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Drodzy Mieszkańcy i Czytelnicy!
Od kilku tygodni Polska zmaga się
z powodzią. Zalanych zostało wiele miejscowości, a szkody spowodowane przez
żywioł przekreśliły życiowy dorobek wielu
ludzi. Fale powodziowe dotarły także do
naszej gminy, jednak dzięki mobilizacji
oraz działaniom prewencyjnym władz
gminy Jabłonna, Urzędu Gminy, sołtysów
i radnych części naszych sołectw, strażaków z OSP Jabłonna i OSP Chotomów
i Powiatowej Straży Pożarnej, policji
z Komisariatu w Jabłonnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz
Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, wojska, członków Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego i wielu, wielu
naszych mieszkańców, udało się obronić
wały przeciwpowodziowe i uchronić gminę przed skutkami „wielkiej wody”.
Wiem, że w akcji wzięli udział również czytelnicy naszej gazety, dlatego
pragniemy złożyć Wam podziękowanie
za zaangażowanie i trud.
Naszą gminę udało się uratować, ale
nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Postanowiliśmy więc włączyć się w działania
na rzecz pomocy powodzianom z GmiREKLAMA
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ny Gąbin. Ta położona o niecałe 100 km
od Jabłonny gmina miała mniej szczęścia
i została poszkodowana w trakcie powodzi. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy
z trzech miejscowości: Troszyn Polski,
Borki Troszyn Nowy i Dobrzyków. Wielu
z nich w trakcie kilkunastu minut straciło dobytek życia. Zwracamy się z prośbą
do Państwa, naszych stałych Czytelników,
o przyłączenie się do akcji pomocy na
rzecz powodzian z Gminy Gąbin. Na stronie 4 wydrukowany jest numer konta bankowego na które można kierować pomoc
ﬁnansową.
Zbliżający się koniec czerwca to dla
wielu dzieci rozpoczęcie sezonu wakacyjnego. Ciekawą alternatywę dla uczniów,
którzy w tym roku nigdzie nie wyjadą,
przygotowało Gminne Centrum Kultury
i Sportu. Akcja „Lato w gminie” tradycyjnie już zapowiada się niezwykle interesująco.
Naszym Czytelnikom wybierającym
się na wakacje życzę samych słonecznych
dni i udanego wypoczynku.
Elżbieta Radwan
Redaktor Naczelna
REKLAMA
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Remont na Zegrzyńskiej
W maju 2010 r. rozpoczął się remont na
ul. Zegrzyńskiej. Inwestor ﬁrma PIMAR
z Legionowa, prowadzi prace związane
z budową wodociągu i kanalizacji.
Na odcinku od ronda S3 do skrzyżowania ul. Zegrzyńskiej z ul. Modlińską
(z Legionowa do Warszawy i Nowego
Dworu Mazowieckiego), od 7 czerwca
2010 r. wyłączony został ruch pojazdów
kołowych i wprowadzono tymczasową
organizację ruchu. Inwestor dołoży wszelkich starań by utrudnienia w ruchu trwały
jak najkrócej.
Jednocześnie przypominamy, że
w grudniu 2009 r. została zakończona
budowa kanalizacji w obszarze ul. Piaskowej, Modlińskiej, Parkowej wraz z ulicami
przyległymi w Jabłonnie. W ramach prac
wykonano przyłącza do linii ogrodzenia,
które umożliwiają podłączenia posesji do
kanalizacji.
W ulicach: Wiślana, Źródlana i Krzywa w części gdzie wykonano kanalizację
REKLAMA
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W związku z inwestycją mogą wystąpić utrudnienia
ciśnieniową, zostanie ona przeprojektowana na grawitacyjną i dopiero po tych
pracach będzie można podłączać się do
sieci.
Pozostali mieszkańcy rejonów Jabłonny gdzie budowa kanalizacji się zakończyła, mogą zgłaszać się do Referatu
REKLAMA
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Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Jabłonna w celu wystąpienia o warunki
przyłączenia się do posesji.
REFERAT MIEŚCI SIĘ W JABŁONNIE
NA UL. PRZYLESIE 3 a
TEL. 22 774 37 33
REKLAMA
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Prace na wałach trwały dzień i noc

Pomóżmy
Gminie Gąbin
W pomoc włączyli się mieszkańcy i okoliczni przedsiębiorcy

Podziękowanie
Szanowni Państwo,
W ciągu ostatnich 3 tygodni w związku z wysokim stanem wody na Wiśle
w gminie ogłoszony był alarm powodziowy.
Wały przeciwpowodziowe w naszej gminie objęte zostały 24 godzinnym
monitoringiem. Od 20 maja z trzydniową przerwą (do czasu zamknięcia numeru) w codzienną, kilkudziesięciogodzinną pracę zaangażowało się kilkaset osób. Chciałabym wszystkim Państwu bardzo podziękować za olbrzymią pomoc i zaangażowanie. Dziękuję Panu Staroście
za pomoc i koordynację działań. Dziękuję służbom mundurowym: Powiatowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsku i Policji za oﬁarną służbę. Dziękuję Sołtysom, Radom Sołeckim, Radnym,
członkom Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ﬁrmom które
wspomagały prace osób na wałach. Przede wszystkim dziękuje Mieszkańcom naszej gminy za pomoc przy napełnianiu worków z piaskiem,
za zorganizowanie patroli obywatelskich które monitorowały stan wałów
i za wszystkie sygnały, które ułatwiały prace służbom mundurowym.
Mimo dużego ryzyka wiele osób pracowało nad tym, by gmina nie została zalana. Ułożyliśmy ponad 100 tysięcy worków, przez całą dobę
monitorowaliśmy stan wałów, które w kilkudziesięciu miejscachwymagały natychmiastowego wzmocnienia, uruchomione zostały procedury
zarządzania kryzysowego.
Raz jeszcze wszystkim Państwu bardzo dziękuję za pomoc i uczestnictwo
w akcji przeciwpowodziowej.
Olga Muniak
Wójt Gminy Jabłonna

Jedną z gmin, które bardzo ucierpiały w trakcie ostatniej powodzi
jest gmina Gąbin, położona o niecałe 100 km od Jabłonny.
Nasza gmina uniknęła katastrofy
powodzi. W wielu miejscach w Polsce
są jednak ludzie którzy stracili dorobek
życia. Wójt Olga Muniak po rozmowie
z Burmistrzem Gąbina Krzysztofem Jadczakiem zdecydowała, że nasza gmina
włączy się w pomoc dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców z zalanych
terenów. Większość z nich w ciągu kilku
chwil straciła wszystko co miała. W gminie Gąbin najbardziej ucierpiały miejscowości: Troszyn Polski i Borki - Troszyn Nowy, kolejną już dobę trwa walka
o Dobrzyków, który cały czas zagrożony
jest zalaniem.
Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego w Gąbinie wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
koordynuje akcję pomocy dla osób z terenów zalanych.

Pomoc ﬁnansową na rzecz prowadzonej akcji powodziowej na terenie
Miasta i Gminy Gąbin możemy kierować na specjalnie utworzone konto
bankowe o numerze:
79 1020 3974 0000 5402 0208 0109
PKO BP SA II Regionalny Oddział
Korporacyjny w Warszawie
Prosimy o przyłączenie się do
zainicjowanej akcji na rzecz pomocy poszkodowanych mieszkańców
z Gminy Gąbin.
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Partnerzy z Vitorchiano

W dniach 12 – 14 maja naszą gminę odwiedzili samorządowcy
z Vitorchiano, która jest gminą partnerską gminy Jabłonna.
Delegacja Vitorchiano, Wójt Olga Muniak z Zarządem Gminy, Przewodnicząca Barbara
Wołosiewicz i radni
Delegacji samorządowców przewod- na została umowa o współpracy partnerniczył Constantino Bernardini z Rady skiej pomiędzy Gminą Jabłonna i VitorMiasta Vitorchiano. W skład delegacji we- chiano. Teraz przyszedł czas na rewizytę.
szła także Cristina Mattei, Daniela Piazza Członkowie delegacji z Vitorchiano byli
i Graziella Fiorucci z Urzędu Miasta Vi- pierwszy raz nie tylko w Gminie Jabłontorchiano. W październiku 2009 r. z wi- na, ale również w Polsce. Dlatego też czezytą w Vitorchiano przebywała delegacja kał na nią bogaty program. Włoscy partz naszej gminy. W trakcie wizyty podpisa- nerzy poznawali mechanizmy działania
REKLAMA
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samorządu oraz zwiedzili gminę i Warszawę. Wizyta rozpoczęła się od szeregu
spotkań w Urzędzie Gminy z Wójt Olgą
Muniak, Zastępcą Tadeuszem Rokickim
i kierownictwem urzędu. Następnie członkowie delegacji zostali oprowadzeni przez
Dyrektora Grzegorza Przybyłowicza po
Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
Zwiedzili Gminne Centrum Informacji, bibliotekę, klub malucha, spotkali się
z przedstawicielami Caritas w Jabłonnie
i Uniwersytetu III Wieku. Następnie obejrzeli Gimnazjum im. Orła Białego i halę
sportową w Jabłonnie. O systemie edukacji w Polsce naszym gościom opowiadał dyrektor gimnazjum Wiesław Kukla.
Delegacja z Vitorchiano była również nad
Zalewem Zegrzyńskim i w Warszawie,
gdzie zwiedziła Stare Miasto, okolice Krakowskiego Przedmieścia i Parlament. Na
zakończenie wizyty w Gminie Jabłonna,
odbyło się uroczyste spotkanie w Pałacu
w Jabłonnie. Z włoskimi partnerami spotkali się radni i zarząd gminy.
W najbliższym czasie planowane jest
zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami. Zarówno Gmina Jabłonna jak i Vitorchiano starają się o granty unijne dzięki
którym możliwe będzie współﬁnansowanie wymiany mieszkańców.
MS
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z księciem
Józefem
Dzień
Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w naszej
gminie zorganizowano
festyny i zawody sportowe dla
najmłodszych. Jako pierwsza
w sobotę 29 maja wystartowała
ﬁlia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach. Tam
tradycyjnie odbywały się różne
konkursy i zawody sportowe.
Na dzieci czekały gry sprawnościowe, konkurs plastyczny,
mini dyskoteka, bieg o puchar
Skierd oraz słodki poczęstunek.

W niedzielę 30 maja dzieci mogły się bawić aż na dwóch festynach. Pierwszy już w południe
rozpoczął się na polach przy
pałacu w Jabłonnie i był połączony z widowiskiem historycznym „Urodziny Księcia Józefa”.
Ponadto maluchy mogły wziąć
udział w konkursie plastycznym
„Skarby Jabłonny” zorganizowanym o godz.11.00. w parku przy
Urzędzie Gminy.
Tego samego dnia dzieci bawiły się też na paraﬁalnym placu
przy kościele w Chotomowie.
Kolorowe stragany, słodkie co
nieco i inne niespodzianki zorganizowane specjalnie dla nich,
sprawiły że gminne obchody
Dnia Dziecka były wyjątkowo słoneczne i ciepłe. Dzień
dziecka przy wsparciu Fundacji
TRZCIANY 6 czerwca zorganizowano także w Suchocinie.

Konkurs
Skarby Jabłonny
odbył się
w parku
przy urzędzie

Swoje stoisko miała także policja,
która zaznajamiała dzieci... i dorosłych z tajnikami swojej pracy

W Skierdach też było dużo zabawy i sportowej rywalizacji
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KOSZARY BEZ TAJEMNIC

Nasze stoisko jak zawsze cieszyło
się popularnością

Każdy chciał choć na chwilę poczuć się jak żołnierz
Nietypowy prezent sprezentowali dzieciom żołnierze z jednostki w
Olszewnicy Starej. 1 czerwca w Dzień Dziecka i przy okazji obchodów
40. rocznicy sformułowania dywizjonu, żołnierze uchylili rąbka tajemnicy swojej służby, organizując dzień otwartych koszar.
Fani militariów z pewnością
czuli się w koszarach, jak ryby
w wodzie. 60. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. Gen. Dyw. Gustawa
Konstantego Orlicz – Deresza,
przygotował bowiem moc atrakcji. Na odwiedzające jednostkę
dzieci czekał pokaz walki wręcz,
prezentacja Izby Pamięci wraz
REKLAMY
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ze szczyptą historii dywizji, pokaz działań Wojskowej Straży Pożarnej oraz prezentacja
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Na zakończenie wycieczki po koszarach uczestnicy mogli skosztować wyśmienitej żołnierskiej grochówki.
AO
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Pokaz walki wręcz
wzbudził wiele emocji
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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jabłonna
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UWAGA Wyborca
niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do dnia 15 ���*�������������
czerwca 2010r do'���:%����;�(-����.��������!���������
Urzędu Gminy Jabłonna, jest dopisany
8�9�9�?�(��*�����!�-���!�����.������#������������������������������"�*
�!������(��*#������(����%�!�
� ����(����(���
����������'��)���)��
do spisu wyborców
w wybranym przez siebie
obwodzie����-����������!���#���(���#���-��������.�����#��*,�
głosowania spośród obwodów głosowania, w których
znajdują się lokale
!� ��������������!���
�� ���%�����-��*�����
�%��� ������
przystosowane
do potrzeb osób�(���#(����!�-���!�����*,�����(�
niepełnosprawnych na obszarze
gminy właściwej���
ze �)'������%����*����������-����
względu na miejsce jego�� stałego
zamieszkania.
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Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 do 20.00
�������������������
Wójt Gminy Jabłonna
����(<)��#!��=�����
(~) Olga Muniak
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7 kwietnia 2010 r. o godz. 16.00. w sali widowiskowej Domu Ogrodnika w Jabłonnie odbyła się XLV- nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jabłonna zwołana zgodnie ze Statutem Gminy na wniosek 4 radnych – Witolda
Modzelewskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Przemysława Przewoźniczka oraz Adama Krzyżanowskiego.

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jabłonna

destrukt

Destruktu już nie będzie.
Punktem
głównym
posiedzenia
było rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie: nie wyrażenia zgody przez
Radę Gminy Jabłonna na kruszywowanie dróg gminnych asfaltem frezowanym (destruktem). Po długich obradach Rada podjęła uchwałę o treści:
§ 1 Rada Gminy Jabłonna nie akceptuje
działań związanych z kruszywowaniem
dróg asfaltem frezowanym (destruktem)
niezgodnych z prawem.
§ 2 Rada Gminy Jabłonna wnosi do
Wójta o podjęcie działań zmierzających do
uzyskania ekspertyz, dokumentów dotyczących możliwości wykorzystania asfaltu
frezowanego (destruktu) do utwardzania
dróg na terenie Gminy Jabłonna.
Za przyjęciem uchwały o nie utwardzeniu dróg destruktem głosowali: Katarzyna
Dąbrowska, Katarzyna Fularz, Dariusz
Kubalski, Adam Krzyżanowski, Witold
Modzelewski, Przemysław Przewoźniczek,
Barbara Wołosiewicz, Tomasz Wodzyński,
Halina Zwierzchlewska. W trakcie głosowania od głosu wstrzymały się: Teresa
Gałecka, Bogumiła Majewska i Dorota
Świątko. Radni Mariusz Grzybek i Wiesław
Sawicki nie byli obecni w trakcie głosowania. Przeciw uchwale, czyli za wykorzystywaniem destruktu do podbudowy dróg,
głosował Marcin Giziński.
STANOWISKO SOŁTYSÓW
Sołtysi gminy Jabłonna byli przeciwni
podejmowaniu powyższej uchwały przez

Na takie drogi i komfort jazdy niektórzy kierowcy
i mieszkańcy będą musieli poczekać
radnych. W pełni akceptują działania zmierzające do poprawy dróg, dlatego też wyrazili swoją dezaprobatę działaniom Rady.
W związku z tym przekazali swoje stanowisko przewodniczącej Rady Gminy
Barbarze Wołosiewicz. Stanowisko Sołtysów brzmi:
„My, sołtysi Gminy Jabłonna stanowczo sprzeciwiamy się podjęciu przez
radnych uchwały o niewyrażeniu zgody
na naprawę dróg gminnych frezowanym
asfaltem, zwanym destruktem.
Wykorzystywanie tego materiału spowodowało, że kilkadziesiąt kilometrów
dróg gminnych zyskało lepszą nawierzchnię. Poprzez takie postępowanie radnych
gmina może stracić możliwość dalszej
współpracy z Miastem Stołecznym Warszawy i tym samym szansę na poprawę
nawierzchni kilkunastu dróg, na które
oczekują nasi mieszkańcy. Apelujemy do
radnych o rozsądek”.
Stanowisko podpisali wszyscy sołtysi,
oprócz sołtys Agaty Lindner.
BILANS PRAC DROGOWYCH
W latach 2008 i 2009 gmina wykonywała prace polegające na kruszywowaniu
dróg gminnych destruktem asfaltowym,
które później były pokrywane nakładką
z asfaltobetonu w celu umożliwienia
bądź poprawienia dojazdu do posesji.
Prace pozwalały na bezpieczną komunikację do czasu wybudowania w przyszłości infrastruktury technicznej: kanaliza-

cji i wodociągu. Tym sposobem w latach
2008/2009 wyremontowano blisko 50 km
dróg gminnych.
W związku z powyższym 24 marca
2010 roku ogłoszony został przetarg na
kruszywowanie dróg przy użyciu destruktu
asfaltowego. Jak co roku gmina wystąpiła
do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie o
uzyskanie potrzebnego materiału. Wójt dostała także pozytywną informację o otrzymaniu destruktu. Niestety Sesja Rady Gminy i podjęta 7 kwietnia uchwała używania
destruktu do poprawy dróg gminnych spowodowała, że przetarg należało unieważnić, a tym samym zakończyć naprawę dróg
na która czekają mieszkańcy.
Przypomnijmy, że w 2009 roku korzystając z destruktu asfaltowego wyremontowano prawie 18 km dróg o powierzchni 82
tyś. m². Średni koszt budowy wyniósł 6,30
zł brutto za m². pozyskano 15000 ton destruktu. Dodatkowo w 2009 r. wykonano
nakładkę asfaltową o długość 8,8 km i powierzchni 45 000 m². Koszt 1 m², to 21,23
zł brutto za m².
Natomiast w roku 2008 utwardzono
prawie 20 km dróg.
Podjęta na kwietniowej sesji uchwała
spowodowała, że działania zmierzające
do poprawy komunikacji w gminie zostały zawieszone. Asfalt nie pojawi się na
drogach, pomimo tego że mieszkańcy o to
apelują, a wójt obiecała, że drogi będą
wyremontowane.
Redakcja
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Absolutorium
dla Wójt Gminy Jabłonna
W środę 28 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyła
się XLVI sesja Rady Gminy Jabłonna. Jednym z jej najważniejszych
punktów było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójt Oldze
Muniak. W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 4 wstrzymujące się, 1 osoba była nieobecna - radni przyjęli uchwałę.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne zrealizowane w Gminie Jabłonna
w 2009 roku
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2009 roku zostały zrealizowane
na kwotę 11.062.541,27 zł, co stanowi
98,45% planowanych do zrealizowania
zadań inwestycyjnych.
Realizacja wydatków inwestycyjnych
przedstawia się następująco:
• Wykonano dokumentację sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie,
• Wykonanie dokumentacji technicznej
sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin (wykonano operat wodno-prawny dla ujęcia wody, wystąpiono
z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego),
•Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody
w Jabłonnie (wystąpiono w wnioskiem
o wyd. decyzji środowiskowej, wykonano
operat wodno-prawny),
• Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej
stacji uzdatniania wody na działce nr 151
w Chotomowie (wykonano projekt prac
geologicznych wraz ze specyﬁkacją prac,
wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej na podstawie uzyskanych wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz
odbitek z map),
• Doﬁnansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w pasie drogi powiatowej
1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie
i ul. Chotomowska w Jabłonnie) zadanie
realizowane w ramach udzielonej pomocy ﬁnansowej Powiatowi Legionowskiemu, wykonano dokumentację projektową dla zadania, które będzie realizowane
w 2010 roku,
• Wybudowano parking przy ul. Szkolnej,
• Budowa ul. Niwnej w Jabłonnie,
• Budowa ul. Niecałej w Chotomowie,

• Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Ja-

snej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie (wybudowano 496 mb ul. Radosnej
z sięgaczami oraz chodnik wzdłuż ul. Radosnej szerokości 2 m),
• Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie
Budowa kanalizacji na ul. Modlińskiej
do Osiedla Ekologicznego,
• Budowa ul. Wczasowej
w Jabłonnie,
• Wybudowano chodnik
od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie,
• Budowa ul. Jaśminowej
w Rajszewie (poniesiono
koszty wyceny nieruchomości oraz wykonania
studium
wykonalności zadania, wystąpiono
o pozwolenie na realizację
inwestycji na podstawie
ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zaDzięki parkingowi na ul. Szkolnej zniknął problem
kresie dróg publicznych),
z parkowaniem pod szkołą
• Wykonano dokumentację ul. Skrajnej w Skierdach,
misariatu Policji w Jabłonnie przekazano
• Wykonano dokumentację chodnika środki dla Komendy Stołecznej Policji
przy ul. Kolejowej w Chotomowie od na wykonanie dokumentacji projektowej
ul. Partyzantów do granicy z Legiono- oraz przyłącza energetycznego,
wem,
• Zakupiono sprzęt ratowniczy dla Ko• Wykonano dokumentację chodnika przy mendy Powiatowej Państwowej Straży
ul. Dębowej w Bożej Woli,
Pożarnej w Legionowie,
• Wykonano dokumentację chodnika • Zakupiono ciężki samochód ratowniczo
przy ul. Szkolnej w Jabłonnie od ronda S1 – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożardo ronda S2,
nej w Chotomowie,
• Wykonano dokumentację projektową • Kontynuacja budowy monitoringu na
ul. Modlińskiej i ul. Zegrzyńskiej od ron- terenie Gminy Jabłonna,
da S1 do ronda S3 (odcinek we władaniu • Zmodernizowano teren sportowy przy
Gminy Jabłonna),
Szkole Podstawowej w Chotomowie,
• Zakończono budowę budynku socjalne- • Wyposażono w monitoring Szkołę Podgo przy ul. Piaskowej w Jabłonnie,
stawową w Jabłonnie,
• Wykonano modernizację kotłowni • Wykonanie dokumentacji Centrum
w budynku komunalnym w Chotomowie Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego
przy ulicy Żeligowskiego 27 (w ramach za- w Chotomowie wraz z zagospodarowadania wymieniono kotłownię węglową na niem terenu (przeprowadzono konkurs
gazową,
na koncepcję architektoniczną Centrum
• W ramach doﬁnansowania budowy ko- Edukacyjno –Kulturalno - Sportowe-
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go i wybrano wykonawcę dokumentacji
projektowej, której termin zakończenia
prac przypada na 2011 rok, w ramach
czterech etapów prac projektowych będą
wykonane niezależne dokumentacje projektowe, umożliwiające ogłoszenie przetargów na poszczególne etapy, przygotowano teren działki pod budowę i dokonano rozbiórki istniejących budynków
i fundamentów),
• Urządzono plac zabaw w Jabłonnie przy
ul. Leśnej,
• Zakupiono zestaw komputerowy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
„EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół podstawowych
w Gminie Jabłonna”,
• Zakończono budowę przepompowni
PII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu w Jabłonnie /w ramach kontynuacji zadania/,
• Zrealizowano budowę kanalizacji na
obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa,
Modlińska, Parkowa w Jabłonnie wraz
z ulicami przyległymi /w ramach kontynuacji zadania/,
• Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej
w Jabłonnie od ul. Królewskiej do granicy
z Legionowem (planowana realizacja zadania w 2010 roku po uzyskaniu planowanych na ten cel środków zewnętrznych),
• Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej
w Jabłonnie od ronda S1 do Urzędu Gminy,
• Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji
ściekowej w ich otoczeniu (dokumentacja została wykonana, jednak z uwagi na
jej niekompletność została wstrzymana
płatność do czasu uzupełnienia braków,
na którą to płatność zabezpieczono środki
w budżecie 2010 roku),
• Wykonano dokumentację kanalizacji
sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonnie,
• Wykonano dokumentację kanalizacji
sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od
ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonnie,
• Wykonano dokumentację kanalizacji
od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1
w Jabłonnie,
• Wykonano dokumentację oświetlenia
ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od
drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew,
• Wykonano brakującą dokumentację
oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie,
• Wykonano dokumentację oświetlenia ul.
Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej,
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Orlik cieszy się niegasnącym zainteresowaniem

• Wykonano dokumentację
oświetlenia ul. Wawrzynowej
w Dąbrowie Chotomowskiej,
• Wykonano dokumentację i oświetlenie
ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od
ul. Żeligowskiego do
ul. Podleśnej/ ,
• Wykonano dokumentację i oświetlenie
ul. Szkolnej w Jabłonnie (za nr 75),
• Wykonano dokumentację i oświetlenie
ul. Cichej w Jabłonnie,
• Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonnie,
• Wykonano oświetlenie budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem,
• Wykonano oświetlenie ul. Kwiatowej
w Chotomowie,
• Wykonano dokumentację oświetlenia
chodnika wzdłuż drogi nr 630,
• Wykonano dokumentację oświetlenia
chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie
w Jabłonnie,
• Wykonano dokumentację oświetlenia
ul. Gwiaździstej w Chotomowie,
• Budowa boiska do piłki nożnej i boiska
wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (w ra-

Chodnik w Suchocinie
usprawnił komunikację
mach programu ORLIK 2012),
• Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie – Etap II.

Łącznie na inwestycje gminne wydano z budżetu gminy
11.062.541,27 zł.

Całość sprawozdania
z wykonania budżetu
oraz z XLVI sesji
dostępna jest w BIP
na www.jablonna.pl
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Oszczędźmy słów,
niech pozostanie
wielkie milczenie
Jan Paweł II

Mówi się, że „nie ma ludzi niezastąpionych”, ale w rzeczywistości tak nie
jest. Pustki która pozostaje po tych co
odeszli, nie da się w żaden sposób wypełnić. Przestrzeń intelektualna, uczuciowa, czy duchowa danej osoby jest
bowiem tak wyjątkowa i indywidualna,
że nic nie jest w stanie jej zastąpić.
W sobotę 10 kwietnia w gminie
Jabłonna obchodzono 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W intencji Papieża Polaka modlili się mieszkańcy wszystkich
miejscowości. Msze święte odprawiono
w kościołach paraﬁalnych w Chotomowie
i Jabłonnie. Zapalano znicze, składano
kwiaty, odwiedzano miejsca pamięci poświęcone Papieżowi.
Nieoczekiwanie 10 kwietnia stał się
także dniem żałoby narodowej. W katastroﬁe lotniczej pod Smoleńskiem, zginął
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech
Kaczyński, żona prezydenta Maria Kaczyńska, ich najbliżsi współpracownicy,
przedstawiciele Rządu i instytucji pań-

Kamień poświęcony pamięci oﬁar stanął
przy kościele paraﬁalnym w Jabłonnie
stwowych, parlamentarzyści, duchowni,
dowódcy Sił Zbrojnych RP, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, przedstawiciele
Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń,
członkowie załogi samolotu TU-154M
oraz inni pasażerowie. Razem 96 osób.
W związku z tym tragicznym wydarzeniem sobotnie Msze święte poświęcono również modlitwie za dusze zmarłych
w katastroﬁe. Wierni modlili się w ich
intencji także w niedzielę 11 kwietnia,
a punktualnie o godz. 12.00. dwoma minutami ciszy uczczono pamięć oﬁar.
Natomiast 18 kwietnia władze gminy
oraz mieszkańcy uczestniczyli w Mszy świętej w intencji oﬁar zbrodni katyńskiej oraz
katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Po liturgii odbyła się ceremonia odsłonięcia kamienia pamiątkowego
oraz zasadzenia dębu katyńskiego.
AO

Wspomnienie o I Marszałku Polski
Józeﬁe Piłsudskim
w 75. rocznicę Jego śmierci
W niedzielę 12 maja 1935 roku
o godz. 20.45 zmarł w Belwederze I Marszałek Polski Józef Piłsudski. Urodził się
5 grudnia 1867 roku w miejscowości Zaosie ziemi Wileńskiej, syn Józefa i Marii
z Billewiczów. Zmarł jeden z największych Polaków w naszej historii, twórca
Legionów, Naczelny Wódz Armii Polskiej
w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej 1920roku, współtwórca niepodległego Państwa Polskiego po 125 latach niewoli. Testamentu politycznego na piśmie
nie Zostawił.
Na kartce papieru pod nagłówkiem
„Na wypadek nagłej śmierci" ograniczył
się do dyspozycji o charakterze jak najbardziej osobistym: „Nie wiem czy nie zechcą
mnie pochować na Wawelu. Niech tylko
moje serce wtedy zamknięte schowa-

ją w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co
w kwietniu 1919 roku mnie jako Wodzowi, Wilno jako prezent pod nogi rzucili".
Polecał sprowadzić z cmentarza w Sugintach na Litwie prochy swojej matki do
Wilna." Niech dumne serce u stóp dumnej
matki spoczywa".
Na pogrzebie Marszałka w Krakowie
u wrót Katedry na Wawelu, Prezydent RP.
Ignacy Mościcki pożegnał odchodzącego
słowami: „Cieniom królewskim przybył
towarzysz wiecznego snu... skroni Jego
nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła.
A królem był serc i władcą woli naszej...
śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń,
potęgą czynów ze zniewolonych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł,
granice nim wyrąbał, a Sztandary naszych
pułków sławą uwieńczył... skażonych nie-

Kochana Polsko,
to do Ciebie ślę te słowa,
Choć może jeszcze nie dojrzał do tego
mój rozum i głowa.
Jednak pragnę napisać co o tobie myślę,
Dlatego hymn Ci ułożę,
a potem go wyślę.
Pamiętasz ile to wojen było
Królestwa Polskiego nic nie skruszyło!
Bo choć wrogowie się bardzo starali,
Ducha Polskiego nie pokonali.
Komuż to zawdzięczamy
jak nie polskim patriotom?
Walczących kosą przeciw armatom i
samolotom.
Za Was Obrońcy się modlę,
odmawiam różaniec.
Bo nie jeden za Polskę na śmierci
padł szaniec.
Za tę Ojczyznę, która taka dobra,
Za Orła Białego patrzącego z godła!
Za lasów tysiące, Bałtyk, Mazury,
Za stolicę Warszawę oraz Polskie góry.
Teraz reﬂeksje ;
czym Polska jest dla mnie?
Jest jak piękna suknia
na dorodnej pannie.
Otucha w cierpieniu:
jak woda na pustyni,
Coś małego w czymś dużym:
jak pestka w dyni.
Pisałem do Ciebie w wielkim uwielbieniu.
Nie jak tysiące wcześniej
– może w strachu czy cierpieniu.
Bo przecież wiesz, że nie wszyscy
tyle szczęścia mają,
Że z wolną Ojczyzną
co dzień się witają.
Piotr Górniak

wolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać... Dał Polsce wolność,
granice, moc i szacunek świata." Spoczął
Marszałek Piłsudski w krypcie Srebrnych
Dzwonów. Z cmentarza w miejscowości
Suginty powiatu Uściańskiego w Republice
Litewskiej dnia 1.06.1936r. ekshumowano
zwłoki Marii z Billewiczów Piłsudskiej,
matki Marszałka. Ciało Marii Piłsudskiej
i serce Marszałka spoczęło na cmentarzu Rossa w Wilnie pod płytą nagrobną
ze wzruszającym napisem „Matka i Serce
Syna"
Edmund Kuklewski
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FUNDACJA Z SERCEM
Od listopada 2008 roku w naszej gminie działa „Fundacja TRZCIANY”. Jej głównym celem jest budowa i prowadzenie specjalistycznego centrum rehabilitacji w Trzcianach oraz prowadzenie działań na rzecz kształtowania
prawidłowych relacji w rodzinie.

Ósme miejsce
w Polsce!
20 maja w Świdnicy odbyło
się wręczenie nagród i dyplomów laureatom „Rankingu Gmin i Powiatów”.
Nasza gmina zajęła w tym
rankingu 8. miejsce.
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich (ZPP) jest na bieżąco
uaktualniany przez ekspertów w trybie
on-line. Jest on podzielony na cztery
kategorie odnoszące się do jednostek
samorządu terytorialnego: powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Gmina Jabłonna jest sklasyﬁkowana
w rankingu gmin wiejskich i po raz drugi
z rzędu zajęła wysokie 8. miejsce. Nagrodę w imieniu wójt Olgi Muniak, odebrał
zastępca wójt Tadeusz Rokicki.
Red.
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Działająca od prawie dwóch lat fundacja prowadzi działalność mającą na celu
zapobieganie kryzysom rodzinnym oraz
wspieranie całych rodzin i poszczególnych
ich członków w sytuacjach szczególnie dla
nich trudnych. Jest młodą rozwijającą się
oragzanizacją, otwartą na propozycje ze
strony zarówno osób chcących uzyskać
pomoc jak i osób pragnących udzielić
wsparcia. W celu pozyskiwania funduszy
na realizację celów statutowych, fundacja
prowadzi także działalność gospodarczą
polegającą na świadczeniu usług fryzjerskich w jednym z renomowanych salonów
fryzjerskich oraz wykonywaniu materiałów reklamowych.
Głównym przedsięwzięciem fundacji
jest budowa specjalistycznego centrum
w Trzcianach. Będą się w nim odbywały
turnusy dla niepełnosprawnych dzieci
i ich rodzin. Dzięki nim dzieci zostaną
przygotowane do samodzielności tak
potrzebnej w dorosłym życiu, co z pewnością pomoże im w budowaniu relacji
z innymi ludźmi. Każdy rodzaj wsparcia
i współpracy jest więc dla organizacji niezwykle cenny.
Zanim jednak centrum powstanie,
jej członkowie skupiają sie na zadaniach
bieżących.
Red.

Modlińska
w remoncie
12 maja 2010 r. rozpoczął się remont ul. Modlińskiej w Jabłonnie.
Inwestycję wykonuje
ﬁrma POLHILD1 z Kobyłki.
W ramach prac wykonane będą: krawężniki, rowy
odwadniające i zatoki parkingowe. Położona zostanie
także nowa nawierzchnia.
Remont rozpoczął się na wysokości ronda S1. W dalszej
kolejności prace będą kontynuowane do skrzyżowania
z ul. Zegrzyńską. Remont obejmie również ul. Zegrzyńską na odcinku od skrzyżowania z ul. Modlińską do ronda S3.
Inwestycja wykonywana jest w ramach
tzw. „Schetynówki” czyli Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Planowany termin zakończenia budowy
to koniec sierpnia br.
Przepraszamy za utrudnienia, które mogą występować w trakcie trwania
remontu. Inwestor dołoży wszelkich starań, by było ich jak najmniej.
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Wywiad z … Janiną Jarosz
drużynową i organizatorką jabłonowskiej drużyny
„Szarych Szeregów” w czasie II wojny światowej.
Najgorsi byli w grupie, bo pojedynczo
Jak pamięta Pani czasy II wojny światobali
się nas tak samo jak my ich. Najbarwej. Jak wyglądała Pani działalność?
dziej
obawialiśmy się jednak volksdeutGdy rozpoczęła się wojna byłam barschy.
Oni
donosili i przed nimi nie dało się
dzo młoda. Chodziłam do gimnazjum im.
nic
ukryć.
Przed wojną nikt nie wiedział
Emilii Plater w Warszawie. Tam też była
o
ich
istnieniu,
że są zorganizowani. Podrużyna harcerska, w której zaczęłam
dejrzewano,
że
działają
w Rajszewie, ale że
aktywność. Po roku zaczęto nas motyw
Jabłonnie,
to
nie.
Wracając
do samych
wować do rozszerzania działalności. Tak
Niemców,
wśród
nich
byli
też
tacy
którzy
narodziła się drużyna harcerska na terenie
do
końca
wykonywali
rozkazy
i
uratonie Jabłonny. Pierwszy zastęp nosił nazwę
wali
niektórych
mieszkańców.
„Dęby” od miejsca gdzie się spotykałyśmy,
Tych których wywieziono do Palmir, nie
czyli lasu na Buchniku. Było nas sześć.
udało się jednak uratować…
Czym się zajmowałyście?
To było na samym początku jak Niemcy
Na początku miałyśmy zwykłe zbiórki.
tu
weszli.
Pamiętam tę noc. Była straszna. LuPo pewnym czasie, co wynikało oczywiście
dzie
okropnie
się bali, a Niemcy byli bardzo
z sytuacji, rozpoczęłyśmy szkolenia dla saniwrogo
nastawieni.
Część ludzi została ostrzetariuszek. Poza tym organizowałyśmy święta
żona
i im udało się uciec, lub
narodowe,
zbierałyśmy
ukryć
gdzieś w lasach albo
odzież oraz robiłyśmy swe- „Tak narodziła się
na
strychach.
Ale jak kogoś
try i skarpety dla obozu na
żołnierze
złapali,
to od razu
Bukowie. Opiekowałyśmy drużyna harcerska
rozstrzeliwali.
się grobami, wspierałyśmy
działania partyzantów, roz- na terenie Jabłonny”. Podobnie działo się
z ludźmi ukrywającymi
nosiłyśmy też gazetki i ulotsię
w
lasach
na
Buchniku.
ki. Pomagałyśmy w każdy możliwy sposób.
Ukrywało
się
tu wielu żydów, byłych
Wszystkie te działania były jednak prowamieszkańców
Buchnika.
Chowali się w ziedzone w całkowitej konspiracji – bez nazwisk,
miankach,
a
my
w
miarę
możliwości donotylko pseudonimy. Najpierw była zastępowa,
siłyśmy
im
jedzenie.
Ale
jak
Niemcy kogoś
zastępowa znała drużynową, drużynowa hufznaleźli,
to
robili
z
nimi
straszne
rzeczy. Stracową, hufcowa komendantkę chorągwi i tak
ciłam
tu
bliską
koleżankę.
Likwidacja
getta
dalej. W razie wpadki nie było zagrożenia, że
na
Ludwisinie
również
była
makabryczna.
wszyscy zostaną zdekonspirowani.
Jak wyglądał sam Buchnik?
Nie było to jednak łatwe…
Tu przede wszystkim był front, a cały
Oczywiście. Pewnego razu zatrzymano
las
był
ścięty. Niemcy chcieli mieć lepszy
mnie i koleżankę w Warszawie. Niemiec
widok,
więc kazali wyciąć drzewa. Leżały
przeszukał jej torbę, ale nic nie znalazł. Do
na
wysokości
pierwszego pietra. Widok był
mojej na szczęście już nie zajrzał. Miałam
makabryczny.
w niej gazetki konspiracyjne, więc wiadoOd sierpnia jak wybuchło powstanie stamo co by z nami zrobili gdyby je znaleźli.
cjonowała
tu masa wojska. W Buchniku staA jacy byli Niemcy dla mieszkańców? Podła
ciężka
artyleria,
a na Żeraniu doszli Rosjaczas okupacji wielu ich tu stacjonowało.

nie, więc była ciągła wymiana ognia. Dużo
ludzi wtedy zginęło. Poza tym w Jabłonnie
był też tłum wysiedleńców, np. z Wołomina. My mając swój dom spaliśmy w jednym
pokoju, bo w reszcie spali uchodźcy. Często
było tak, że przychodzili Niemcy i wyganiali
tych wysiedlonych i sami kwaterowali.
A co robili Niemcy gdy opuszczali
te domy?
Grabili, a to czego nie udało się zabrać,
niszczyli. Ludzie zakopywali co mogli
w ziemi, myśląc że uda im się coś ocalić.
Ale żołnierze chodzili z wykrywaczami
metalu i wszystko znajdowali. Brali co popadnie. W Jabłonnie zostały może ze 2 czy
3 domy całe. Inne były spalone, zniszczone albo posiekane odłamkami.
Swoje żniwo zbierały też miny …
Tak, jak wojsko się wycofywało oprócz
zniszczenia budynków, zaminowali większość miejscowości. Dużo osób jeszcze po
wojnie było oﬁarami tych min.
Jak wyglądał powrót do życia po wojnie?
Najważniejszą rzeczą było odbudowanie
tego co zostało. Łatało się więc ściany, dachy,
tak aby nie spać pod gołym niebem. Ale
jak wszystko było zrównane z ziemią przez
czołgi, to można sobie tylko wyobrazić jak
to wyglądało. Pomagali nam żołnierze i sąsiedzi. To były inne czasy. Inne relacje międzyludzkie. Wszyscy byli otwarci, życzliwi,
pełni zapału i chęci niesienia pomocy.
Pani też ja niosła. Po wojnie zajęła się
Pani medycyną. Ten wybór podyktowały doświadczenia wojenne?
Poniekąd tak, choć zawsze chciałam
pomagać ludziom. Po studiach skierowano mnie do Łowicza, gdzie zorganizowałam oddział dziecięcy. Jego ordynatorem
byłam przez 25 lat. Później wyszłam za
mąż, wróciłam do Jabłonny, urodziłam
syna i tu dalej pracowałam jako pediatra.
Jak teraz Pani się tu mieszka?
Bardzo dobrze, pochodzę z Jabłonny
więc obserwowałam zmiany, które tu zachodziły w ostatnich latach. Miejscowość
szalenie się rozwinęła.
A ludzie? Jako pediatra „wychowała”
Pani kilka pokoleń…
Tak. Można tak powiedzieć. Dzieci rozpoznaję po podobieństwie do rodziców, a rodziców po tym jak byli moimi pacjentami.
A co z historią? Koła kombatanckie są
potrzebne?
Są i to bardzo. Dzięki temu, że zmieniły
się czasy, my kombatanci możemy mówić
o tym co robiliśmy dla kraju. A nie zawsze
tak przecież było. Należy się nam za to szacunek. Związki kombatanckie są zatem bardzo potrzebne. Dzięki nim możemy sprawić,
że historia zostanie w pamięci pokoleń.
Rozmawiały: Aneta Ostaszewska
i Agnieszka Jędrzejewska
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20 lat
Samorządu
Terytorialnego
W środę 2 czerwca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie z okazji XX lecia Samorządu odbyła się Sesja Nadzwyczajna
Rady Gminy Jabłonna. Gośćmi specjalnymi byli Radni oraz Sołtysi
tworzący nasz samorząd na przełomie ostatniego dwudziestolecia.
W trakcie uroczystości Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Wołosiewicz przypomniała najnowszą historię gminy Jabłonna, a Wójt
Olga Muniak opowiedziała jak zmiany sprzed dwudziestu lat wpłynęły na rozwój naszego regionu i Polski.

Z okazji Dnia Samorządowca
oraz przypadającej w tym roku
20. rocznicy utworzenia w Polsce samorządu
terytorialnego, wszystkim Radnym i osobom
współtworzącym nasz gminny samorząd
składamy najserdeczniejsze życzenia
pomyślności i satysfakcji.
Przyjmijcie Państwo
gratulacje i podziękowania
za wspólną troskę na rzecz rozwoju
samorządności lokalnej.
Życzymy aby Wasze wysiłki
były zauważone i doceniane
przez mieszkańców naszej Gminy.
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Radni I kadencji 1990-1994

Radni II kadencji 1994-1998

Radni III kadencji 1998-2002

Radni IV kadencji 2002-2006

Wspólne zdjęcie władz gminy i sołtysów

Radni V kadencji 2006-2010
oraz goście spotkania
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Felieton Anny Bombały
Wiosna roku 2010 przyniosła nie tylko
trochę słońca i kwiatów, ale także największą
tragedię w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Gdy w sobotę, 10. Kwietnia, o godz. 9.30 po raz
pierwszy usłyszałam tę wiadomość w radio, nie
byłam pewna czy dobrze zrozumiałam. Ta informacja była bowiem tak nieprawdopodobna,
że trudno było w nią uwierzyć. Zebrani w studio
radiowym politycy wręcz zaniemówili.
Impreza w Gdyni, na którą jechaliśmy i pokaz mody stały się w jednej chwili bardziej odległe niż księżyc. W obliczu takiej tragedii sprawy
do nie dawna niezwykle ważne straciły jakiekolwiek znaczenie. Wręcz śmieszne wydają się
dyskusje i kłótnie ostatnich tygodni i miesięcy.
Dwa dni po tragedii wpadła mi w ręce gazeta z piątku przed tragedią. Żenujące kłótnie
o to, czy posadzić dwa czy jeden dąb upamiętniający oﬁary Katynia w Warszawie. Kłótnie
o stołki i fotele. Połowa tekstów zaś była po prostu śmieszna.
Są takie chwile w życiu każdego pojedynczego człowieka i w życiu całego kraju, które zmuszają nas do reﬂeksji i wyciągnięcia wniosków
na dalsze życie. I myślę, że to jest taka chwila.
Niezwykle tragiczna, bo zginęli ludzie mądrzy
i wartościowi. Opcje polityczne są tutaj najmniej ważne. Zginęli politycy lewicy, prawicy
i księża. Mieli swoje rodziny i przyjaciół. Mieli
dla kogo żyć i byli potrzebni innym. Stanowisko
wcześniej czy później zajmie ktoś inny, zostaną
wybrani nowi posłowie i senatorowie. Odbędą
się wybory prezydenckie. Ale ojca dzieciom czy
syna matce nie zastąpi już nigdy nikt. Te miejsca pozostaną puste.
Przeszłości nie zmienimy. Ani tej sprzed
dziesiątków lat ani tej sprzed dwóch dni. Ważne

jest tylko, czy wyciągniemy wnioski z tego co się
stało. I nie mówię tutaj o politykach ale o nas.
Zwykłych ludziach. Czy nauczymy się szanować innego człowieka, nawet jeśli ma on inne
poglądy? Czy nauczymy się korzystać z „boskiego prawa zapomnienia”, jak to nazwał jeden
z naszych największych pisarzy Stefan Żeromski? Ale kto dzisiaj o nim pamięta.
Czy nauczymy się odróżniać rzeczy ważne
od nieważnych? Czy po tygodniu żałoby życie
wróci do normy i wydawać nam się będzie,
że śmierć nas nie dotyczy? Takie same dyskusje były prowadzone po śmierci Jana Pawła II.
Obiecywaliśmy sobie, że będziemy inni, że świat
już nie będzie taki sam. Po pewnym czasie
wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Czy
tak będzie i tym razem?
Na pewno po pierwszym szoku, dojdziemy
do siebie. Złożymy kwiaty na grobach tragicznie
zmarłych i zapalimy znicze. Zaczniemy normalnie żyć. A ja nadal będę miała nadzieję, że będziemy dla siebie bardziej życzliwi. Pisałam już
o tym, aby uśmiechać się życzliwie do sąsiada.
Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy będziemy mieli
ku temu następną okazję. Wykorzystajmy więc
dzisiejszy dzień. Ktoś ładnie powiedział, że jest
tylko tu i teraz. Żyjemy tylko w teraźniejszości.
Nie ma przeszłości ani przyszłości. Przeszłość
już była kiedyś teraźniejszością i nią żyliśmy.
A przyszłość… Czy wiadomo naprawdę, że nadejdzie?
A tu i teraz naprawdę jest. Kiedy rano idę
na spacer z moim psem, spotykam często panią,
która idzie w przeciwną stronę. Po kilku dniach
takiego spotykania zaczęłyśmy sobie mówić
„Dzień dobry”. Nie wiem jak się nazywa, ani
dokąd codziennie idzie. Ale zawsze cieszę się,

gdy ją widzę. Uśmiechamy się do siebie i uruchamiamy strumień dobrej energii. Życzliwość
zawsze wraca. Złość i zawiść też. Warto o tym
pamiętać.
Czasami rozmawiamy z sąsiadką, gdy spotkamy się przypadkiem na ulicy. Niedawno
powiedziała bardzo ważne słowa: „nawet najgorszy sąsiad jest lepszy od najlepszego krewnego, który mieszka daleko”. Ma absolutną rację.
Sąsiad jest najbliżej nas. I na niego możemy
przede wszystkim liczyć. Nawet jeśli w danym
momencie zrobił coś nie po naszej myśli czy nas,
delikatnie mówiąc, zdenerwował. Nawet jeśli
mamy do niego o coś pretensje.
Działa to także w przypadku krajów. Czy
ktoś mógł przez chwilę przypuszczać, że pierwszą osobą, która odda cześć naszemu zmarłemu
tragicznie prezydentowi będzie premier Rosji
Władimir Putin? A pierwszymi, którzy zaciągną wartę przy trumnie będą żołnierze rosyjscy? Nie można być niczego pewnym. Los bywa
przewrotny. To powinno nas nauczyć nie tylko
tolerancji, ale także dystansu do bardzo wielu
rzeczy, a przede wszystkim do siebie.
Mam nadzieję, że wyciągniemy z tej sytuacji właściwe wnioski na przyszłość. Słońce
świeci. Może jednak będzie trochę cieplej. Nie
tylko na zewnątrz. Zawsze będę apelować:
bądźmy dla siebie bardziej życzliwi! Polubmy
sąsiada! Nawet, jeśli żyje inaczej niż my i ma
inne poglądy. Polubmy miejsce, w którym żyjemy. I naszą gminę. Tak serdecznie i naprawdę.
Mogliśmy przecież traﬁć gorzej.
Niedługo czas urlopów i wakacji. Wielu
z nas pojedzie do dalekich krajów. Życzę przyjemnego odpoczynku i radości każdego dnia.
Oby żaden dzień nie był stracony.

Siła masażu

Czym jest właściwie reumatyzm?
Naukowcy rozróżniają cztery główne grupy
chorób reumatycznych:
- zapalne choroby stawów ( przyczyna – nieprawidłowa aktywność systemu obronnego
organizmu, następstwa – stany zapalne stawów, uszkodzenia chrząstek i kości)
- zwyrodnieniowe choroby stawów, osteoartroza (przyczyna – nadwyrężenie stawów,
przyspieszone przez nadwagę i wady postawy,
następstwa – stany zapalne stawów, bóle z powodu przeciążenia)
- reumatyzm tkanek miękkich (przyczyna
– nieprawidłowe obciążeni, przeciążenia, następstwa – stany zapalne i ból mięśni, wiązadeł, pochewek ścięgnistych)
- schorzenia parareumatyczne np. dna moczanowa ( przyczyna – zła przemiana materii, nieprawidłowa dieta, następstwa – stany
zapalne mięśni i stawów)
Sposób leczenia dolegliwości reumatycznych
zależy od rodzaju schorzenia. Często najprostszą metodą w walce z dolegliwościami jest obniżenie masy ciała i odpowiedni uregulowany
tryb życia. Leczenie farmakologiczne może być

uzupełnione innymi metodami: ﬁzykoterapią,
kąpielami, gimnastyką lub masażami.

Zadbaj o sobie. Zdrowie i dobre samopoczucie są najważniejsze.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy
Państwo także należą do grupy osób, które
często odczuwają bóle w krzyżu, okolicach
bioder, w kolanach, plecach lub zmianie pogody, albo podnoszeniu ciężkich przedmiotów?
Czy znają Państwo dolegliwości reumatyczne?
Choroby reumatyczne stanowią zbiór różnych schorzeń. Dominują w nich jednak
zmiany zwyrodnieniowe lub zapalne. Objawy mogą być różne, choć zazwyczaj są nimi
ostre bóle albo trwające latami przewlekłe
stany: nabrzmiałe stawy, zniekształcone
palce, bóle kręgosłupa, zapalenie stawu łokciowego. Objawy choroby są jednak zawsze
podobne: bóle utrudniające normalne poruszanie się.

Przypominam, że nawet niewielka liczna
masaży pozwala walczyć z reumatyzmem,
bólem i opuchliznami stawów. Zapraszam
na masaż!
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Do poczytania…
Drodzy czytelnicy, Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonnie poleca Państwu, jedną z najnowszych książek, poświęconych naszemu
Papieżowi, a mianowicie „Tajemnice Jana
Pawła II” autorstwa dziennikarza Antonio
Socci. Książka została wydana przez Dom
Wydawniczy RAFAEL, a tłumaczenia z języka włoskiego dokonała Jolanta Kornecka-Karmarczyk.
To książka o naszym Papieżu napisana
w bardzo jasny i przejrzysty sposób, łatwo
i chętnie się ją czyta. Można się z niej dowiedzieć się o najbardziej skrywanych tajemnicach związanych z Janem Pawłem II. Jest oparta na faktach, o których autor dowiaduje się
z rozmów przeprowadzonych m.in. z księdzem Jarosławem Cieleckim, prałatem Konradem Krajewskim, kardynałem Andrzejem
Deskurem, wysokim dostojnikiem katolickim, którego nazwał umownie Petrusem.
Ale nie tylko bliscy współpracownicy byli
rozmówcami, przytoczona jest tu bardzo ciekawa rozmowa z jedną z młodych osób, której objawiła się Maryja, Matka Boga – Mirjaną z Medjugorje, a także przytoczone związki
z Ojcem Pio.
Ta bez wątpienia bestsellerowa książka
odkrywa nieznane dotąd epizody z biograﬁi
i sekrety historycznych wydarzeń w życiu
polskiego papieża.
Ta książka to ani biograﬁa ani sensacja.
Jest to raczej próba odtworzenia i przekazania
czytelnikom życia duchowego Jana Pawła II,
w aspekcie jego intymnej i głębokiej relacji
z Bogiem. Dzięki takiemu spojrzeniu zaczynamy znacznie lepiej rozumieć widoczną
z zewnątrz drogę życiową tego wielkiego
człowieka i pokornego sługi Boga i ludzi.
Zarazem jest to próba przekazania czytelnikom czegoś, co wymyka się wszelkim
relacjom, co jest wprost nieprzekazywalne:
działania Łaski Bożej na duszę konkretnego
człowieka. Żeby zaś móc takie działanie ujrzeć, trzeba go samemu doświadczyć w modlitwie, medytacji i w życiu codziennym.
W związku z 70. rocznicą mordu
w Katyniu, polecamy również nieco wcześniej
wydaną pozycję książkową autorstwa niemieckiego autora Franza Kadella „Kłamstwo
katyńskie”, w przekładzie Jerzego Pasieki, wydaną przez Wydawnictwo Dolnośląskie.
Książka przedstawia historię kłamstwa
katyńskiego oraz próby jego zwalczania
na Wschodzie i Zachodzie. Wydarzenia
w niej opisane przywodzą na myśl polityczny
thriller, z tą różnicą, że wszystko to wydarzyło
się naprawdę.
Anna Czachorowska
GBP w Jabłonnie

Pyszności

dla Ciebie i dla gości…
Wiosna w pełni, czas zrezygnować z ciężkich zimowych potraw typu bigos czy bitki.
Na wiosnę proponuję dania lekkie i zdrowe. A przede wszystkim proste w wykonaniu.
Smacznego - Sylwia Skowrońska

SAŁATKA
Z SEREM MOZARELLA

Sos: 4 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżeczka
octu winnego, 2 ząbki czosnku, Sól,
pieprz, Plasterek cytryny

1 główka sałaty
2 pomidory
1 ogórek długi
1 ﬁoletowa cebula
1 papryka
3-4 rzodkiewki
Pół puszki fasoli (ﬁoletowej)
Pół puszki kukurydzy
1 ser mozarella
Oregano lub bazylia

Warzywa posiekać w kostkę (nie za
małą), sałatę poszarpać i wszystko razem włożyć do miski. Dodać kukurydzę
i fasolę. Ser pokroić w kostki i obtoczyć
w wybranej przez siebie przyprawie (oregano lub bazylia) i również włożyć do
miski. Sos rozrabiamy w szklance, wyciskając do niego czosnek i sok z cytryny.
Wlewamy wszystko do miski, mieszamy
i sałatka gotowa.

ZUPA CEBULOWA

Do garnka nalać 3 litry wody lub
rosołu. Cebulę pokroić w półplasterki
i włożyć do garnka. Jeżeli w garnku jest
woda dodać 3 kostki rosołowe. Gotować
na wolnym ogniu ok. 2 godzin. Do smaku dodać sól i pieprz. Pod koniec gotowania dodać szczyptę oregano. Przed
podaniem, na talerzu rozetrzeć łyżkę
śmietany i zalać gorącą zupą, posypać
startym serem i dodać grzanki.

3 duże cebule
7 dag żółtego sera
Grzanki z jednej kajzerki (chyba,
że ktoś lubi, więc może być więcej)
½ szklanki śmietany
3 kostki rosołowe lub rosół
Sól, pieprz, oregano
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CENTRUM ZDROWIA I URODY

Medycyna
Es
Medycyna Estetyczna

Kosmetyk
Kosmetyka

Zabiegi Laserowe

Zabiegi Lasero

Profesjonalizm
w trosce o Twoje piękno
Centrum Medyczne Vita Med

- miejsce stworzone z myślą o Twoim komforcie.

Centrum Medyczne Vita Med | ul. Dobra 1a , Chotomów k. Warszawy | tel. 0-22 765 44 40 | www.cmvitamed.pl
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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

