw.
Przychodziły do nas co dwa tygodnie,
podlewały, wyrywały chwasty, wzruszały
ziemię...

Po każdych zajęciach robiły w przedszkolu prace plastyczne o tym, czego się
dowiedziały. Oczywiście, całą akcję zakończyło jedzenie – próbowanie plonów.
Te warsztaty zrobiły na nich duże wrażenie. Po zakończeniu dostaliśmy w prezencie album z pracami dzieciaków – to było
bardzo miłe i cieszę się. Pokazaliśmy, że
warzywa nie są „be”.
Szkoda, że u nas nie ma takiego miejsca,
żeby dzieci mogły uprawiać swoje ogródki.
To by było strasznie fajne, gdyby np.
szkoła miała fragment ziemi i tam mogła
mieć swój ogródek. Np. Fundacja Szkoła
na Widelcu tak działa – przyjeżdżają do
szkoły czy przedszkola, pomagają zacząć,
a potem uczą jak z tego, co się udało wyhodować, skorzystać. Owszem, to jest proces
długofalowy, trwa rok czy dwa, tych zajęć
jest sporo. Dzieci najpierw nieufnie patrzą
na marchewkę, ale potem wcinają aż im
się uszy trzęsą.

I uczą się bardziej szanować jedzenie.
Tak, bo jest efektem ich pracy.
Mamy szansę spotkać Cię na naszym pikniku ekologicznym 22 kwietnia?
Mam nadzieję, że tak, ale nie tylko ode
mnie to zależy.
Marianna Wojcieska
zawodowo jest edukatorką pracującą w Ogrodzie Botanicznym
PAN, prywatnie mama dwójki
dzieci, Jabłonoszczanka z wyboru.
Największą pasją „Wiewióry” jest
gotowanie, któremu poświęca większość swojego wolnego czasu i miejsca na prowadzonym blogu „Dzieje
Kuchennej Wiewióry” czyli www.
kuchennewojowanie.blogs.pot.com
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Rada uchwaliła
W trakcie XXXII sesji Rady Gminy Jabłonna,
która odbyła się 22 lutego, radni gminy
Jabłonna przegłosowali następujące uchwały:

1. Wyrażenia stanowiska Rady Gminy
Jabłonna dotyczącego projektu
ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy, druk sejmowy 1259;
15 głosów „za”
2. Wyrażenia zgody na udział Gminy
Jabłonna w międzynarodowym
projekcie pn. „European Youth
Evolving Society” realizowanego
w ramach Programu „Europa dla
Obywateli” 2014-2020, Komponent
2: Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie, Działanie
2.1 Partnerstwo miast; 15 głosów „za”
3. Zmiany Porozumienia
Międzygminnego z dnia 27 kwietnia
2006 roku; 15 głosów „za”
4. Określenia stawek opłat za usunięcie
drzew lub krzewów na terenie gminy
Jabłonna; 13 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się”
5. Określenia kryteriów rekrutacji do
klas pierwszych do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jabłonna, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły
wraz z liczbą punktów przyznaną tym
kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
poszczególnych kryteriów;
14 głosów „za”

6. Określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium
i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia;
14 głosów „za”
7. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego; 15 głosów „za”
8. Nadania nazwy ulicy w miejscowości
Chotomów w gminie Jabłonnaul. Letnia; 15 głosów „za”
9. Nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Chotomów gminie
Jabłonna – ul. Malinowa;
15 głosów „za”
10. Wyrażenia opinii, dotyczącej podjęcia
przez Wójta czynności zmierzających
do nieodpłatnego nabycia części
nieruchomości w obrębie 9-Skierdy,
w rejonie ul. Pawiej; - projekt został
skierowany do Komisji Rozwoju celem
ponownego przeanalizowania;
15 głosów „za” .
11. Nabycia nieruchomości położonej
w obrębie 4-Dąbrowa Chotomowska,
u zbiegu ul. Kolejowej i ul. Lipowej;
11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,
3 głosy „wstrzymujące się”

12. opinii dotyczącej pozbawienia
charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na
działkach położonych we wsi Trzciany,
gmina Jabłonna; 8 głosów „za”,
6 głosów „przeciw”
13. przyjęcia Programu Rewitalizacji
Gminy Jabłonna na lata 2017 – 2023;
15 głosów „za”
W trakcie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Jabłonna, która odbyła się w poniedziałek 13 marca, radni gminy Jabłonna głosowali w sprawie następujących uchwał:

1. przeprowadzenia kontroli stanu
finansów oraz bieżącej działalności
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonnie; 4 głosy „za”, 11 głosów
„przeciw”
2. zmiany uchwały budżetowej Gminy
Jabłonna na 2017 rok; 14 głosów „za”
3. zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 – 2028;
14 głosów „za”
4. dofinansowania oraz realizacji projektu
pn:” Budowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Jabłonna – etap I”; 14 głosów „za”

Pełne teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=177848
Sprawozdania z prac komisji merytorycznych w 2016 r. dostępne są na stronie gminy Jabłonna:

http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=755&lang=glowne
Harmonogram sesji Rady Gminy Jabłonna i plan prac komisji dostępne są na stronie:

http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=977&lang=glowne
Gmina Jabłonna jako jedyna gmina w Powiecie Legionowskim udostępnia retransmisje sesji Rady Gminy Jabłonna, które można obejrzeć
na gminnym kanale na youtube.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

11

Kto może wyciąć drzewo?
Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która weszła w życie 1 stycznia
2017 r. nie daje pełnej swobody na usuwanie drzew, na wszystkich prywatnych działkach.
Przede wszystkim – są znaczne ograniczenia w wycinaniu drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew na obszarach
chronionego krajobrazu. Działki prywatne,
o czym trzeba pamiętać, często znajdują
się na takich terenach. Specjalną ochroną
objęte są również pomniki przyrody oraz
zieleń objęta ochroną konserwatorską,
o czym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wycinka jest
ograniczona w okresie lęgowym ptaków
(1 marca – 15 października) oraz na
terenach będących obszarami rozrodu,
wychowu młodych, żerowania czy odpoczynku gatunków chronionych. Należy
pamiętać, że właściwie wszystkie gatunki

ptaków są w Polsce objęte ochroną
prawną.
Każdy, kto ma działkę na obszarze chronionego krajobrazu, musi wiedzieć, że nie
wolno mu usuwać drzew, na których,
bądź przy których znajdują się nory,
legowiska, gniazda, miejsca rozrodu czy
inne schronienia dziko żyjących zwierząt.
Bezwzględnie dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne. Na stronie
geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ można
sprawdzić czy Państwa działka leży na
obszarze chronionego krajobrazu.
Nawet na terenach niebędących obszarami

chronionymi, podczas wycinki drzew
i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub
zwyczajnych miejsc przebywania gatunków chronionych (wszystkich płazów
i gadów oraz większości gatunków ptaków). Ocena czy w obrębie zadrzewienia
(na drzewie lub w jego pobliżu) znajdują
się chronione gatunki lub ich schronienie wymaga specjalistycznej wiedzy.
Jednocześnie na działkach leśnych należących do prywatnych właścicieli ustawa
nie obowiązuje. Właściciele tych działek
usuwanie drzew powinni uzgadniać ze
Starostą Legionowskim zgodnie z zapisami ustawy o lasach.

Nie dokarmiajmy dzików!
Główną przyczyną przebywania dzików na terenach zabudowanych jest dokarmianie ich
przez ludzi. W zeszłym roku wykryliśmy kilkanaście przypadków świadomego dokarmiania
dzików na terenie naszej gminy.
Dziki mają bardzo silnie rozwinięty zmysł
węchu. Zapachy wyrzucanych warzyw
i owoców wabią je, a resztki jedzenia stanowią dla nich urozmaicone i łatwe do
zdobycia pożywienie. Dokarmiając dziki
zmieniamy ich naturalne zachowanie
i przyzwyczajamy do takiego sposobu

zdobywania pokarmu, przez co chętnie
wracają. Dlatego po raz kolejny apelujemy o niedokarmianie dzików, one sobie
poradzą. Odpady organiczne, takie jak
skoszona trawa, opadłe liście czy resztki
jedzenia należy kompostować w zamkniętych pojemnikach, żeby dzikie zwierzęta

nie miały do nich dostępu. By pozbyć się
dzika z terenów zabudowanych, potrzebna
jest współpraca ze strony mieszkańców
– im mniej jedzenia będziemy wyrzucać,
tym mniej dzików skuszonych zapachem
będzie odwiedzało nasze okolice.

Bezpłatne znakowanie psów
Wielu właścicieli zwierząt przeżyło stresujący moment zaginięcia swojego pupila. Niestety
nie wszystkie zwierzęta udaje się odnaleźć i nie wszystkie też samodzielnie odnajdują
drogę do domu. Można zwiększyć szanse odnalezienia swojego psa poprzez elektroniczne
oznakowanie go za pomocą mikroczipa.
Czipowanie zwiększa szansę na szybkie
zlokalizowanie w przypadku zaginięcia
zwierzęcia, a także jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania ich
bezdomności. W 2016 roku udało się oznakować prawie 50 psów z terenu gminy
Jabłonna.
Psa czipuje się tylko raz w ciągu jego
całego życia. Czip zbudowany jest z materiałów biologicznie obojętnych i nie ulega
degradacji. Mikroczipy nie wymagają
zasilania, nie zużywają się i nie wymagają
wymiany. Czip jest wprowadzany przez
lekarza weterynarii pod skórę psa. Zabieg
trwa kilka sekund i jest dla zwierzęcia
bezbolesny. Niewielki czip generuje 15-to
cyfrowy numer, możliwy do odczytania za
pomocą specjalnego czytnika. Gdy zwierzak ucieknie, zagubi się lub zostanie skradziony, każda osoba która dysponuje czyt-

nikiem, np. lekarz weterynarii lub osoba
odławiająca bezdomne zwierzęta, po
odczytaniu mikroczipa psa i wprowadzeniu numeru do specjalnej wyszukiwarki
odnajdzie dane personalne opiekuna.
Jednocześnie elektroniczne oznakowanie
jest niezbędnym wymogiem do wyrobienia paszportu, który trzeba posiadać, aby
legalnie podróżować z czworonogiem
po krajach Unii Europejskiej.
Po skierowanie na zaczipowanie psa należy udać się do Urzędu
Gminy Jabłonna, Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pok. 29, I piętro,
tel. (22) 767-73-39. Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie
właściciela psa na terenie gminie Jabłonna.
Po spełnieniu tego warunku właściciel
czworonoga otrzyma skierowanie na

wykonanie zabiegu oznakowania psa.
Do wyboru mieszkańców pozostawiamy
jedną z czterech lecznic działających na
terenie gminy Jabłonna:
• Gabinet Weterynaryjny „ALWET”
przy ul. Magnolii 2 w Rajszewie
• Lecznica dla zwierząt przy
ul. Szkolnej 22a w Jabłonnie
• Przychodnia Weterynaryjna przy
ul. Przylesie 32 w Jabłonnie
• Przychodnia
We t e r y n a r y j n a
„Bagienna” przy ul. Bagiennej 12/3
w Chotomowie
Po zaczipowaniu psa właściciel otrzymuje
potwierdzenie wykonania elektronicznego
oznakowania psa, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela zostaną wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych
SAFE ANIMAL.
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Przedsiębiorcy w strategii
O tym, że warto wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy wie zapewne każdy
samorządowiec. Liczba i jakość działania firm przekłada się nie tylko na kwotę wpływów
do budżetu gminy w postaci podatków. Dobrze działający sektor gospodarczy zapewnia
miejsca pracy dla mieszkańców, poprawia wizerunek gminy i zwiększa jej atrakcyjność
jako miejsca zamieszkania lub inwestowania.
Rozwój przedsiębiorczości na terenie
gminy, podobnie jak wszystko inne,
trzeba planować w sposób przemyślany
i kompleksowy, uwzględniając specyfikę
lokalnych uwarunkowań i potrzeb, a także
wizję rozwoju. A jaka jest specyfika naszej
gminy? Na jej terenie według danych
CEDIG na dzień 7 marca 2017 roku zarejestrowanych było 1561 aktywnych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że
16,5 % mieszkańców w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą.
Większość to małe firmy zatrudniające
do 9 osób i jednoosobowe działalności
gospodarcze. Bliskość Warszawy i takich
miast powiatowych, jak Legionowo czy
Nowy Dwór Mazowiecki powoduje, że
to te miasta, a nie nasza gmina są często
odbiorcami oferty proponowanej przez
lokalnych przedsiębiorców, co jest dużym
i niewykorzystanym dotąd potencjałem.
Z kolei położenie gminy wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących
z i do Warszawy powoduje rozwój różnego rodzaju działalności usługowej.
Aktualizacja Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 20172030, przygotowywana w drugiej połowie
2016 roku, była okazją do zastanowienia
się, czego potrzebują przedsiębiorcy zarejestrowani lub prowadzący swoja działalność na terenie naszej gminy. Przestrzenią
do rozmowy na ten temat był także
tworzony w tym samym czasie Program
Rewitalizacji.
Co w planach?
Podjęcie działań skierowanych na wsparcie przedsiębiorców musi zostać poprzedzone diagnozą ich potrzeb i problemów.
Już teraz możemy jednak zacząć od
różnego rodzaju działań wspierających
lokalne podmioty gospodarcze w rozwoju
np. poprzez promocję ich oferty. Na stronie internetowej urzędu planowana jest

zakładka gdzie przedsiębiorcy z terenu
gminy będą mieli możliwość zamieszczenia krótkiej informacji na temat firmy,
rodzaju działalności i logo, w podziale na
branże. Planowane jest także przeznaczenie jednej strony informatora gminnego pt.
„Wieści z naszej gminy” na publikowanie
artykułów na temat przedsiębiorczości.
Zapraszamy do zgłaszania pomysłów
na ich tematykę.
Przedsiębiorcy będą także mieli możliwość promocji swojej firmy na Święcie
Gminy Jabłonna. W poprzednich latach
także istniała taka możliwość, ale planowana jest, o ile będzie zainteresowanie,
poszerzenie tej oferty. Utworzenia „miasteczka przedsiębiorców”, gdzie będą oni
mogli nie tylko promować swoją działalność czy produkty ale także edukować
mieszkańców i interesować tematem swojej działalności.
Na druga połowę czerwca zaplanowane
jest spotkanie networkingowe dla wszystkich przedsiębiorców w gminie. O terminie i miejscu poinformujemy Państwa
listownie. Inicjatywa takich spotkań
została zaproponowana przez jednego
z przedsiębiorców w trakcie tworzenia
strategii. Zależało mu na możliwości
porozmawiania na temat gminy z przedstawicielami jej władz oraz na stworzeniu
przestrzeni, gdzie mógłby poznać i pozyskać partnerów lokalnych do rozwoju
swojej firmy. W trakcie czerwcowego spotkania wspólnie zastanowimy się jak takie
spotkania powinny wyglądać w przyszłości oraz jakie są oczekiwania i możliwości
przedstawicieli gminy i przedsiębiorców.
W ramach działań podjętych w celu
wspierania rozwoju przedsiębiorczości na
terenie naszej gminy planowane jest także
organizowanie szkoleń, szczególnie dla
osób, które myślą o założeniu swojej firmy
czy powracających na rynek pracy, ale nie
tylko. Przedsiębiorcy mogą pozyskiwać

dofinansowania z funduszy unijnych
np. na rozwój firmy. Będziemy starać się
Państwa informować o konkursach a także
miejscach gdzie można uzyskać wsparcie
na temat pisania projektów.
Kolejnym planowanym działaniem jest
ustanowienie nagrody wójta i wybór
przedsiębiorcy roku. Kryteria przyznania
nagrody są jeszcze ustalane. Pewne jest
jednak, że nagrodą tą będzie uhonorowany przedsiębiorca, który oprócz prowadzenia działalności na terenie gminy może
się wykazać także zaangażowaniem w jej
życie społeczne i wsparcie w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
A jeśli już o zaangażowaniu społecznym
mowa, na ukończeniu są prace dotyczące tworzenia Programu Rewitalizacji
Gminy Jabłonna na lata 2017-2023. Mamy
nadzieję, zainteresować lokalne firmy
uczestnictwem w realizacji różnych projektów rewitalizacyjnych skierowanych
do mieszkańców. Jednym z działań,
w które niezbędne jest zaangażowanie
lokalnych przedsiębiorców jest poprawa
estetyki przestrzeni publicznej poprzez
m.in. stosowanie standardów wielkości
reklam i bilbordów, które zostaną opracowane przez gminę przy udziale głosu
przedsiębiorców.
Zapraszamy także wszystkich przedsiębiorców i mieszkańców do udziału
w konsultacjach społecznych Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy na
lata 2017-2030. Konsultacje trwają do
10 kwietnia 2017 roku.
Formularz do zgłaszania uwag i projekt Strategii znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce
Konsultacje Społeczne:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/popup.
php?id_menu_item=152769
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Wesoły nam dziś dzień nastał, którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy
naszym Mieszkańcom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie
dla wszystkich okresem zadumy,
wypoczynku, prawdziwej radości i miłości.
Radni Gminy, Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna

Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty!
Ponad 200 młodych grafików zgłosiło swoje projekty Gminnych Kartek Wielkanocnych.

Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu przerosło nasze
oczekiwanie
Wiedzieliśmy, że w naszej Gminie są
zdolne i aktywne dzieci, ale teraz mamy
na to dowody! Co ważne, nadesłane prace
są unikatowe – widać w nich indywidualne podejście do tematu, pasję i talent.
Chcąc zapewnić rzetelną ocenę, poprosiliśmy, by w tym roku naszą komisję konkursową wsparły: malarka Nanuli Burduli
i nauczycielka plastyki Monika Dybalska.
Autorkami najlepszych kartek są: Amelia
Ubowska (5 lat), Inetta Charążka (11 lat)
i Aleksandra Skonieczna (14 lat).

Osoby wy różnione w konkursie:
Wiktor Wieczorek, Patrycja Mizielska,
Zuzanna Leszczyńska, Jakub Zalewski,
Szymon Heinrich, Natalia Mazurkiewicz,
Olga Sapiejewska, Kalina Mieszkian,
Łucja Tymińska, Hanna Garbarczyk,
Wiktoria Stoczko, Ada Rogala, Nikodem
Grendziński, Bartosz Pogrudka, Dominik
Grendziński, Marika Młynarczyk,
Zuzanna Rydzewska, Aleksandra
Zawadzka, Małgorzata Falkowska,
Zuzanna Kuliś, Lucjan Jedliński, Jonasz
Grendziński, Agata Kraska, Mateusz
Mrozek, Alicja Szewczyk, Michał Stawasz,
Patrycja Mołczanow, Julia Siedliska,

Natalia Wiśniewska, Natalia Królicka,
Maja Nogaj, Antonina Piwowar, Oliwia
Rusin, Martyna Danych.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
i wyróżnionym! Dziękujemy również
wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie – nie przestawajcie rozwijać swojego talentu!
Następny konkurs na gminną kartkę
wielkanocną już za rok, zapraszamy do
udziału.
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Podmiejska siedziba hulaszczych,
zielonych fraków
Odwiedzając jabłonowski pałac warto przypomnieć sobie postać księcia, który nie tylko
wywarł wpływ na dzieje narodu, ale również podniósł rangę Jabłonny.

mundur Jabłonowski rys. Nanuli Burduli

Książę Józef Poniatowski, bo o nim mowa,
odziedziczył jabłonowskie dobra po
Biskupie Michale Jerzym Poniatowskim,
który stworzył tu piękny zespół pałacowo-ogrodowy. Zaciszne dotąd miejsce,
w rękach nowego właściciela, nabrało
nowego charakteru i stało się ważnym
punktem na towarzyskiej mapie.
Książę „Pepi” był postacią nieprzeciętną,
jeszcze za życia owianą legendą i hołubioną po śmierci – w setną rocznicę dramatycznych wydarzeń pod Lipskiem,
wiele gazet przygotowało specjalne
wydania w dużej mierze poświęcone sylwetce bohatera. „Złoty Róg – Ilustrowany
Tygodnik Literacki, Artystyczny
i Społeczny” umieścił obszerny artykuł
poświęcony „Rycerzowi bez skazy”
oraz dołączył jego portret odbity na
kredowym papierze. Mimo że od tego
czasu upłynęło przeszło sto lat, Książę
wciąż jest symbolem dla wielu Polaków.
Posąg przedstawiający jego postać na
koniu, z dumnie uniesionym mieczem
w dłoni, stoi przed Pałacem Prezydenckim.

Monument wzorowany jest na antycznym
posągu obrazującym rzymskiego cesarza Marka Aureliusza. Owo porównanie
z wielkim władcą, którego rządy składały
się na złoty wiek cesarstwa rzymskiego,
podkreśla jak ważną postacią był książę
Józef Poniatowski.
Wychowywany na austriackich i czeskich
dworach, pod bacznym okiem stryja
- króla Stanisława Augusta posiadł staranne wychowanie i szybko zaczął odnosić
sukcesy wojskowe. To z nich, jak również
z ogromnego patriotyzmu jest obecnie najbardziej znany. Jednak nie tylko tym zwracał uwagę sobie współczesnych. Uroda,
charyzma i szczodrość przysporzyły mu
wianuszek admiratorek i wiernych przyjaciół, którzy z dumą nosili zaprojektowany
przez niego strój. Tradycja przyjacielskiego munduru była obecna w ówczesnej Polsce i uważna za coś szczególnie
nobilitującego. Podobny mundur Henryk
Rzewuski opisał w książce „Pamiątki
Soplicy” – tam strój ten nosili przyjaciele
domu Ogińskich. Mundur przywdziewany przez przyjaciół księcia składał się
z jasnozielonego, podszywanego żółtym
materiałem fraka, ozdobionego czerwonym kołnierzem i złoconymi guzikami
z napisem „Jabłonna”. Całość uzupełniała
kamizelka słomkowego koloru.
Wyjątkowy ubiór i rozrywkowy charakter
noszącego go towarzystwa sprawiły, że
jeszcze sto lat po śmierci księcia, Jabłonna
określana była „Podmiejską siedzibą
hulaszczych zielonych fraków”. Za panowania księcia, nie trudno tutaj było „ani
o burgunda z obficie zaopatrzonej piwnicy, ani o zielony stolik, ani o cybuch
z dobrym, tureckim tytuniem, ani o konia
i strzelbę” Co jednak należy podkreślić,
bawiący się tutaj goście nie byli „jakąś
tam zgraja hulaków” – wręcz przeciwnie.
W towarzystwie „zielonych fraków” znajdowali się min. Rautenstrauch, późniejszy
generał i sekretarz księcia, Hebdzyński
i Kamienicki, późniejsi generałowie i wielu
innych zacnych ludzi. Do Jabłonny ściągały ich: piękna przyroda, spokój i oczywiście gościnność i szczodrość gospodarza,
który dawał swoim gościom dużo swobody. A gdy ich wspólne zabawy stawały
się dla niego zbyt męczące, zapuszczał się
w gęste okoliczne lasy w poszukiwaniu
ciszy.
Tym spokojem i sielskim życiem wygrywała Jabłonna z prowadzonym przez hrabinę Vauban Pałacem pod Blachą. Duszne
sale pałacu oraz narzucony przez hrabinę
rygor, nie mogły się równać ze swobodą,
jaką dawała pięknie urządzona podwar-

szawska rezydencja, której urodę przyrównywano do Wilanowa. Lato mijało
tutaj „na gościennemu życiu, na łowach,
na konnych harcach i... powiedzmy
słowo... na miłostkach” Przy odpowiedniej
pogodzie wypływano łodziami na Wisłę,
grano w gry towarzyskie lub wypoczywano w cieniu drzew. Goście wstawali
kiedy chcieli, spędzali miło czas i czerpali
z książęcej gościnności.
Zarówno o bliskich relacjach księcia
Józefa z Napoleonem, jak i wysokiej
randze pałacu świadczy wizyta cesarza w Jabłonnie w 1806 roku. Według
niektórych, to właśnie tutaj miał się
zawiązać płomienny romans Napoleona
z Marysieńką, co mogłoby potwierdzać
zdanie, że Jabłonna sprzyjała „miłostkom”. Kilka lat później, rezydencję odwiedził również książę warszawski Fryderyk
August.
Jabłonna przycichła wraz powrotem
Poniatowskiego do polityki i jego przedwczesną śmiercią w 1813 r. Ostatnie
chwile księcia, tak jak i jego całe życie,
bardzo szybko obrosła wielka, romantyczna legenda. Chcąc upamiętnić jego
osobę oraz wielkie męstwo, którym
się wykazał, nowa właścicielka pałacu
Anna z Tyszkiewiczów 1 voto Potocka,
2 voto Dunin Wąsowiczowowa kazała
wznieść łuk triumfalny opatrzony napisem "Poniatowskiemu" oraz na północnej
ścianie pałacu, umieścić tablicę „Ustronie
bohatera ozdobiwszy starannie bez naruszenia pamiątek potomkom przekazuję
1837/A.D.W."
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