Z jakimi sprawami zazwyczaj zgłaszają się mieszkańcy?
Ponieważ
nasze
okolice
intensywnie
się
rozbudowują, zazwyczaj chodzi o powstanie drogi
dojazdowej, oświetlenie, czasem przyłączenie domu do
sieci gazowej. Niekiedy mieszkańców niepokoją dziki. Są
też inne sprawy, w których staram się pomóc, związane
na przykład z opieką społeczną.
Jako rodowita Skierdczanka miała pani możliwość
obserwować jak na przestrzeni lat zmieniały się te
okolice. Jak było tu kiedyś?
Pamiętam czasy, kiedy główna ulica wsi,
Nadwiślańska, a Mazowiecka w Rajszewie, była
nieutwardzona i nieoświetlona, nie mówiąc już o
mniejszych drogach. Zimą nieraz trudno było dojechać do
niektórych domów, ulice odśnieżane były sporadycznie.
Widoczne zmiany zaczęły się za kadencji Grzegorza
Kubalskiego, od 2002 roku. Główna ulica Skierd i
Rajszewa została wybrukowana i oświetlona. Zbudowano
też i stopniowo oświetlano ścieżkę rowerową wzdłuż
ulicy Modlińskiej.
Faktycznie sporo się zmieniło w wyglądzie Skierd i
Rajszewa. Teraz to ładne i zadbane okolice. A jakie
inwestycje czekają jeszcze na realizację?
Przede wszystkim kanalizacja i wodociągi, lecz choć
powstają plany, są to projekty trudne do szybkiej
realizacji. Rozważamy więc inne rozwiązania, na przykład
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Prowadzimy
obecnie rozmowy z mieszkańcami między innymi na ten
temat w ramach projektu Rewitalizacji Gminy 2016-2023.
Inną ważną sprawą jest stan wału wiślanego.
Podczas wielkiej fali w 2010 sytuacja we Wsiach
Zachodnich była dramatyczna a wał został poważnie
osłabiony. Od tego czasu okoliczne gminy naprawiły i
wzmocniły swój wał, a u nas sprawa stoi w miejscu.
Wynika to między innymi ze sprzecznych ekspertyz
dotyczących stanu wału oraz skomplikowanej kwestii
jego zarządców prawnych.
Czyli takie są najważniejsze potrzeby. A jakie są atuty
Skierd i Rajszewa?
Mamy ich wiele – przestrzeń, ciszę, bliskość natury,
lasów. Ale według mnie największym potencjałem
naszych wsi jesteśmy my, ich mieszkańcy. Wiele od nas
samych zależy. Liczy się zainteresowanie lokalnymi
sprawami oraz chęć integracji i działania. Razem możemy
zdziałać dużo więcej. Mam tu na myśli zarówno małe
inicjatywy jak Sprzątanie Świata lub impreza
Andrzejkowa jak i wspólne wywieranie wpływu w gminie
na realizację ważnych dla nas celów.
Na szczęście, jeśli chodzi o aktywowanie lokalnej
społeczności, widać zmiany. Nasza filia Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Skierdach coraz bardziej
tętni życiem.
W naszym ośrodku brakowało kierownika. Teraz
centrum kultury poprzez liczne inicjatywy przyciąga
mieszkańców i zachęca do aktywności. Coraz częściej
słyszę komentarze w rodzaju „nie wiedziałem, że jest tu
tak fajnie” od naszych sąsiadów, którzy po raz pierwszy
wzięli udział w którejś z atrakcji lub zajęć

przygotowanych przez ośrodek. Zachęcam wszystkich
mieszkańców, by włączyli się do wspólnych działań.
Życzę zatem pani, sobie jak i wszystkim mieszkańcom
Skierd, Rajszewa i okolicznych wsi jak najlepszej
integracji!
……………………………………………………………………………………
PET SHOP radzi - ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI?
Przekarmienie! Takie postępowanie jest również
formą znęcania się nad zwierzętami! Robimy z psa kalekę
uzależnioną od jedzenia, bo jego żołądek jest tak
rozciągnięty, że ciągle nie ma poczucia sytości, a mózg
koncentruje się wyłącznie na potrzebie zaspokajania tego
głodu. Pies nie jest zainteresowany spacerami, bo po
pierwsze - ruch sprawia mu ból, a po drugie - nie chce się
nigdzie oddalać, żeby nie stracić możliwości wyżebrania
kolejnej przekąski!
Co robić, jeśli nasz zwierzak ma niepohamowany
apetyt?
Przede wszystkim trzeba kontrolować co, w jakich
ilościach i jak często nasz pupil zjada. Producenci
gotowych karm podają ich skład i dawkowanie. Dla
łakomczuchów proponowane są karmy typu light o
zmniejszonej kaloryczności, dla psów starszych można
zastosować karmy typu „senior”, dostosowane do
ograniczonych potrzeb ruchowych naszych wiekowych
pupili. Gotowanie psom wymaga dyscypliny i
odpowiedniego zbilansowania posiłków (zachowanie
proporcji: 30 % mięsa, 40 % warzyw i owoców oraz 30 %
wypełniaczy), ale jak najbardziej jest możliwe. Od
szczeniaka tępimy „żebractwo” i nie podajemy
zwierzętom wędzonych i przyprawianych wędlin, ani
żadnych innych zakazanych produktów. Odpowiednie
przekąski można kupić w sklepach zoologicznych, można
też zaserwować psu surową kość cielęcą do gryzienia –
zwierzak nie powinien się nimi najadać tylko bawić i
delektować. I zabierzmy pupila na długi spacer –
wybiegany będzie szczęśliwszy niż utuczony!
(Oprac.
Dziewczyny z PET SHOP)
……………………………………………………………………………………..
KĄCIK RADNEJ - DOROTA ŚWIĄTKO
W Nowym 2017 Roku życzę Wszystkim zdrowia, wszelkiej
pomyślności, radości, dużo siły do przezwyciężania
problemów oraz życzliwości międzyludzkiej.
Z Urzędu Gminy:
Na grudniowej Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w
sprawie ustalenia budżetu na 2017 rok Ponadto Urząd
Gminy pozyskał środki zewnętrzne na:
- Dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej dla
wsi Chotomów i Dąbrowa Chotomowska,
- Zintegrowaną inwestycję budowy sieci ścieżek
rowerowych na terenie naszej Gminy,
- Termomodernizację gminnych budynków, w tym filię
GCKiS w Skierdach.
Redagowanie Gazety – Dorota Tondera
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135 LAT SKIERD 1782-2017
Kiedy w 1782 roku ówczesny Arcybiskup Płocki, a
późniejszy Prymas Polski - Michał Poniatowski zakładał
wieś Skierdy, nie przypuszczał, że następcy flamandzkich i
fryzyjskich olędrów czy mennonitów, których sprowadził
do zagospodarowania terenów zalewowych środkowej
Wisły, 3 września 2016 roku wygrają VII Festiwal
Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Dąbrówce.
Nie przypuszczał także, że po 135 latach obecne Sołectwo
Skierdy stanie się trzecią, co do wielkości wsią w gminie
Jabłonna, powiat legionowski.
Zarówno wielkość Skierd, jak i położenie powoduje,
że wieś wyróżnia się spośród wielu innych sołectw, nie
tylko na Mazowszu, ale i na terenie kraju.
Jak, wiele, bowiem, wsi w Polsce leży bezpośrednio
nad królową rzek – Wisłą, pomiędzy trzema rezerwatami
przyrody i obszarem Natura 2000?
Skierdy właśnie znajdują się w takiej, znakomitej
lokalizacji. Od Południa granicę stanowi rzeka, której
brzegi i łąki należą do obszaru Natura 2000. Od wschodu
wieś ograniczają rezerwaty: Jabłonna i Ławice Kiełpińskie.
Od zachodu rezerwat Kępy Kazuńskie, a od północy
wspaniałe Lasy Chotomowskie.
Ta lokalizacja, w sposób szczególny, wpływa na
życie mieszkańców Skierd. Od powstania wsi żyjemy w
symbiozie z okalającą nas przyrodą. Szanujemy naturę i
staramy się, aby natura szanowała Nas. Słowa:
EKOLOGIA, KULTURA, EDUKACJA, SPORT i TECHNOLOGIE
są kluczowymi w naszym kodeksie życia i postępowania.
Możemy poszczycić się prowadzoną przez Lasy
Państwowe nowoczesną kontenerową szkółką drzew,
jedynym w Polsce szpitalem dla jeży, najlepszą i
najbardziej utytułowaną w kraju, znaną na świecie
hodowlą dogów, której wychowankowie sięgali po tytuły
championów świata! W Skierdach znajduje się stadnina
koni i warsztat super nowoczesnych rowerów dla
niepełnosprawnych sportowców. Na takich rowerach
jeżdżą zawodnicy z całego świata, m.in. trzykrotny mistrz
i wicemistrz paraolimpijski Rafał Wilk i aż 7 z 10
medalistów paraolimpiady w Londynie! Nasi mieszkańcy
czynnie uprawiają sporty. Są wielokrotnymi mistrzami
Polski w scrabble i triathlonie, judo i żeglarstwie. Mamy
karateków, spadochroniarzy, wędkarzy i wspólną z
Rajszewem drużynę piłkarską – „Rajski Team”!

Mieszkańcy Skierd mają szeroki dostęp do nowoczesnych
technologii. Pracują w nowopowstałej drukarni w
pobliskim Rajszewie i przy wybiegającej w przyszłość
produkcji filmów i obrazów w tak zwanej rzeczywistości
wirtualnej. Także działania gminy Jabłonna, w których
uczestniczą mieszkańcy Skierd znakomicie wpisują się w
naszą filozofię życia – „Bądź aktywny, szanuj przyrodę,
korzystaj z dobrodziejstw cywilizacji”. Mamy tutaj na
myśli aktywny udział w akcjach dotyczących
termomodernizacji budynków mieszkalnych, wymiany
pieców na ekologiczne i montaż „solarów”.
Skierdy liczą obecnie prawie 850 mieszkańców.
Część to ogrodnicy, rolnicy, rzemieślnicy i drobni
przedsiębiorcy. Pozostali pracują w Warszawie i Nowym
Dworze. Mamy znakomitych stolarzy, pszczelarza,
mechanika samochodowego. Jest dom weselny „Zielony
Dworek”, Delikatesy i Pub „Kacperek”, kawiarnia „Pod
Bocianim Gniazdem”, stacja paliw „Magdusia”,
przedszkole, składy: ziemi, celny i materiałów
budowlanych, a także centrum sportów „Be Fit”. Na
styku Skierd i Rajszewa powstaje kościół, a od kwietnia
2016 roku pełną parą bije nasze „serce” działań
kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, obejmujące
działaniem aż siedem okolicznych wsi. To Filia Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Skierdach. Tutaj króluje
Wolontariat i współpraca ze sponsorami, m.in. Klubem
Rotary. Mieszkańcy, przy wsparciu grupy aktywnej
młodzieży, samodzielnie zbudowali boiska do piłki nożnej
i siatkówki plażowej, odnowili dwie pracownie
edukacyjne, kuchnię i korytarze Centrum Kultury. Z
naszej inspiracji powstały cztery dorosłe drużyny
piłkarskie. Co miesiąc fundujemy dla młodzieży bilety na
spektakle i organizujemy zwiedzanie współpracującego z
nami Teatru RAMPA. Aktywni mieszkańcy ramię w ramię
z Sołtysem, Radą Sołecką, Radną reprezentującą naszych
mieszkańców, pracownicami Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Skierdach organizują cykliczne spotkania
integrujące naszych mieszkańców. Organizujemy, m.in.
święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka,
pikniki na powitanie i pożegnanie lata, Dzień Ziemi,
ogniska dla młodzieży a nawet mecze i turniej piłkarski
drużyn „Wsi Zachodnich” na boisku w Skierdach.
Skierdy to także wieś artystów. Naszymi
mieszkańcami są, m.in.: znakomita wokalistka jazzowa
Lora Szafran, wybitny kompozytor Jarosław Dobrzyński, a
także muzycy, poeci, pisarz, aktor, specjalistka od
decoupage,
producentka
nowoczesnej
biżuterii,
fotoamatorzy, a nawet, malująca obrazy była
zwyciężczyni konkursu na najpiękniejszy ogród gminy
Jabłonna!
Zachęcając wszystkich do odwiedzenia, a nawet
osiedlenia się w Zielonych Skierdach, przypominamy, że
oprócz wspaniałych okoliczności przyrody, zastaniecie
tutaj aktywną, wszechstronnie uzdolnioną społeczność
lokalną, dumną z bogatej historii i odważnie spoglądającą
w przyszłość. Do zobaczenia w Skierdach!
(Oprac. Robert
Tondera)
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10 GRUDNIA:
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA Z FIRMĄ TOMORROW.

Z ŻYCIA KULTURALNEGO WSI ZACHODNICH
(Oprac. Dorota Tondera)
19 LISTOPADA:
CZYTAMY „WESELE” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO.
W kolejną sobotę miało miejsce niecodzienne
spotkanie z udziałem zaproszonych gości. Aktorzy grający
w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego , w inscenizacji
Adama Hanuszkiewicza, Andrzej Niemirski i Julian Mere
współuczestniczyli w czytaniu tegoż dramatu w naszej
placówce. Czytając z podziałem na role , uczciliśmy 5
rocznicę śmierci wielkiego reżysera i listopadowy czas
powstania dramatu (listopad 1900 roku). Było
NIESAMOWICIE WSPANIALE!
We wspólnym czytaniu wzięli udział mieszkańcy Wsi
Zachodnich: rodziny z Rajszewa, Skierd, Trzcian,
Suchocina i Bożej Woli. Cudownie wypadli najmłodsi
aktorzy – Majka, Kamila i Olga. Interpretacyjnie zaskoczyli
wszyscy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym
projekcie.
Z całego serca dziękujemy Wam i wolontariuszom,
którzy przygotowali poczęstunek.
Na koniec próbkę swoich wokalnych możliwości dał
Julian Mere - bard występujący, m.in. w Piwnicy Pod
Baranami, laureat konkursu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu. Zaśpiewał dla nas piękne " Hallelujah "
Cohena (zm. 7 listopada 2016r.) To zapowiedź recitalu na
początku przyszłego 2017r.
26 LISTOPADA:
PODWÓJNE ANDRZEJKI.
Kolejna sobota i kolejne spotkanie tym razem w
ramach poznawania naszych zwyczajów i obrzędów, czyli
„Andrzejki”. Mówiliśmy, skąd wziął się ten zwyczaj i jak
się bawiono. Teorii było niewiele, ponieważ skupiliśmy
się na andrzejkowych zabawach, w czasie których
dziewczyny mogły poznać imię swego przyszłego
wybranka: zabawa z włosem, igłą lub dowiedzieć się,
która pierwsza wyjdzie za mąż: zabawa w obieranie
„jabłka”.
Każdy uczestnik zabawy obowiązkowo przelewał
wosk przez dziurkę od klucza. Było wiele emocji i
śmiechu, zabawy, w której po raz kolejny wzięły udział
panie: Dorota Świątko – radna Wsi Zachodnich i Teresa
Młynarek – sołtys Skierd. Jak zwykle nasi przyjaciele mieszkańcy przygotowali słodki poczęstunek.
Od godziny 20.00 rozpoczęły się „Andrzejki dla
dorosłych”. Impreza, jak wyżej, przygotowana przez
zaprzyjaźnionych z nami mieszkańców... Tak się złożyło,
że na wieczornym andrzejkowym spotkaniu były same
małżeństwa (z Rajszewa, Skierd i Trzcian). Możemy się z
tego faktu cieszyć, ponieważ wróżby przepowiedziały im
kolejne narodziny potomków (nawet bliźniaków). A my
zamiast, po wróżbach, iść do tańca, rozmawialiśmy ze
sobą, poznając się wzajemnie. Było warto!

3 GRUDNIA:
JEŻE, PIERZE, MIKOŁAJKI I CZYTANIE PEWNEJ
BAJKI.
Kolejna nietypowa sobota w naszej placówce, bo to
mikołajki i pierze, i jeże. Zaczęliśmy od najbardziej
wymagających gości – od jeży. Gościliśmy dwa
zwierzątka; jedno nasze z Mazowsza, drugie
przywędrowało z zachodniej części Polski. Różniły się
ubarwieniem igieł. Są to podopieczni ośrodka
rehabilitacji
zwierząt
"Jeżurkowo"
ze
Skierd.
Dowiedzieliśmy się o konieczności ochrony tych zwierząt,
o zagrożeniach, płynących przede wszystkim z naszej –
człowieka – strony.
Niezwykle ważna informacja: JEŻE NIE CHORUJĄ NA
WŚCIEKLIZNĘ, A POJAWIAJACA SIĘ NA ICH PYSZCZKACH
PIANA JEST FORMĄ PAMIĘCI – UTRWALENIEM
NOWEGO ZAPACHU. Na koniec spotkania „Jeżurkowo”
wszystkim dzieciom rozdało mikołajkowe prezenty:
książkę "Jeżyk we mgle" z kalendarzykiem na 2017r.,
zakładką i odblaskowym, filcowym jeżykiem.
Potem zajęliśmy się mikołajkami – długo
dyskutowaliśmy na temat św. Mikołaja. Zdania były
podzielone, może dlatego, że dzieci były w różnym wieku
i na ten, niezbadany dotąd przez dorosłych, temat miały
tak odrębne opinie.
Początkowy podział zatarł się, gdy przystąpiliśmy do
mikołajkowych zabaw i konkursów, wśród których
najpoważniejszym był egzamin na pomocnika św.
Mikołaja. A na zakończenie pojawił się mikołajkowy
słodki poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnionych
z nami mieszkańców.
Na
ostateczne
zakończenie
zakończenia
mikołajkowego spotkanie odbyło się „darcie pierza”. Po
teoretycznym przygotowaniu przystąpiliśmy do tego
starego zwyczaju. Jeszcze w tym roku było to „darcie
pierza” na poziomie podstawowym, ale za rok to dopiero
będzie impreza! Do tego czasu musimy „zaopatrzyć się”
w prawdziwego gołębia!? Do czego nam będzie
potrzebny? A to trzeba będzie zobaczyć! Za rok!

Na to spotkanie przyszli ci, którzy chcieli dotknąć
tego, czego tak naprawdę nie można dotknąć w naszej
rzeczywistości. Ci wybrańcy mogąc wybrać dowolną
przestrzeń, tworzyli w niej malownicze trójwymiarowe
obrazy. Malowali je będąc bezpośrednio w wybranej
przez siebie przestrzeni: przed sobą, nad sobą, obok
siebie z prawej, z lewej strony, malowali, obracając się do
tyłu. Niesamowite i niezapomniane przeżycie.
Potem jako maszyniści
mogli poprowadzić
wirtualny pociąg: odwzorowany kokpit, fizyka jazdy , a
nawet otoczenie na zewnątrz pociągu (przejazdy
kolejowe ze szlabanami, stojące za nimi samochody). Ta
wykreowana na profesjonalnym sprzęcie rzeczywistość
robiła niesamowicie realistyczne wrażenie.
Wielkie dzięki firmie Tomorrow za nieodpłatne
udostępnienie sprzętu i osoby prowadzącej prezentację.
Ponadto były nagrody pocieszenia. Wszystkie nagrody
były pozyskane od sponsora.
17 GRUDNIA:
PODWÓJNE SPOTKANIE WIGILIJNE.
Pierwsze spotkanie wigilijne zaczęliśmy tradycyjnie
od robienia świątecznych ozdób. Jednak tym razem było
inaczej, ponieważ mieliśmy do dyspozycji aż 3
pomieszczenia. I tak w pracowni plastycznej malowaliśmy
bombki, mikołaje, bałwanki, robiliśmy świąteczne kartki.
W pracowni teatralnej cztery zespoły kleiły kolorowy
łańcuch. Był tak długi, że kilkakrotnie opasaliśmy nim
naszą choinkę. Na dole w jednej części sali stroiliśmy
pierniczki.
Musiały
być
niesamowicie
pięknie
przystrojone, bo pani, odpowiedzialna za ich
bezpieczeństwo, przez cały czas uśmiechała się od ucha
do ucha, patrząc na coraz to powiększający się zbiór
kolorowych słodkości.
W drugiej części Sali był przygotowany stół wigilijny,
na którym były, m.in. potrawy przygotowane przez
rodziców dzieci uczestniczących w spotkaniu. Był to
ważny element Wigilii, ponieważ po zabawach
związanych z robieniem świątecznych osób i podzieleniu
się opłatkiem ,odbył się konkurs na najsmaczniejszą
wigilijną potrawę. Potrawę wybierały dzieci, były więc
zobowiązane do skosztowania każdej z nich. Szkoda, że
nie każdy mógł widzieć ich miny po próbowaniu potraw,
które nie są ich ulubionymi.
Pierwsze miejsce zajęły pierogi z kaszą i grzybami,
przygotowane przez babcię Michaliny Piotrowskiej.
Drugie miejsce zajęła ryba po cygańsku zrobiona przez
naszą radną Dorotę Świątko. Trzecie - śledź z jabłkiem,
który przygotowała Agnieszka Wójcik – mama 4letniego Mikołaja. Wszystkie osoby zostały nagrodzone.
A potem przyszedł św. Mikołaj i przyprowadził "swojego
ulubionego elfa"- Natalię Piotrowską - gwiazdę musicali i
solistkę zespołu Accantus. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

I już na ostateczne zakończenie zakończenia
wigilijnego spotkania wszyscy wyszliśmy przed budynek
GCKiS, stanęliśmy przy 6-metrowej choince, ozdobie na
ten świąteczny okres i odliczaliśmy czas do włączenia
kolorowych światełek, które od tej pory codziennie
rozświetlają placówkę.

Rys. S. Zwolińska
Dziękujemy Wszystkim tym, którzy pomogli nam w
organizacji wigilijnego spotkania. Szczególne dzięki
składamy Panu Karolowi Rosiakowi za przepiękną
choinkę!!!
O 19 00 rozpoczęliśmy wigilijne spotkanie dla
dorosłych. I tym razem mieszkańcy nie zawiedli.
Przynieśli ze sobą nie tylko potrawy wigilijne, ale przede
wszystkim świąteczny nastrój: uśmiech, radosne
życzenia. Wspólnie przygotowaliśmy salę na spotkanie
coraz liczniej przybywających „kolędników”. Wspólnie
śpiewaliśmy kolędy, wspólnie biesiadowaliśmy. Kolejny
już raz mieliśmy szansę, aby się poznać i porozmawiać.
Wszyscy ci, którzy są z nami zaprzyjaźnieni i pomagają
nam w każdy możliwy sposób, przy braku czasu
własnego, i my sami z nadzieją patrzymy na 2017r – rok,
w którym Skierdy obchodzą 135 rocznicę powstania.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
Dorota Tondera
……………………………………………………………………………………

W Y W I A D Y prowadzi Agnieszka Wójcik
RADNA DOBRZE RADZI Pani Dorota Świątko zna
Wsie Zachodnie naszej gminy od podszewki. Urodziła się
i całe życie mieszka w Skierdach. Od wielu lat działa na
rzecz rozwoju naszych okolic, obecnie jako
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna.
Od jak dawna działa Pani na rzecz lokalnej społeczności?
Przez dwie kadencje pełniłam funkcję Sołtysa
Skierd, a obecnie już po raz trzeci jestem Radną Gminy
Jabłonna.
Na czym polega pani obecna funkcja?
Jestem jednym z 15 członków Rady Gminy. Zostali
oni wybrani przez mieszkańców poszczególnych sołectw i
ich interesy reprezentują, współpracując ze sobą. Ja
działam na rzecz mieszkańców Skierd i Rajszewa.
Przedstawiam na gminnym forum problemy i
oczekiwania mieszkańców naszych wsi i staram się
wpłynąć na ich realizację.
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