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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy

zali ogromne serce i zaangażowanie
w trakcie tejże zbiórki. Jeszcze raz
dziękuję Wam drodzy mieszkańcy
Pragnę serdecznie powitać Was na za tak szczodrą postawę i bezinterełamach najnowszego numeru „Wie- sowną pomoc.
ści z naszej gminy” i gorąco zachęcić
do lektury naszego biuletynu.
Ponadto w bieżącym numerze znajdziecie Państwo garść ważnych inW tym numerze polecam przede formacji o innych działaniach gminy
wszystkim strony 10 i 11, na których w ostatnim czasie. Z pewnością zaprzybliżamy jedną z najważniej- interesuje Was nowy rozkład jazdy
szych inwestycji w tym roku, czyli autobusu 806, fotoreportaż z sierpmodernizację ul. Modlińskiej i Ze- niowego Święta Chotomowa oraz
grzyńskiej. Przypomnę tylko, że zo- wywiad z sołtysem wsi Janówek II
stała ona zrealizowana przy wspar- Waldemarem Mrozem.
ciu środków zewnętrznych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Wakacje już za nami dlatego wszystDróg Lokalnych 2008-2011, czyli tak kim uczniom i nauczycielom skłazwanej „schetynówki”.
dam życzenia owocnej nauki i pracy.
Mam nadzieję, że wszyscy spotkaNa stronie 5 zamieściliśmy tekst my się na Święcie Gminy Jabłonna
o zbiórce darów dla osób poszkodo- na które serdecznie zapraszam
wanych w wyniku powodzi w Bo- 5 września.
gatyni. Z radością dołączam się do
umieszczonych w artykule podzięElżbieta Radwan
kowań dla darczyńców, którzy okaRedaktor naczelna
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Tegoroczna powódź szczęśliwie
oszczędziła naszą gminę, dlatego władze gminy bez wahania podjęły decyzję o pomocy tym, którzy nie mieli
tyle szczęścia. Zbiórka dla Bogatyni
prowadzona była w kościołach paraﬁalnych w Jabłonnie i Chotomowie
oraz na osiedlach. Reakcja mieszkańców była natychmiastowa, a ich
hojność bezcenna. Wśród darów nie
zabrakło żywności z długim terminem przydatności, środków czystości
i środków chemicznych służących do
porządkowania domów po powodzi.
Darczyńcy przekazali także pościel,
gumowe rękawice, wiadra, środki do
dezynfekcji, płyny do mycia, papier
toaletowy, ręczniki oraz wiele innych
niezbędnych rzeczy.

Od poniedziałku 16 sierpnia do piątku
27 sierpnia 2010 roku w gminie Jabłonna
zorganizowaliśmy zbiórkę darów
dla mieszkańców Bogatyni poszkodowanych
przez tegoroczną powódź.
REKLAMA
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Wszystkie dary zostały przewiezione do Bogatyni pod koniec sierpnia.
W tym miejscu chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy włączyli się
w akcję zbiórki darów za zaangażowanie, okazane serce i hojność.
Michał Smoliński
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Stoisko Gminy Jabłonna cieszyło się
dużym zainteresowaniem

Przedszkole Wyspa Skarbów
zapewniło malowanie buziek

Ochłodę gościom zaserwowali strażacy z Chotomowa

Święto Chotomowa
W sobotę 15 sierpnia odbył się doroczny festyn z okazji Święta Chotomowa. Impreza tradycyjnie przyciągnęła wielu mieszkańców naszej
gminy oraz okolicznych miejscowości.
Organizatorami imprezy byli:
proboszcz chotomowskiej paraﬁi ksiądz prałat Leszek Kołoniecki, władze Gminy Jabłonna oraz
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Chotomowie. Scena od południa należała do dzieci. Odbywały się na niej konkursy, występy
artystyczne i różne zabawy przynoszące dzieciakom wiele radości.

Na paraﬁalnym placu było równie
ciekawie. Strażacka grochówka,
dmuchańce czy liczne stoiska handlowe stanowiły zaledwie ułamek
tego co organizatorzy przygotowali
tego dnia dla gości imprezy.
Festyn zakończył koncert muzyczny „Przeboje wiecznie żywe”
w wykonaniu zespołu „HORYAneta Ostaszewska
ZONTY”.

Pokaz ognia wywołał zachwyt
wśród publiczności

Dzieci chętnie brały udział
we wszystkich konkursach
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
czyli m. in. starych mebli (w tym szaf, łóżek, krzeseł, biurek, tapczanów, materacy, foteli itp.),
wózków dziecięcych, desek itp.
Kontenery na tego typu odpady rozstawione zostaną
w poszczególnych miejscowościach w następujących terminach:
14 – 15 września 2010 r.

16 – 17 września 2010 r.

Jabłonna – na parkingu przy kościele
(przy ul. Abramowicza)

Rajszew – naprzeciwko posesji Mazowiecka 126,
Skierdy – naprzeciwko posesji Nadwiślańska 72,
Trzciany – naprzeciwko posesji Granitowa 90 - 92,
Suchocin – na działce gminnej przy ul. Rybackiej 5,
Boża Wola – przy Klubie Rolnika, Boża Wola 42,
Wólka Górska – przed wałem przeciwpowodziowym,
obok pojemników na segregacje odpadów,
Janówek Drugi – przy ul. Kwiatowej 82 – 84,
obok pojemników na segregację odpadów

Jabłonna – za budynkami komunalnymi
przy ul. Szkolnej 17, na pętli autobusu szkolnego,
Chotomów – przy ul. Partyzantów, przed przejazdem kolejowym, naprzeciwko sklepu spożywczego,
Dąbrowa Chotomowska – naprzeciwko posesji
sołtysa, przy ul. Lipowej 8

Do kontenerów nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych,
opon, odpadów budowlanych itp. Prosimy o zastosowanie się do powyższych wskazówek.
REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Za zasługi dla

POLICJI
24 lipca w całej Polsce
obchodzono Święto Policji.
W przeddzień święta 23 lipca
o godz. 10.00 w Komendzie
Stołecznej Policji odbyła
się uroczystość wręczenia
odznaczeń i aktów mianowania
na wyższe stopnie policyjne.
Wśród nagrodzonych znalazła
się wójt Olga Muniak.
W uroczystości udział wziął Komendant Główny Policji, kierownictwo
komendy stołecznej Policji, Wojewoda
Mazowiecki, Prezydent m.st. Warszawy, przedstawiciele służb współpracujących w zakresie bezpieczeństwa z KSP.
Zaproszeni goście oraz wytypowani do
odznaczeń policjanci spotkali się w Białej
Sali Pałacu Mostowskich. W ich obecności wręczone zostały wyróżnienia, medale

Ulica Mazowiecka
w Rajszewie przeszła gruntowną modernizację. Dzięki
niej autobus szkolny będzie
miał lepszy dojazd do poszczególnych przystanków.
Każdy kierowca wie, że dobre drogi
to podstawa dobrej komunikacji.
W tym roku w gminie kontynuowane są więc działania zmierzające do poprawy dróg.
Oprócz ul. Mazowieckiej nakładka
asfaltowa pojawiła się również na:
• ul. Przyleśnej w Dąbrowie
Chotomowskiej
• ul. Spornej w Chotomowie
• ul. Akacjowej w Chotomowie
• ul. Żeligowskiego 25/27
w Chotomowie
• ul. Obrońców Modlina
w Chotomowie
• ul. Szczęśliwej
w Chotomowie
• ul. Partyzantów 116
w Chotomowie
• ul. Zacisze w Jabłonnie

Pani wójt otrzymała medal „Za zasługi dla Policji”
„Za zasługi dla Policji”, „Krzyże Zasługi
za Dzielność”, „Medale za Długoletnią
Służbę”, odznaki „Zasłużony Policjant”.
Następnie wręczone zostały policjantom
akty mianowania na wyższe stanowiska
służbowe. Medal „Za zasługi dla Policji”
został wręczony także wójt gminy Jabłonna, Oldze Muniak.
Następnego dnia wójt uczestniczyła
w legionowskich obchodach święta stró-

żów prawa. W tym roku uroczystości
24 lipca zostały zorganizowane pod hasłem „Bądź Bezpieczny Na Drodze”.
W sobotę nie zabrakło atrakcji zarówno
dla dzieci jak i dorosłych, którzy wspólnie
z policjantami wzięli udział w uroczystościach przed budynkiem Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie.
Red.

Mazowiecka w nowej szacie

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

7

W ostatnią sobotę i w niedzielę lipca w Chotomowie i Jabłonnie odbywały się uroczystości związane
z 66. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W kolejnych dniach mieszkańcy gminy uczcili inne
ważne w historii Polski daty.

Z historią w tle
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w sobotę 31 lipca Wójt
Olga Muniak, Starosta Jan Grabiec
i przedstawiciele samorządu i kombatanci złożyli kwiaty w Chotomowie
pod pomnikiem poświęconym pamięci
dowódcy 3 Kampanii 1 Rejonu Armii
Krajowej por. Stefana Krasińskiego
„Kacpra”. Dzień później punktualnie
o 17.00 odbyły się uroczystości pod pomnikiem poległych 1939 – 1945 przy
Skwerze „Alfy i Skiby” w Jabłonnie.
Również 15 sierpnia mieszkańcy gminy i władze spotkali się aby uczcić
90. rocznicę „Cudu nad Wisła” - Bitwy warszawskiej stoczonej w dniach
12-15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny
plsko-bolszewickiej. Bitwa uznana jest
za 18. na liście przełomowych bitew
w historii świata, zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę.
W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć o trwających pracach na planie
ﬁlmu Jerzego Hoﬀmana „Bitwa Warszawska 1920”, w którego realizację
zaangażowany jest mieszkaniec naszej
gminy. Łukasz Dryblak z Suchocina
z którym wywiad można było przeczytać w numerze 5. „Wieści z naszej
gminy”, teraz swoją historyczną pasję
realizuje na planie tej polskiej produkcji. Łukasz jest członkiem grupy
rekonstrukcyjnej „Towarzystwo HistoREKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

Z „Życia Warszawy” wydanego 13 sierpnia 2010 r.

ryczne Rok 1920”, a szerzej o swoim
zamiłowaniu do historii opowiedział
w sierpniowym wydaniu „Życia Warszawy”. Cały artykuł o Łukaszu „Stanąć
REKLAMY

REKLAMY

w kolejce do poboru z własną kurtką
i butami” można przeczytać w internetowym wydaniu gazety, do czego gorąco zachęcamy.
Aneta Ostaszewska
REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

8

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
Sołtysem jest od dwudziestu lat.
Przez ten czas udało mu się nie tylko zyskać zaufanie
mieszkańców, ale i wpłynąć na rozwój wsi,
która w tym roku w całości została zwodociągowana.

rozmowa z Sołtysem Janówka II

Waldemarem Mrozem

Wodociąg dla Janówka
Sołtysem jest Pan już piątą kadencję, jakie inwestycje w Janówku zostały wykonane w tym czasie?
Jedną z najważniejszych była z pewnością budowa drogi biegnącej przez
wieś. Trwało to dwanaście lat i wymagało wiele trudu, ale się udało. Droga wykonana jest z kostki, więc jest nie tylko
praktyczna ale i bardziej wytrzymała od
zwykłego asfaltu, więc mam nadzieję
że będzie dobrze służyła mieszkańcom.
Udało się także zainstalować przy niej
oświetlenie. Z innych inwestycji o których warto wspomnieć to telefonizacja
wsi oraz wodociąg.
Udało się zwodociagować całą wieś?
Tak główna nitka wodociągu biegnie
przez cały Janówek. Udało się zrealizować
tę inwestycję dzięki współpracy z władzami gminy Wieliszew i gminy Jabłonna.
Nasza gmina partycypuje w kosztach budowy głównej nitki. Natomiast przyłącza
mieszkańcy będą wykonywać na swój
koszt.
Jak długo trwały prace budowlane?
Plany powstały już w roku 2005, a budowa rozpoczęła się w roku 2010. Prace
trwały około trzech miesięcy. Wybudowano blisko 2200 metrów wodociągu.
Z jakimi problemami aktualnie boryka
się wieś ?
Potrzebne jest nam miejsce gdzie
moglibyśmy stworzyć boisko, plac za-

baw i budynek do organizacji zebrań
wiejskich. Obecnie odbywają się one u
mnie w domu. Potrzebujemy działki na
stałe.
Na razie zamierzamy wydzierżawić pewien grunt i jeśli się uda jeszcze
w tym roku to również go ogrodzić.
Działka ma dwa tysiące metrów. Chcemy zorganizować tam plac zabaw dla
dzieci i boisko. Złożyliśmy też do budżetu na rok 2011 wniosek o baraki podobne do tych które stoją przy boisku
w Suchocinie. Takie pomieszczenie
właśnie na zebrania.
Ważne jest także aby dzieci i młodzież miały swoje miejsce gdzie będą
mogły spędzać wolny czas. Mamy stół
do pink ponga ale nie zawsze jest miejsce gdzie dzieci mogą pograć. Na plac
i boisko poświęcamy z funduszu sołeckiego 9 tysięcy złotych, mam więc nadzieję że w następnym roku uda nam
się skompletować wyposażenie placu.
Co w Janówku obecnie jest najpilniejsze
do wykonania ?
Poza ty o czym już wspomniałem,
wieś potrzebuje też kanalizacji. Niektórzy
mieszkańcy mówią nawet, że zamiast wodociągu woleliby właśnie kanalizację. Na
razie jednak nic konkretnego w tej sprawie nie mogę powiedzieć.
Z jakimi sprawami najczęściej przychodzą do Pana mieszkańcy? Czy wszystkie
udaje się załatwić?

Z różnymi. Czasami pytają o poradę
jak coś załatwić np. w urzędzie, a czasami przychodzą jak do sąsiada po prostu
porozmawiać. Mam z mieszkańcami
dobry kontakt i właściwie wszystkich
znam, bo osobiście zbieram podatek.
Każdego z nich kilka razy w roku odwiedzam.
Jakich zmian w najbliższym czasie możemy się spodziewać w sołectwie ?
Mam nadzieję, że tych o których wcześniej mówiłem.
Czego zatem mogę życzyć?
Z pewnością kanalizacji. Na tym nam
bardzo zależy.
rozmawiała Aneta Ostaszewska
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Szanowni Czytelnicy,
W związku z artykułem „Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jabłonna destrukt”, który ukazał się
w czerwcowym numerze „Wieści
z naszej gminy”, dotarły do nas liczne opinie czytelników i mieszkańców gminy na temat artykułu oraz
uchwały Rady Gminy z 7 kwietnia
2010 roku. Redakcja pragnie podziękować za wszystkie komentarze, ponieważ świadczą one o wadze tekstów, które powstają z myślą
o mieszkańcach, a także o tym, że
nasi czytelnicy w świadomy sposób
oceniają ich treści.
Do artykułu odniosła się także
przewodnicząca Rady Gminy Barbara Wołosiewicz o czym można
przeczytać w sprawozdaniu z XLVIII
sesji Rady Gminy Jabłonna V kadencji z dnia 30 czerwca 2010r.
„ (…) przewodnicząca rady
ustosunkowała się do artykułu pt.
Destrukt, zamieszczonego w najnowszym informatorze Gminy Jabłonna „Wieści z Naszej Gminy” nr
3/14 z czerwca 2010 r, który w ocenie mówcy jest tendencyjny i wprowadza w błąd opinię publiczną przekazując nieprawdziwe informacje.
Na znak protestu przeciwko tego
typu praktykom, odczytała a następnie przekazała na ręce Pani
Wójt pismo następującej treści cyt:
"Wyrażam stanowczy protest wobec
treści zawartych w czerwcowym (Nr
3/14) Informatorze Gminy Jabłonna
„Wieści z Naszej Gminy” dotyczących
sesji nadzwyczajnej RG Jabłonna.

W artykule podpisanym Redakcja
Autor przekazuje opinii publicznej
nieprawdziwe informacje „Za przyjęciem uchwały o nieutwardzaniu
dróg destruktem głosowali:...” Tymczasem nie była głosowana uchwała o treści podanej przez Autora.
W podjętej 7 kwietnia 2010 roku
uchwale „Rada Gminy nie akceptuje działań związanych z kruszywowaniem dróg asfaltem frezowanym
(destruktem) niezgodnie z obowiązującym prawem (uchwała w załączeniu). Radni otrzymali na komisjach merytorycznych informacje, że
wszystkie prace związane z utwardzaniem dróg destruktem są prowadzone zgodnie z obowiązującym
prawem (zapisy w protokołach). Zatem uchwała Nr XLV/491/2010 Rady
Gminy Jabłonna z 7 kwietnia 2010
roku nie zakazuje utwardzania dróg
destruktem. Radni jedynie nie akceptują działań niezgodnych z prawem,
co wydaje się oczywiste. (…) ”
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UCHWAŁA
Nr XLV/491/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie stanowiska Rady
Gminy dotyczącego działań
Wójta związanych z kruszywowaniem dróg gminnych asfaltem frezowanym (destruktem).
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz.
1591 z późn. zrn.) Rada Gminy Jabłonna, uchwala co następuje:
§1
Rada Gminy Jabłonna nie akceptuje działań związanych z kruszywowaniem dróg asfaltem frezowanym
(destruktem) niezgodnie z obowiązującym prawem.
§2

Rada Gminy Jabłonna wnosi do
Wójta o podjęcie działań zmieCałość sprawozdania dostęp- rzających do uzyskania eksperna jest na stronie www.jablonna. tyz, dokumentów dotyczących
pl, podobnie jak wyniki głosowań możliwości wykorzystania asfaltu frezowanego (destruktu) do
i teksty uchwał podejmowanych na utwardzania dróg na terenie GmiSesjach Rady Gminy. Zachęcamy ny Jabłonna.
do odwiedzin strony oraz Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ
§3
stanowią one najlepsze źródło informacji o działaniach prowadzonych Wykonanie uchwały powierza się
w gminie Jabłonna, które każdy Wójtowi Gminy.
z Państwa może obiektywnie ocenić.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Redaktor naczelna podjęcia i podlega ogłoszeniu po„Wieści z naszej gminy” przez wywieszenie jej na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Elżbieta Radwan
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Modlińska i Zegrzyńska
Przez kilka miesięcy trwał
remont ulicy Modlińskiej
i Zegrzyńskiej w Jabłonnie.
W jego trakcie zmodernizowano pas drogowy, zagospodarowano pobocza i wybudowano parkingi wzdłuż drogi.
To niewątpliwie jedna
z najważniejszych inwestycji Tak Modlińska wyglądała
w tym roku. Po wybudowaniu po pierwszym położeniu
obwodnicy Jabłonny, ul. Mo- nakładki asfaltowej
dlińska stała się drogą gminną
zatem wykonanie jej remontu
było priorytetem.
Prace budowlane rozpoczęły się na odcinku rondo
S1 – budynek poczty przy
ul. Modlińskiej. W pierwszej
kolejności zagospodarowano pobocza gdzie wybudowano parkingi, nowe zatoki autobusowe i wykonano
rowy odwadniające. W dalszej kolejności nawierzchnia drogi została sfrezowana
i pokryta nakładką asfaltową.
W sierpniu prace przeniosły się do centrum Jabłonny.
Na wysokości budynku urzędu gminy powstało nowe
przejście dla pieszych z azylem, a na odcinku od poczty
do skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Zegrzyńską włącznie położono nakładkę asfaltową. Po zakończeniu tych
prac nowego wyglądu nabrała W trakcie remontu wykonano
także ulica Zegrzyńska.
nowe zatoki autobusowe

W sierpniu
prace przeniosły się
na ulicę Zegrzyńską

Wymieniono również
wszystkie krawężniki

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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po remoncie

Starą nawierzchnię drogi
zerwano i zastąpiono
nową nakładką

Wzdłuż ulicy Modlińskiej
powstały parkingi oraz
rowy na wody opadowe

Sfrezowana nawierzchnia
ulicy Modlińskiej

Prace modernizacyjne drogi
rozpoczęto na granicy
Jabłonny i Warszawy

Powstałe azyle dla pieszych oraz elementy narażone
na ruch pojazdów wyłożono kostką

12
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przez cały tydzień

Od 1 października autobus linii 806
jeździł będzie również w weekendy
To bez wątpienia dobra wiadomość dla wszystkich pasażerów
autobusu linii 806, jeżdżącego na
trasie Warszawa – Chotomów. Od
października będzie on jeździł także w weekendy i dni świąteczne.
Dzięki 806 można wygodnie
dojechać do centrum Chotomowa, Jabłonny oraz osiedla No-

wodwory w Warszawie, gdzie
autobus ma pętlę. Nowa linia
ułatwia ponadto dojazd na jabłonowskie osiedle Przylesie, ulicę
Leśną, Dworkową, Chotomowską, Jasną i Kisielewskiego. Autobus zatrzymuje się również przy
szkole podstawowej i gimnazjum
w Jabłonnie.

Linia 806 jest linią strefową.
Według przepisów na odcinku
Chotomów-Buków obowiązują
bilety dla 2. strefy.
Dokładny
rozkład
jazdy
z uwzględnieniem poszczególnych przystanków znajduje się na
stronie: http://www.ztm.pl w zakładce „rozkłady jazdy”.
Red.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Jabłonna pragnę serdecznie podziękować wszystkim
sponsorom tegorocznego Święta Gminy Jabłonna za wsparcie organizacji imprezy.
W tym roku wsparli nas:
Grupa Auto Wimar, Translud, RITF, NEXTEAM - OPEL, Chevrolet, VW – Chylińscy, UHMA Bike,
Honda Matraszek, VemaPol, Viggen Auto, Bank Spółdzielczy w Legionowie,
PARTNER – ROBOTY DROGOWE (K.Czarnecki, M. Korolec)
Z wyrazami szacunku
Olga Muniak - Wójt Gminy Jabłonna

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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XIV FESTIWAL NAUKI
JABŁONNA
18 I 19 IX
DOM ZJAZDÓW I KONFERENCJI PAN
MODLINSKA 105, JABŁONNA
Zapraszamy na spotkania z nauką w ramach Festiwalu Nauki,
który w naszej gminie zagości po raz czternasty.

PROGRAM FESTIWALU
BioCentrum Edukacji Naukowej
Przejdź tropem ewolucji – M. Badurek, 18 IX godz. 11
W trakcie edukacyjnej gry planszowej uczestnicy warsztatu prześledzą tok ewolucji od zarania po czasy współczesne. Każdy z graczy stanie się jednym z tysiąca organizmów żyjących obecnie na Ziemi
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dobrze wiem co jem – M. Czauderna, H. Fandrejewski, A. Gajewska,. T. Michałowski, A. Mieczkowska,
J. Raj, J. Pająk,. S. Smulikowska, M. Snochowski,
M. Weremko, J. Wolińsk, 18 IX godz. 11
O upodobaniach żywieniowych zwierząt i ich adaptacji do
potrzeb żywieniowych ludzi. Omówione zostaną możliwości wywołania zmian na poziomie mikroelementów, witamin oraz regulacji hormonalnej. Dieta może być lekiem.
Zakład Biologii Antarktyki PAN
Antarktyka – T. Janecki, 18 IX I 19IX
Instytut Geoﬁzyki PAN, Zakład Badań Polarnych
Czy satelita podgląda polarników? – A. Pietrzak,
18 IX godz. 14.30
O wykorzystaniu danych satelitarnych w badaniach polarnych.
Akademia Wychowania Fizycznego
Testy funkcjonalne sprawności ﬁzycznej, spotkanie
ze sportowcami –Z. Trzaskoma, 18 IX i 19 IX
Pomiary skoczności na platformie dynamometrycznej
oraz siły chwytu ręki z wykorzystaniem specjalnego
urządzenia, konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży,
spotkanie ze sportowcami.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
"To nie jest kraj dla Jamesa Bonda" - o szpiegach
i ich wrogach w niekoniecznie krzywym zwierciadle – K. Rękawek, 18 IX godz 13
Celem tej prezentacji będzie pokazanie Jamesa Bonda
i jego wrogów jako istoty ułomne, tj. od mniej znanej
i mniej medialnej strony.
Dlaczego moja piątka z egzaminu jest lepsza niż
piątka mojego kolegi? - specyﬁka przetwarzania
informacji w myśleniu o obiektach społecznych
i niespołecznych – J. Niewiarowski, 18 IX godz 12,
Człowiek podejmuje setki decyzji w oparciu o porównywanie do siebie różnych obiektów i często zdecydowanie przeszacowuje swoje oceny na korzyść jednego
z nich. To są efektami zawyżania / zaniżania.
Dlaczego im starsi jesteśmy tym szybciej płynie
nam czas? – M. Gola, 18 IX godz 13
Co się dzieje z subiektywnym poczuciem czasu kiedy
się starzeje? Przedstawione będą wyniki badań elektrycznej aktywności mózgów (EEG) osób starszych
i młodych.
Ludzkie jaszczurki – W. Kulesza, 19 IX godz 15
Instytut Transportu Samochodowego
Symulator zderzeń, symulator dachowania, urządzenia ochrony osobistej. – A. Wojciechowski,
18 IX i 19 IX
Jak i po co działa odblask – A. Wojciechowski,
18 IX i 19 IX

Cały program festiwalu znajduje się na stronach:
www.jablonna.pl oraz www.palacjablonna.pl
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Pełnowymiarowe boisko do gry
w piłkę nożną w Jabłonnie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że decyzją Kapituły
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz Zarządu Polskiego
Klubu Infrastruktury Sportowej Gmina Jabłonna została
uhonorowana Wyróżnieniem „Sportowa Gmina”.

Boisko w Suchocinie

Sportowa Jabłonna
Wyróżnienie jest przyznawane samorządom za inwestycje
w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju
sportu i rekreacji w gminie.
Kapituła wyróżnienia miała trudne zadanie. Nadesłane
ankiety w sposób szczegółowy prezezentowały stan bazy
sportowej miast i gmin, wydatki poniesione na budowę infrastruktury sportowej oraz sport
powszechny. Ankiety zawierały
także informacje o działających
na terenie gminy uczniowskich
klubach sportowych, zatrudnionych trenerach, jak również sukcesach sportowych mieszkańców
z ostatnich lat.
Uroczystość wręczenia Wyróżnień "Sportowa Gmina" odbędzie się 16 września 2010 roku
w Pałacu Lubomirskich w WarAO
szawie.

Komentarz
„Bardzo mnie cieszy otrzymane przez naszą gminę wyróżnienie
„Sportowa Gmina”. Świadczy to
o tym, że nasz wspólny trud (gmina – rozwój infrastruktury sportowej, dofinansowanie działalności sportowej; stowarzyszenia
sportowe – realizacja zadań – poprzez rozwój sportu wyczynowego
i rekreacyjnego) został zauważony i doceniony. Jest to wspaniały
sposób na promocję naszej gminy
poprzez sport.
Mam nadzieję, że otrzymane wyróżnienie otworzy nam
wszystkim drogę do łatwiejszego
pozyskiwania środków finansowych na dalszą działalność idącą
w kierunku rozwoju sportu wyczynowego a przede wszystkim
sportu masowego.”
Małgorzata Kowalska
- prezes LKS "Lotos" Jabłonna

W GCKiS w Jabłonnie i Skierdach
powstały siłownie

Jedno z boisk
na Orliku w Jabłonnie

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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EDUKACJA
W NOWYCH
SALACH

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych
w chotomowskiej podstawówce

Przedszkolaki będą mogły
skorzystać z nowych łazienek

Przez całe wakacje
w gminnych placówkach
oświatowych trwały
remonty i bieżące naprawy.
Przedszkole Gminne w Chotomowie
- remont korytarzy z wymianą wykładziny
- poprawa warunków sanitarnych
- remont dachu
- wymiana szafek w szatni dla dzieci
- remont kuchni wraz z instalacją
kuchni na gaz
- pozyskano nową salę dydaktyczną
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły
- remont schodów wejściowych
- przegląd instalacji
Gimnazjum w Jabłonnie
- remont podłóg
- bieżące naprawy

Szkoła Podstawowa w Chotomowie
- adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby szkoły w celu
powiększenia świetlicy szkolnej
i organizacji punktu wydawania
posiłków
- remont sieci przesyłowej centralnego ogrzewania między kotłownią a budynkiem szkoły, po zimowej awarii
- usunięcie usterek spowodowanych skutkami zimy
Ponadto przy placu zabaw w Chotomowie ustawiono zakaz wyrzucania odpadów, a pod koniec
sierpnia położono nowy chodnik
na ul. Żeligowskiego.

W szatni przedszkolaków
pojawiły się nowe szafki

Remont chodnika to kolejna ważna
zmiana na Żeligowskiego

Remont sieci przesyłowej centralnego
ogrzewania w szkole podstawowej

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Jabłonna planuje
wystąpić o doﬁnansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 - 2013,
działania 4.3 Ochrona
powietrza, energetyka
przedsięwzięcia pn.

„Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez
wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna”
W ramach projektu będziemy
ubiegać się o doﬁnansowanie instalacji solarnych – zestawów kolektorów słonecznych dla zainteresowanych mieszkańców.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
INFORMACYJNE W TERMINACH:

Poniżej zamieszczamy część informacji dotyczących
warunków technicznych, ﬁnansowych i prawnych
planowanego projektu.
Uwarunkowania techniczne
realizacji projektu

17.09.2010 (piątek) w ﬁlii GCKiS w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1, o godz. 19.00
24.09.2010 (piątek) w siedzibie OSP CHOTOMÓW, ul. Strażacka 8, o godz. 19.00
01.10.2010 (piątek) w sali widowiskowej
GCKiS w Jabłonnie (Dom Ogrodnika)
przy ul. Modlińskiej 102, o godz. 19.00

1. Zainteresowany uczestnictwem
w projekcie mieszkaniec Gminy Jabłonna musi posiadać własne źródło
CWU (ciepłej wody użytkowej) w formie: pojemnościowej termy gazowej
bądź elektrycznej, pojemnościowego
zasobnika współpracującego z kotłem gazowym, olejowym, węglowym.

UWAGA! Spotkania w poszczególnych
miejscowościach są adresowane do
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY – ich ilość jest związana z chęcią dotarcia do wszystkich Zainteresowanych,
a nie miejscem zamieszkania.

2. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała się z kolektora
oraz zasobnika ze sterowaniem procesem odzyskania ciepła. Na taki cel
potrzebna będzie odpowiednia powierzchnia w budynku – ok. 6 m².

Z uwagi na konieczność przygotowania
obszernej dokumentacji, w tym przewidywanego podpisywania umów z osobami
zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach w możliwie wczesnym terminie.
W celu prawidłowej realizacji projektu
w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowujemy
dla Państwa projekty 2 umów (ich wzory
znajdą się w połowie września na stronie www.jablonna.pl), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela/właścicieli budynku do
uczestnictwa w przedsięwzięciu. Wstępny
termin podpisywania umów z Zainteresowanymi: 20/09/2010 – 11/10/2010.
Zapraszam na spotkania.
Wójt Gminy Jabłonna - Olga Muniak

3. Przy doborze instalacji solarnej
przyjęto uśrednione parametry tak, aby
zapewnić dla mniejszych gospodarstw
domowych pokrycie zapotrzebowania ciepła na poziomie 60% rocznie,
w większych gospodarstwach na poziomie 40% rocznie.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie jednoczesne podpisanie
przez właściciela danej nieruchomości
2 umów (umowy użyczenia oraz umowy na dostawę i montaż), które stanowią integralną całość.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów
jest złożenie przez właściciela danego

budynku w dniu podpisania umowy
aktualnego odpisu z księgi wieczystej.
Konieczność potwierdzenia własności
budynków zgłoszonych do projektu
z danymi zadeklarowanymi w umowach
jest warunkiem formalnym do złożenia
przez Gminę wniosku aplikacyjnego do
RPO.
WAŻNE! Umowy muszą być podpisane
przez WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI
nieruchomości, a niezbędnym załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z księgi wieczystej.
Planowane umowy z mieszkańcami
będą wykonalne tylko w przypadku,
gdy gmina jako wnioskodawca uzyska
dotację UE. W przeciwnym wypadku
umowy nie będą zrealizowane. Mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty
kwoty odpowiadającej wkładowi własnemu nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu przetargu na zaprojektowanie,
dostawę i montaż zestawów kolektorów
słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz wykonaniu
indywidualnych projektów i wycen
w budynkach.

KONTAKT: 022 76 77 331
Szczegółowe informacje na
www.jablonna.pl

18

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Książka
na wczesnojesienny
weekend
Tym razem na zakończenie lata polecamy książkę autorstwa Katarzyny Enerlich „Prowincja pełna marzeń” wydaną
przez warszawskie Wydawnictwo MG.
Pierwsza książka to debiut literacki autorki, w ocenie czytelników bardzo udany,
o czym świadczy sprzedane już ponad
10 tysięcy egzemplarzy tej książki. Katarzyna Enerlich – autorka bez reszty zakochana
w Mazurach i rodzinnym Mrągowie zabiera nas na Mazury. Ze znawstwem kobiecej
duszy pisze pięknie o smutku, cierpieniu
i rozterkach, trapiących bohaterów książki.
Ludmiła Gold, główna bohaterka powieści dobrze wie, że „prowincja, to nie
stan umysłu, ale miejsce do życia w prostocie i zachwycie nad światem”. Na kartkach tej książki poznajemy jej rodzinne
i sąsiedzkie więzi, dramatyczne wybory
kobiety zakochanej w dwóch mężczyznach, towarzyszymy poszukiwaniom
własnych korzeni i odkrywaniu nieznanych rodzinnych historii.
Los głównej bohaterki, dziennikarki
lokalnego czasopisma, której los stawia na
drodze Niemca ( fotograf, który przyjechał
na delegację a zarazem syn przedwojennego mieszkańca miasta) poszukującego
własnych korzeni. Przedwojenna historia,
która zresztą wydarzyła się naprawdę, uruchamia lawinę wydarzeń współczesnych.
Wśród przepięknego krajobrazu mazurskiego rozgrywają się wielkie i małe historie. Oddzielone od siebie poszczególne
wątki są interesujące, ładnie rozbudowane,
chociaż połączone ze sobą tworzą trochę
nadmiar bogactwa treściowego. Autorka
opowiada nam historie różne, czerpiąc
z szerokiego wachlarza, także mazurskości. Mamy tu zatem historię Mrągowa,
szczególnie tę przedwojenną i powojenną.
Mamy przepisy na potrawy regionalne
i zachwyt nad własnoręcznie tworzonymi przetworami oraz zielarstwem. Mamy
tu obraz bolesnej rzeczywistości współczesnej prowincji oraz tej samej prowincji
sielski obrazek.„Prowincja pełna marzeń”
doczekała się kontynuacji i znów możemy
znaleźć się ponownie nad jeziorem Czos,
czytając „Prowincję pełną gwiazd”...
W imieniu GBP w Jabłonnie
Anna Czachorowska

Pyszności

dla Ciebie i dla gości…
Kończą się wakacje czas robienia przetworów. Jest to pracochłonne
zajęcie, ale proszę pomyśleć, że przez resztę roku można cieszyć się
efektami naszej pracy.
Smacznego - Sylwia Skowrońska

OGÓRKI KISZONE.
Kilka uwag.
1.Nawet dobry przepis
nie gwarantuje sukcesu jeżeli
zakupione ogórki nie były świeże.
2. Jeżeli chcesz ukisić 10 kilo
ogórków pamiętaj aby kupić ogórki
w przynajmniej dwóch stoiskach.
Ogórki należy umyć i pozbawić
żółtych szypułek.
Do słoika (najlepiej litrowego)
wkładamy:
1 liść wiśni lub dębu
pół ząbka czosnku (jeżeli jest mały
to cały ząbek)
chrzan - należy oskrobać i pociąć
na 2 cm kawałki
koper – wedle uznania,
na dno słoika, a później
na wierzch na ogórki
Po włożeniu ogórków do słoika
zalewamy je osoloną wodą.
Na 1 litr wody jedna łyżka soli.
Zakręcamy słoiki i odstawiamy
w chłodne i zacienione miejsce.
PAPRYKA MARYNOWANA
Zaprawa
1 szklanka octu
5 szklanek wody
1 łyżka soli
6 łyżek cukru
Wykonanie
Na dno słoika (od dżemu)
1 liść laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, jedna łyżeczka oleju
Paprykę pokroić i wrzucić do
wrzącej zaprawy na około 4 minuty. Nie dopuścić do zagotowania.
Następnie wyjąć paprykę na sitko
i gorącą wkładać do słoików, zalać
zaprawą.
Pasteryzować około 4 minut.

GRZYBKI MARYNOWANE
Grzyby należy umyć i wrzucić
do garnka (3-4 litry), zalać wodą
i posolić – 3/4 łyżki.
Po zagotowaniu trzymać na
ogniu do 3 minut. Odcedzić
i włożyć do słoików (3/4 słoika).
Zaprawa octowa: Na litr octu,
dwa litry wody dodajemy:
8 ziaren ziela angielskiego
3-4 listki laurowe
łyżka soli
3 łyżki cukru
szczypta pieprzu
Zalewę doprowadzić do wrzenia
i zalać grzybki, następnie zamieszać łyżeczką w słoikach, zakręcić, nie wekować.
A dla tych, którzy nie chcą robić
przetworów,
FRANCUSKIE SCHABOWE
½ kg schabu środkowego
2 łyżki musztardy
3 łyżki bulionu z kostki
4 łyżki oleju
pieprz i sól
Sposób przyrządzania
Musztardę wymieszać z bulionem
i łyżką oleju. Przyprawić solą
i pieprzem. Mięso opłukać
i pokroić na cztery kotlety. Każdy
rozbić tłuczkiem, posypać solą
i pieprzem z obu stron. Włożyć
do marynaty, obtoczyć i owinąć
w folię aluminiową. Włożyć do
lodówki na ok. 2 godziny. Odwinąć kotlety z foli, rozgrzać pozostały olej na patelni i smażyć
ok. pięć minut z każdej strony.
Podawać z ziemniakami i surówką.
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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

