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Radni za kupnem kamienicy
2 kwietnia odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jabłonna. Główny punkt
stanowiło głosowanie nad uchwałą wyrażającą zgodę na kupno kamienicy przy
ulicy Zegrzyńskiej.

Kamienica na Zegrzyńskiej

Co z dzikami?

Budynek należy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
z siedzibą w Jabłonnie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 1157,50 m2 o funkcji usługowo-mieszkalno-biurowej. W kamienicy Gmina Jabłonna wynajmuje
dwa lokale: lokal o powierzchni 66 m2 , adoptowany na archiwum
i lokal o powierzchni 112 m2, w którym mieszczą się pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w budynku
znajduje się dziewięć lokali mieszkalnych, w tym pięć lokali wolnych.
Za wyrażeniem zgody na kupno budynku za kwotę 1,500,000 zł,
głosowało 10 radnych, wstrzymało się 4, przeciw była jedna osoba.
Wato dodać, że podjęcie uchwały o kupnie nieruchomości eliminuje działania mające na celu przeniesienie dotychczasowej siedziby GOPS i archiwum w inne miejsce w kontekście „utraty ważności” umów na najem tych lokali użytkowych z dniem 31 marca 2015
r. Nie bez znaczenia jest również petycja mieszkańców kamienicy,
odnosząca się do zamierzonej przez dotychczasowego właściciela
sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych.

W związku z dużą liczebnością dzików na terenie gminy Jabłonna, a zwłaszcza
zagrożenia ze strony dzików przebywających na terenie Chotomowa, Wójt Gminy
Jabłonna zintensyfikował działania w zakresie zmniejszenia liczby zwierzyny na
terenach zabudowanych gminy.
Kwestie związane z postępowaniem wobec dzików stwarzających
zagrożenie na terenach zamieszkałych reguluje ustawa z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1226 z późn.
zm.). Daje ona możliwość wydania przez starostę, na wniosek wójta,
decyzji zezwalającej na odstrzał lub odłów dzika z terenów użyteczności
publicznej w przypadku szczególnego zagrożenia ze strony tych
zwierząt.
W kwietniu miało miejsce odławianie dzików na terenie Chotomowa.
W tym samym miesiącu Wójt wystąpił do Starosty Legionowskiego
o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał 20 szt. dzika z terenu
obejmującego wał przeciwpowodziowy na terenie gminy z uwagi na
zniszczenia jakie spowodowały zwierzęta.
Ponadto warto podkreślić, iż zgodnie z zapisem art. 8 cytowanej ustawy,
gospodarka łowiecka, czyli działalność w zakresie ochrony, hodowli
i pozyskiwania zwierzyny, prowadzona jest w obwodach łowieckich
przez dzierżawców lub zarządców, na zasadach określonych w ustawie,
w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany
hodowlane.
Wójt Gminy Jabłonna zaopiniował negatywnie roczne plany łowieckie
dla Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie na terenie gminy Jabłonna. Dokonano wyliczenia szacowanej liczby
dzików zaplanowanych do odstrzału w roku gospodarczym 2015/2016. Na terenie obwodu łowieckiego nr 334, którego
dzierżawcą jest KŁ SĘP (teren m.in. Chotomowa) liczba ta w planie przedstawionym do zaopiniowania wynosiła 90 szt.,
według obliczeń Urzędu Gminy Jabłonna powinna wynosić 144 szt. Dodatkowo dzierżawcy obwodów łowieckich są na
bieżąco informowani o przypadkach przebywania wśród zabudowań loch z warchlakami.
Na koniec warto dodać, że podjęte działania przynoszą efekty, czego dowodem jest pismo od mieszkańców ulicy Kolejowej
i Piusa w którym dziękują oni za skuteczne działania związane z odłowieniem dzików. Podziękowania skierowane są do
Wójta Gminy Jabłonna, Starosty Legionowskiego oraz radnego Zenona Chojnackiego.
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Honorowi Obywatele Gminy Jabłonna
Na kwietniowej Sesji Rady Gminy Jabłonna nadano dwa tytuły Honorowego Obywatela
Gminy Jabłonna. W poczet Honorowych Obywateli naszej gminy weszli: Stanisław Sierawski
oraz śp. Ksiądz Józef Abramowicz.
Stanisław Sierawski
Stanisław
Sierawski
urodził się 12 kwietnia
1915 roku w Olszewnicy Starej. Jego ojciec
Tomasz zmarł gdy Stanisław miał 6 lat, matka
Franciszka została z sześciorgiem dzieci.
W 1937 roku Stanisław
Stanisław Sierawski
Sierawski został powołany do służby czynnej
w 32 Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie. W 1939 roku
został skierowany do obrony Twierdzy Modlin gdzie przez
dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala będąc dowódcą
granatników walczył do końca na pierwszej linii. Podczas walk
został awansowany do stopnia plutonowego. Służył pod dowództwem pułkownika Stefana Zająca. Mimo tego, że wola
walki nie opuszczała obrońców Modlina–sytuacja zmusiła ich
do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, pułkownik Zając odznaczył Sierawskiego i innych walczących Krzyżami Walecznych.
Po zdaniu broni, obrońcy Modlina – wśród nich Stanisław Sierawski trafili do niewoli w Mławie. Po trzech tygodniach przetrzymywania w nieludzkich warunkach, Sierawski wrócił do
domu w Chotomowie.
Wola walki i chęć stawania w obronie ojczyzny były silniejsze
od spokoju i radości płynącej z przebywania w domowym zaciszu. W 1940 roku Stanisław Sierawski, niedługo po powrocie
z niewoli w Mławie, wstąpił do konspiracji. Szkolił młodzież posługiwać się bronią oraz brał udział w akcjach dywersyjnych.
Stanisław Sierawski walczył za wolność ojczyzny w czasie II
wojny światowej. Swoją postawą świadczył o odwadze i miłości do kraju, jaką darzył i nadal darzy Polskę. Był wielokrotnie
odznaczany, otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski i liczne odznaczenia wojenne. W 2013 roku
został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego. W tym
samym roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla Gminy Jabłonna.
Ksiądz Józef Abramowicz
W blisko 90-letniej historii Parafia p.w. Matki Bożej Królowej
Polski w Jabłonnie miała siedmiu proboszczów. Najdłużej
(w latach 1945-1987) funkcję tę pełnił nieżyjący już ksiądz prałat Józef Abramowicz.
Kiedy we wrześniu 1945 r. do parafii w Jabłonnie przybył ks.
Abramowicz, Msze św. zaczęto odprawiać w jednej z sal po-
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bliskiego pałacu Potockich. Po kilku miesiącach przeniesiono nabożeństwa na plebanię,
gdzie urządzono kaplicę. Po pożarze plebanii
nabożeństwa odprawiane były w mauzoleum Potockich. Dzięki
staraniom proboszcza
Śp. Ksiądz Józef Abramowicz
Józefa
Abramowicza
prace na budowie rozpoczęto w 1948 r., w epoce stalinizmu i prześladowań Kościoła
Katolickiego. Sześć lat później oddano do użytku kościół w takiej formie, w jakiej widzimy go obecnie. Kościół konsekrował
19 września 1954 r. bp Wacław Majewski, w zastępstwie internowanego wówczas Prymasa Tysiąclecia. W 1987 r., ks. Prałat
Józef Abramowicz odszedł na emeryturę, pozostał jednak
w Jabłonnie jako rezydent. Zmarł w nocy z 4 na 5 kwietnia
1995 roku.
Prałat Józef Abramowicz oprócz odbudowanego kościoła, dużego ogrodzonego cmentarza pozostał w pamięci mieszkańców i parafian jako dobry duszpasterz. Był mądrym człowiekiem, wrażliwym na sprawy innych, zaangażowanym w życie
parafii i niezwykle pracowitym. Taki też był do końca swoich
dni. Dla wielu był wzorem księdza i człowieka. Przychodząc do
parafii w Jabłonnie dzięki swoim talentom i energii doprowadził do odbudowy zniszczonego do samych fundamentów kościoła. Następnie przez ponad pół wieku budował serca i umysły swoich parafian. Również staraniem ks. Józefa Abramowicza oraz Komitetu Rodzicielskiego w Jabłonnie w maju 1953
r. rozpoczęte zostały prace przy budowie nowego budynku
szkolnego. Nowo wybudowany obiekt szkolny został oddany
do użytku w styczniu 1955 roku.
Ksiądz Abramowicz oprócz dużego zaangażowania w życie
parafii pełnił wiele funkcji kościelnych. Był Kanonikiem Rzeczywistym Kapituły Łowickiej, Sędzią Sądu Metropolitalnego,
Dziekanem Dziekanatu Nowodworskiego. Przez 50 lat posługi
kapłańskiej w Jabłonnie dał się poznać jako znakomity przewodnik w wierze i budowaniu wspólnoty na terenie parafii.
Przejawiał zawsze troskę o społeczność lokalną–jednakowo
dbał o każdego z mieszkańców. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z różnymi dziedzinami życia wspólnoty
parafialnej społeczności lokalnej
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Szczęśliwa rodzinka
Od dwóch lat w naszej gminie funkcjonuje bezpłatna „Szkoła rodzenia”.

Szkoła Rodzenia jest w 100% finansowana przez gminę

Zajęcia Szkoły Rodzenia odbywają się w soboty od godz. 9.00 do 12.00
w Domu Ogrodnika w sali Lustrzanej. Dotyczą porodu (naturalnego i ciecia
cesarskiego), pielęgnacji noworodka (ćwiczenia na lalkach), karmienia
piersią, połogu, sprawności kobiety w ciąży i po porodzie (ćwiczenia
z fizjoterapeutką) oraz udzielanie pierwszej pomocy noworodkom
i niemowlętom (ćwiczenia na fantomie). Warto dodać, że zajęcia pierwszej
pomocy są w większości szkół rodzenia dodatkowo płatne. W naszej gminie
są włączone w program, by całościowo przygotować młodych rodziców do
opieki nad dzieckiem.
Gmina Jabłonna w całości finansuje zajęcia dla swoich mieszkańców.
Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia jest:
zameldowanie stałe na terenie gminy lub zamieszkanie na terenie gminy
i rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie podając adres
zamieszkania na terenie gminy Jabłonna (zameldowanie stałe może być
poza terenem gminy Jabłonna).
Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej www.szczesliwarodzinka.pl

Uczestnicy o szkole...
Aleksandra Podgrudna i Grzegorz Fijałka
Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na udział w Szkole
Rodzenia?

Czy coś Was zaskoczyło jeśli chodzi o wiedzę na temat ciąży,
porodu i opieki nad dzieckiem?

Pierwsza w życiu kobiety, ale także jej partnera, ciąża to czas,
w którym pojawia się lawina emocji, rozterek, pytań podsycanych
przez strzępki wiedzy, domysłów, mitów i rodzinnych opowieści.
Nietrudno pogubić się w gąszczu zaleceń lekarskich, dobrych
rad cioć i koleżanek oraz własnej intuicji zagłuszanej przez
codzienne huśtawki hormonów oraz „wiedzę” serwowaną przez
tysiące stron internetowych. Szkoła Rodzenia miała być tamą
dla tej informacyjno-emocjonalnej nawałnicy oraz gęstym sitem
napływającej zewsząd wiedzy.

Oczywiście było kilka takich elementów, zwłaszcza ogrom zalet
masażu Shantala wzbudził naszą ciekawość. Jednak za główną
zaletę zajęć uważamy ogromny nacisk położony na uświadomienie
parom roli pozytywnego nastawienia do porodu i karmienia
piersią. Młody rodzić nie zdaje sobie sprawy jak wiele zależy od jego
ufności we własny instynkt rodzicielski, zaufania własnemu ciału,
zaufania do partnera, jak wielką wartość ma otwartość na to, co
się może zdarzyć podczas porodu i brak lęku, ale także zrozumienie
roli bólu w tym procesie. To wiedza bezcenna i bardzo trudna do
zdobycia na własną rękę.

Jak oceniacie Państwo inicjatywę/pomysł
bezpłatnej Szkoły rodzenia w naszej gminie?

Agnieszka i Rafał Hałas

powstania

Super inicjatywa! Nie tylko dlatego, że sama Szkoła Rodzenia to
niewyczerpane źródło wiedzy o ciąży, porodzie, połogu i opiece
nad maleństwem, ale także bezcenne poczucie wsparcia ze strony
samorządu, który rozumie potrzeby swoich mieszkańców, wychodzi
im naprzeciw w sposób mądry i bardzo realny. Trzymamy kciuki, za
kontynuację tej inicjatywy, bo jest ważna i potrzebna.
Co daje Wam uczestnictwo w zajęciach? Jak je oceniacie
i które z informacji zdobytych na zajęciach są dla Was
najważniejsze?
To trudne pytanie, ponieważ jest wiele poziomów, na których
Szkoła Rodzenia okazała się dla nas ważna i przydatna.
Po pierwsze – systematyka posiadanej i zdobywanej wiedzy. Często
kobiety, nawet te, które do tej pory nie były matkami, posiadają
wiedzę na temat ciąży, porodu, opieki nad noworodkiem, ale
jest ona niepełna, nieusystematyzowana, pełna mitów. Zajęcia
podzielone na bloki i prowadzone przez różnych specjalistów
pozwalają uporządkować ten chaos informacyjny, uzupełnić luki,
rozwiać wątpliwości.
Po drugie – uświadomienie sobie, że nie jesteśmy jedyni ani sami! To
bardzo fajne doświadczenie przejrzeć się w oczach innych, równie
przejętych młodych rodziców, wymienić doświadczenia i poglądy,
porozmawiać, pośmiać się, oswoić tę zupełnie nową sytuację
w gronie osób, które przeżywają dokładnie to samo pod czujnym
okiem doświadczonej i pełnej serca położnej.
Po trzecie – rozmowa we dwoje. Każde zajęcia kończyły się dla
nas długimi rozmowami prowadzonymi już w domu. Punktem
wyjścia był oczywiście temat zajęć bądź poruszane na nich kwestie,
które dryfowały następnie w zaskakujące często rejony. Szkoła
rodzenia jako impuls do rozmów o macierzyństwie, partnerstwie,
wychowaniu – o tym można napisać bardzo bogatą pracę
magisterską na kierunku psychologia rodziny ;)

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na udział w Szkole
Rodzenia?
Chcieliśmy jak najlepiej przygotować się do przyjścia na świat
naszego pierwszego dziecka, zdobyć informację o pielęgnacji
noworodka oraz rozwiać nasze obawy dotyczące porodu.
Jak oceniacie Państwo inicjatywę/pomysł
bezpłatnej Szkoły rodzenia w naszej gminie?

powstania

Pomysł powstania bezpłatnej szkoły rodzenia był świetny!
Skorzystało na tym wielu przyszłych rodziców i z pewnością ta
inicjatywa będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Co daje Wam uczestnictwo w zajęciach? Jak je oceniacie
i które z informacji zdobytych na zajęciach są dla Was
najważniejsze?
Uczestnictwo w zajęciach było bardzo cennym doświadczeniem.
Przyjazna atmosfera i przekazana fachowa wiedza sprawiły,
że czuliśmy się doskonale przygotowani do nowej roli.
Najważniejszymi informacjami były oczywiście te dotyczące
porodu a także karmienia piersią i chustonoszenia. Dzięki nauce
pierwszej pomocy nie baliśmy się nieprzewidzianych sytuacji, a to
dla młodych rodziców bardzo ważne.
Czy cos Was zaskoczyło jeśli chodzi o wiedzę na temat ciąży,
porodu i opieki nad dzieckiem?
Zaskoczeniem okazało się to, jak prosta i intuicyjna jest opieka nad
dzieckiem, że karmienie nie musi sprawiać trudności, a poród może
przebiegać sprawniej dzięki technikom ze szkoły rodzenia.
„Prywatnie dodam, że zaskoczeniem było jak przydatny w czasie
porodu jest dokształcony mąż :)”- A. Hałas
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Programy profilaktyczne w gminie Jabłonna
Od marca Centrum Medyczne DP Med, realizuje dwie usługi w ramach „Gminnego Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia” na rok 2015 uchwalonego przez Radę Gminy Jabłonna
29 grudnia 2014 roku.
dotyczącej zdrowia kobiety. W ramach zadania profilaktyka
i leczenia chorób ginekologicznych, pacjentka może
bezpłatnie skorzystać z wizyty u ginekologa oraz wykonać
badanie cytologiczne. Z kolei w ramach prowadzenia
ciąży niepowikłanej, przyszłe mamy bezpłatnie korzystają
z konsultacji lekarskiej, USG ciąży oraz badań laboratoryjnych
(morfologia bez rozmazu, glukoza w surowicy, test obciążenia
glukozą, badanie ogólne moczu).

Jeden z gabinetów stomatologicznych w DP Med

W zakres
programu
„Profilaktyka i leczenie chorób
ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych”
wchodzą następujące usługi: konsultacja lekarska , USG ciąży,
zlecone przez lekarza ginekologa CM badania laboratoryjne
(morfologia bez rozmazu, glukoza w surowicy, test obciążenia
glukozą, badanie ogólne moczu), cytologia ginekologiczna.
W zakres programu „Profilaktyka i leczenia próchnicy
u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonnie i w Chotomowie”
wchodzą następujące usługi: przegląd+instruktaż higieny
jamy ustnej+czyszczenie gabinetowe, zabieg fluoryzacji
(oba łuki), zabieg lakowania (1 ząb), zabieg zachowawczy
(dowolny ząb, dowolna lokalizacja, ewentualnie RTG
punktowe, ewentualnie znieczulenie miejscowe lub
przewodowe), zabieg chirurgiczny–ekstrakcja (dowolny
ząb mleczny lub stały z wykluczeniem zębów nr 8 góra lub
dół), w procedurę wliczone jest znieczulenie miejscowe lub
przewodowe. Do programu zostały także włączone dwie
dodatkowe procedury: zdjęcie pantomograficzne i leczenie
kanałowe. W PROGRAMIE NIE UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (TAK ZWANYCH
ZERÓWEK).
Ginekologia
Program „Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych
oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych” przewiduje
określone bezpłatne procedury, które są wymienione
wyżej. Jest to odpowiedź gminy na pogorszenie się opieki
ginekologicznej z uwagi na decyzje Narodowego Funduszu
Zdrowia dotyczące likwidacji opieki ginekologicznej
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Program ma
na celu wczesną wykrywalność stanów przedrakowych
narządów rodnych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanych.
Wczesne wykrycie nieprawidłowości poprzez dostępność
gabinetu ginekologicznego w miejscu zamieszkania pozwoli
podjąć leczenie, które przy wczesnym stadium rokuje
całkowitym wyleczeniem. Realizacja tych założeń ma na celu
ochronę zdrowia populacji żeńskiej zamieszkałej na terenie
Gminy Jabłonna i zwiększenie świadomości prozdrowotnej

Wyniki cytologii są weryfikowane przez lekarza, który ją
pobierał i to lekarz decyduje, które pacjentki powinny zgłosić
się na kolejną konsultację i podjąć leczenie. Informacje
o potrzebie zgłoszenia się na wizytę przekazuje pielęgniarka,
zgodnie z wytycznymi od lekarza ginekologa. Pielęgniarka
telefonuje do pacjentek i zaprasza na wizytę.
Recepcja informuje pacjentki o odbiorze wyników cytologii,
które nie wymagają konsultacji. Recepcja nie przekazuje
pacjentkom informacji o wynikach.
Stomatologia
Próchnica dotyczy około 90% dzieci w wieku szkolnym. Jeśli
nie prowadzi się działań profilaktycznych i leczenia może
to doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych
w wieku późniejszym Działania profilaktyczne w zakresie
próchnicy realizowane u dzieci w wieku szkolnym pozwolą na
wyrobienie nawyków prozdrowotnych dotyczących higieny
jamy ustnej, zwiększą świadomość zdrowotną młodego
pokolenia a przede wszystkim pozwolą zahamować proces
chorobotwórczy próchnicy. Warto przypomnieć, że z opieki
stomatologicznej mogą skorzystać dzieci z gminnych szkół
podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie. Usługi nie są
skierowane do uczniów z gimnazjum lub liceum.
Czym jest profilaktyka?
Programy profilaktyczne to zestawy badań i konsultacji
lekarskich umożliwiające szybkie sprawdzenie stanu zdrowia
i w razie potrzeby rozpoczęcie leczenia. Profilaktyka, to
również utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu
życia
Dlaczego profilaktyka raka szyjki macicy?
W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada 4 000 kobiet
(10 dziennie!), a połowa z nich umiera, bo zbyt późno zgłosiły
się do lekarza. Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny
i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących
objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki
cytologii. To bezpieczne i bezbolesne badanie, które pozwala
na wykrycie nie tylko wczesnych postaci tego nowotworu, ale
także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do jego
powstania. Każda kobieta powinna wykonywać cytologię
co trzy lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Wczesne wykrycie
raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczność
wyleczenia.
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Wywiad z Magdaleną Grzelecką
Dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. Rozmawiał Michał Smoliński.
To mnie cieszy, tym bardziej, że obserwuję, że to właśnie dzieci są
najbardziej świadomymi „ekologami”. Najbardziej zaśmiecane są
miejsca najczęściej odwiedzane tj. główne aleje i wiata edukacyjna.
Chciałam też przypomnieć, że jeśli ktoś odwiedza park z psem,
to powinien być on trzymany na smyczy. Jest tu wiele zwierząt,
szczególnie w zalesionej części, takich jak wiewiórki, sarny, ptaki,
niestety również dziki. Stąd moja prośba i apel o to by dostosować
się do tego zalecenia.
Czy mieszkańcy mogą włączyć się w utrzymanie porządku
w parku, np. zorganizować akcję sprzątania?
Koncert z cyklu Pałacowe spotkania z muzyką

Pani Dyrektor dla kogo przeznaczony jest park wokół
pałacu w Jabłonnie, kto z niego korzysta na co dzień ?
Zabytkowy park w Jabłonnie jest otwarty dla wszystkich. Każdy
kto ma chęć, żeby obcować z piękną przyrodą, z kilkusetletnimi
drzewami, z historią jest tu mile widziany. Przypomnijmy, że
założenia parkowe pochodzą z końca XVIII wieku. Z wielką radością
i przyjemnością witamy tu wszystkich miłośników przyrody. Na
terenie parku znajduje się bardzo cenny drzewostan, a niektóre
ze znajdujących się tu okazów mają kilkaset lat i pamiętają
czasy pierwszych właścicieli. Dla przypomnienia był nim Michał
Poniatowski – biskup płocki i późniejszy Prymas Polski. Na jego
prośbę, znakomity jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, architekt
krajobrazu Szymon Bogumił Zug, który jednocześnie zajmował się
parkiem w Łazienkach Królewskich w Warszawie, stworzył projekt
tego terenu. Zrealizowano go i co ważne pozostaje aktualny
do dnia dzisiejszego z niewielkimi tylko korektami. Po wojnie
cały majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. W 1953 r. Polska
Akademia Nauk przejęła ten teren i wtedy zaczęły się pierwsze prace
odbudowy pałacu i renowacji parku. Projekty zostały stworzone
przez Gerarda Ciołka, mistrza w odtwarzaniu drzewostanu
i założeń, takich jak te które tu się znajdują. Bardzo ważne jest by
to dziedzictwo utrzymać w stanie takim jak zostało zaplanowane
kilkaset lat temu. W naszym parku jest obecnie 56 pomników
przyrody - przepięknych drzew, które wzbudzają zachwyt nie tylko
miłośników przyrody ale i artystów, którzy dostrzegają w nich coś
więcej niż tylko drzewa.
Czy odwiedzający park szanują reguły jakie tu panują,
mają świadomość tego miejsca?
Jest wiele osób które doceniają walory tego parku i z wielką
przyjemnością i radością spędzają tu czas. Jak tylko pozwala
na to pogoda spacerują, zatrzymują się na ławeczkach, czytają.
Niestety jest dość liczne grono osób, które nie docenia w jak
wspaniałym miejscu się znajdują. Są to często osoby zaśmiecające
park ale i niestety niszczące w sposób nieodwracalny drzewa lub
je kaleczące np. poprzez wycinanie na nich napisów. Są tacy,
którzy niszczą również napisy pod pomnikami. A przypomnę,
że w naszym parku znajduje się ścieżka przyrodnicza i tablice
informacyjne prowadzące wzdłuż niej. Zarówno tablice jak
i tabliczki są systematycznie niszczone co oczywiście bardzo
martwi i irytuje. Mimo to, nie ustaję w wysiłkach by tłumaczyć
gdzie tylko się da, że tak nie należy robić. I tak jest wystarczająco
dużo zanieczyszczeń w powietrzu, na które nie mamy wpływu,
postarajmy się więc by nie zaśmiecać parku i środowiska w którym
żyjemy. Są przecież kosze, do których można wrzucać śmieci. Park
jest również miejscem często odwiedzanym przez matki z dziećmi.

Oczywiście tak, zachęcamy do tego by nam pomóc. Zapraszamy
wszystkich chętnych do tego aby przyczynić się żeby park był
piękniejszy i bardziej czysty. W recepcji hotelu można otrzymać
worki na śmieci.
Zespół parkowo – pałacowy to nie tylko park i pałac.
Odbywają się tu różne cywkliczne imprezy. Proszę
o przybliżenie ich naszym czytelnikom.
Stałym projektem realizowanym od 2002 r. są tzw. „Pałacowe
spotkania z muzyką”. Rocznie odbywa się 10 koncertów, na
których możemy usłyszeć muzykę klasyczną, kameralną często
w mistrzowskim wykonaniu. Koncerty mają charakter otwarty
i są bezpłatne dla publiczności. Współfinansuje je gmina
Jabłonna. Każdy ma możliwość oderwania się od codzienności
i posłuchania muzyki w pięknych wnętrzach pałacu. Słuchając jej
można oglądać przez okno parkową przyrodę np. rozkwitające
w kwietniu przepiękne magnolie. Co drugi miesiąc odbywają się
wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria. Wystawy objęte
są zaszczytnym dla nas patronatem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Podczas kilkunastu lat odbyło się tu 66 wystaw
wspaniałych twórców. We wrześniu po raz kolejny odbędzie się
u nas Festiwal Nauki, który współtworzy kilkadziesiąt podmiotów
– instytucji zajmujących się nauką oraz firm które wdrażają jej
osiągnięcia, i tym samym ułatwiają nam codzienne życie, chronią
zdrowie. Ta impreza ma już swoją długą tradycję. Skierowana
jest przede wszystkim do społeczności lokalnej i powiatu, ale
nie tylko ponieważ jesteśmy modułem festiwalu warszawskiego
i nasz program jest elementem tego wydarzenia. Odbywa się
tu też Święto Gminy Jabłonna i wiele innych wydarzeń, np. 9 i 10
maja odbędą się wyścigi chartów. Impreza jest także otwarta dla
publiczności, a w jej trakcie będzie można obejrzeć psy, elementy
tresury i wyścigi. Dla uczniów przede wszystkim, choć i la dorosłych
przeznaczone są pałacowe lekcje „savoir-vivre”, podczas których
możemy nie tylko dowiedzieć się jak np. odpowiednio zachować
się przy stole, ale także później w restauracji sprawdzić w praktyce
przekazaną wiedzę.
A jakie imprezy odbędą się jeszcze przed wakacjami?
17 maja zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Antoniego
Cygana, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przed nim
jak zawsze o godz. 13.00 koncert pt. „Słońce zaklęte w dźwiękach
Hiszpanii i Włoch” w ramach cyklu poświęconego muzyce różnych
regionów. Natomiast 21 czerwca na zakończenie roku szkolnego
zapraszam na koncert dla młodych melomanów - dzieci,
program jest na razie niespodzianką. Zachęcam także wszystkich
do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej www.
palacjablonna.pl , na której znajdziemy informacje o wszystkim co
dzieje się w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie.
Dziękuję za rozmowę.

Wały po przeglądzie
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16 kwietnia obył się przegląd wałów na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Spotkanie w sprawie modernizacji wałów
16 kwietnia odbył się przegląd wałów przeciwpowodziowych na
odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego.
W przeglądzie uczestniczyli: Wójt Jarosław Chodorski, Radni Gminy
Jabłonna Wojciech Nowosiński i Zenon Chojnacki, Kierownik
Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim Wanda Wędołowska,
pracownicy Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Legionowie
oraz mieszkańcy gminy.
Po przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół z którego
wynika, że skarpy i korona wału są w złym stanie technicznym i na
całej długości w mniejszym lub większym stopniu zniszczone przez
dziki. Stan wałów świadczy o nadmiernej liczebności dzików na tym
obszarze.
W związku z powyższym członkowie zespołu oraz osoby biorące
udział w przeglądzie podpisali się pod wnioskiem w sprawie pilnej
modernizacji wału. Wniosek skierowany został do zarządcy wału –
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Przypominamy również, że pod koniec marca w Urzędzie Gminy
Jabłonna z inicjatywy Wójta Jarosława Chodorskiego odbyło się
spotkanie poświęcone omówieniu koncepcji modernizacji wału
przeciwpowodziowego. W spotkaniu oprócz Wójta wzięli udział
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie, Starostwa
Nowodworskiego, Urzędu Miasta Legionowo, Urzędu Miasta
w Nowym Dworze Mazowieckim i projektant z firmy Bipromel.
Zgodnie z omawianymi i przedstawionymi w trakcie spotkania
koncepcjami rozważane były następujące warianty:
- Wyniesienie korony wału do wymogów I klasy budowli
hydrotechnicznej na całej długości rozpatrywanego odcinka (18,803
km) wraz z rozbudową korpusu istniejącego wału, dobudowy ławy
przywałowej i uszczelnienie podłoża
- Wyniesienie korony wału do wymogów I klasy budowli
hydrostatycznej na całej długości 10,290 km, a na pozostałym
odcinku na długości 8,5 km dostosowanie korony wały do II klasy
budowli hydrotechnicznej, rozbudowa korpusu istniejącego wału,
dobudowa ławy przywałowej i uszczelnienie podłoża
- Ostatni wariant zakłada identyczne rozwiązania jak wariant
pierwszy, poza zmianą trasy wału na długości 830 metrów.
Uczestnicy spotkania zaproponowali aby przyjąć pierwszą lub
trzecią koncepcję modernizacji wału. Koszt modernizacji wału na
tym odcinku szacowany jest na około 85 mln zł.
Red.

STOP! Czerwone
W połowie kwietnia na rondzie S1 rozpoczęto prace związane z instalacją rejestratorów przejazdu na
czerwonym świetle. Rejestratory, montowane są przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego.

Rondo S1

Jak informuje Wydział Analiz Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym urządzenia służące do
rejestrowania wjazdu na czerwonym świetle będą, obok
fotoradarów, urządzeń do pomiaru średniej prędkości oraz
urządzeń mobilnych, jednym z elementów składowych systemu
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym działającego
pod egidą Inspekcji Transportu Drogowego. W ramach
projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, przewiduje się montaż 20 tego typu
instalacji. Należy przy tym podkreślić, iż rejestratory wjazdu na
czerwonym świetle będą stanowiły uzupełnienie zasadniczej
sieci fotoradarów, stanowiącej główny element całego systemu.
Jednocześnie, wykorzystywanie różnego rodzaju urządzeń
pozwoli na prowadzenia kontroli ruchu drogowego w sposób
kompleksowy.
W Jabłonnie instalację przewidziano na drodze krajowej nr 61a,
na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i ul. Brzozowej. Zakończenie

montażu wszystkich urządzeń (20 na terenie całego kraju)
przewidziane jest na czerwiec br. Aktualnie obowiązujące
przepisy nie przewidują oznakowania tego typu urządzeń.
Jak informuje Wydział Analiz najważniejszym kryterium przy
wyborze miejsc dla instalacji nowych urządzeń rejestrujących
jest stan bezpieczeństwa. W typowaniu lokalizacji pomocne
było opracowanie przygotowane na zlecenie GITD przez
specjalistów z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki
Krakowskiej pod tytułem „Analiza wieloczynnikowa prowadzącą
do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych,
w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń
rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na
czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru
prędkości”, które stanowiło doskonałą bazę metodologiczna
służącą ostatecznemu ustaleniu miejsc i odcinków dróg
na których zostaną zainstalowane urządzenia rejestrujące.
Jednocześnie, brane pod uwagę były również m. in. kwestie
infrastrukturalne czy też planowane remonty dróg. Dodatkowo,
z uwagi na wymagania wynikające z projektu „Budowa
centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowym” finansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jednym
z kryteriów było zlokalizowanie miejsc objętych nadzorem
wyłącznie na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Urządzenie, które za
kilka tygodni zacznie działać na skrzyżowaniu S1, wykorzystuje
ukryte w nawierzchni czujniki. Kiedy włącza się czerwone
światło, kamera umieszczona na maszcie robi zdjęcia wszystkim
pojazdom, które znajdują się na skrzyżowaniu. Urządzenia
przejazdu na „czerwonym” nie będą oznakowane. O rejestracji
wykroczenia kierowca dowie się zatem dopiero po otrzymaniu
mandatu.
Aneta Ostaszewska-Tańska
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Rodzina po godzinach
Atrakcje, wycieczki, zajęcia po godzinach–to tylko niektóre z zakładek, jakie znaleźć
można na nowym portalu turystycznym dla rodzin z dziećmi z Powiatu Legionowskiego.
Rodzinapogodzinach.pl to portal
informacyjno-rekreacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą
dowiedzieć się o wydarzeniach
odbywających się w Powiecie Legionowskim i okolicy. Na
portalu można również wyszukać
miejsca gastronomiczne i noclegowe, dedykowane rodzinom z dziećmi. Dzięki portalowi organizacja urodzin dla dziecka czy znalezienie oferty zajęć dodatkowych, nie stanowi już problemu. Przedstawione są tam
również propozycje wycieczek, na które można wybrać się ze
swoimi pociechami.
Skąd pomysł na stworzenie tego typu portalu?
-Pomysł narodził się spontanicznie. Jestem mamą dwóch

chłopców i jak większość rodziców staram się jak najaktywniej spędzać z nimi czas. Tak się akurat złożyło, że w tym roku
nie chciałam po raz kolejny organizować urodzin dla jednego
z nich w domu. Siedząc kolejną godzinę w poszukiwaniu niedrogiego i odpowiedniego miejsca, gdzie atrakcje dla siebie
znajdzie zarówno siedmio, jak i dziesięciolatek, przyszło mi do
głowy, że o wiele łatwiej byłoby, gdyby informacje o tego typu
miejscach znajdowały się na jednej stronie. I tak powstał pomysł na portal rodzinapogodzinach.pl – opowiada Anna Przybyła założycielka portalu.
Jest to jedyny portal skupiający w jednym miejscu tak wiele
przydatnych informacji dla rodzin z dziećmi, mieszkających na
terenie naszego powiatu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony.
Więcej na www.rodzinapogodzinach.pl

SOŁTYSI GMINY JABŁONNA
ORAZ SKŁAD RAD SOŁECKICH
SOŁECTWO SKIERDY

Wybory sołeckie w Jabłonnie

SOŁECTWO JABŁONNA
Sołtys-Agata Lindner
Tel. 502 216 782
e-mail: agatalindner@op.pl
Rada Sołecka:
Tomasz Wodzyński
Adam Szczypkowski
Jacek Komendarczyk
Bogusława Kukla
Janusz Jaguścik
Marzena Kur
Bożena Skrzecz

SOŁECTWO BOŻA WOLA
Sołtys-Bogdan Szlufarski
Tel. 22 775 26 58
Tel. 692 380 853
Rada Sołecka:
Artur Bułka
Robert Andrzej Tomaszewski
Dariusz Piotr Sosiński
Mariusz Szerszeń

Sołtys-Teresa Młynarek
Tel. 22 775 18 68
Tel. 518 727 335
Rada Sołecka:
Elżbieta Maria Bziuk
Marika Maj
Malwina Anna Młynarek
Karol Rosiak
Magdalena Sabina Smolik-Białowąs

SOŁECTWO TRZCIANY

SOŁECTWO JANÓWEK DRUGI

Sołtys-Jan Michałowski
Tel. 22 775 44 14
Tel. 504 779 783
Rada Sołecka:
Zbigniew Byliński
Grażyna Pielach
Adam Rafalski

Sołtys-Mirosław Podgrudny
Tel. 602 250 737
e-mail: mpodgrudny@o2.pl
Rada Sołecka:
Ewa Iwona Baranowska
Agnieszka Anna Małkiewicz
Andrzej Szczodrowski
Jerzy Jan Tyszkiewicz
Bożena Tyburska

SOŁECTWO RAJSZEW

Sołtys-Hanna Grzelak
Tel. 516 816 703
Rada Sołecka:
Halina Genowefa Kacperska
Marek Konowrocki
Agnieszka Klara Mołodowiec
Krystyna Walczak
Krzysztof Wielądek

SOŁECTWO DĄBROWA
CHOTOMOWSKA

Sołtys-Radomir Czauderna
Tel. 608 063 017
e-mail:sosenka@op.pl
Rada Sołecka:
Robert Jacek Kostewicz
Czesław Derlacz
Maria Magdalena Charyło-Samul
Stanisław Erszman
Grzegorz Oleksiak

Sołtys-Ryszard Doktor
Tel. 531 658 788
Tel. 713 84 15
Rada Sołecka:
Mariusz Rosiak
Krzysztof Buras
Joanna Sapiejewska

SOŁECTWO WÓLKA GÓRSKA

SOŁECTWO SUCHOCIN

Sołtys-Robert Daniel Liszewski
Tel. 505 170 728
e-mail: robert.liszewski@wp.pl
Rada Sołecka:
Beata Gromadka
Iwona Anna Kozłowska
Teresa Piątkiewicz
Elżbieta Rusiecka
Danuta Karolina Wysocka

SOŁECTWO CHOTOMÓW
Sołtys-Artur Oleksiak

Tel. 22 772 63 08
Tel. 500 596 698
Rada Sołecka:
Renata Niemyjska
Tomasz Jacek Rybałko
Katarzyna Beata Grabowska
Mariusz Grzybek
Grażyna Jadwiga Andriasyan
Barbara Niemyjska
Teresa Rudnicka
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Parafialny piknik sołecki
W niedzielę 3 maja mieszkańcy Jabłonny i okolic spotkali się
na pikniku przy kościele.
W organizację imprezy włączyli się: Sołtys wsi Jabłonna, Rada
Sołecka wsi Jabłonna, Urząd Giminy Jabłonna, jabłonowska
parafia, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie
oraz sami mieszkańcy. Atrakcji było co niemiara: gry i zabawy
dla starszych i młodszych, kiełbaska z grilla, grochówka
i bigos od Rady Sołeckiej, pokazy strażackie, mecz piłki
nożnej ojcowie-synowie stragany, nieco słodkości i odrobina
muzyki. Nie zabrakło także wspólnego biesiadowania przy
ognisku. Trzeba przyznać, że impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem i była idealnym sposobem za zakończenie
długiego majowego weekendu.
AOT
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Kościół w Jabłonnie zabytkiem

Kościół w Jabłonnie
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski wraz z otoczeniem,
położony przy ul. Modlińskiej 105 A w Jabłonnie, został
wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości
artystyczne i historyczne.
Budynek kościoła wzniesiono w latach 1925-1938, według
projektu Józefa Seredyńskiego na działce wyodrębnionej
z założenia parkowego i ofiarowanej przez hrabiego Maurycego
Potockiego. W 1944 r. wycofujące się wojska niemieckie
wysadziły kościół. W latach 1948 – 1954 został odbudowany
według projektu Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława Gierycha.
Kościół w Jabłonnie w zakresie rozwiązania bryły, planu
i opracowania elewacji prezentuje formy w sposób swobodny
nawiązujące do języka dawnej architektury sakralnej, lecz
w odróżnieniu od świątyni przedwojennej uzyskał nowy,
barokizujący wyraz plastyczny. Nisze i obramienia, wyłamane
i profilowane gzymsy, konsolki, uszakowate płyciny, czy
boniowanie, typowe dla repertuaru architektury XVII
i XVIII wieku, stają się tworzywem podlegającym redukcji
i uproszczeniom. Kościół posiada urozmaicony detal
architektoniczny i rzeźbiarski, na który składa dekoracja
figuralna z postaciami muzykujących aniołów w zwieńczeniu
filarków międzyokiennych, różnorodne oprawy otworów
okiennych, czy kute desenie żeliwnych krat. Warto zaznaczyć, iż
architekci powojenni projektując świątynię na nowo, utrzymali
jednak w dużej mierze dawną linię fundamentów oraz
w pewnym stopniu także formy architektoniczne, co stanowi

Mieszkanki Jabłonny przy ruinach
kościoła wysadzonego przez Niemców

Wnętrze kościoła

o historycznej ciągłości budowli.
Z elementów wystroju wnętrza i wyposażenia należy wymienić
umieszczoną nad kruchtą emporę muzyczną z kunsztownym
wystrojem architektonicznym i sztukatorskim, barwne witraże,
ołtarz główny z 1958 r. projektu Zbigniewa Chwaliboga oraz
bogatą polichromię ściany ołtarzowej zaprojektowaną przez
Zygmunta Kamińskiego.
Forma architektoniczna, sama koncepcja bryły oraz
wystroju wnętrza, stanowią o wartościach artystycznych
przedmiotowego obiektu.
Walor historyczny świątyni wynika przede wszystkim ze
związków łączących jabłonowską parafię z rodziną Potockich,
darczyńców terenu pod planowany kościół. Świadectwem
tych relacji jest zachowana pod nieistniejącą kaplicą Potockich
krypta z mauzoleum, w którym spoczywa ojciec ostatniego
właściciela majątku jabłonowskiego, hrabia August Potocki,
a miejsce jego pochówku upamiętnia kamienna tablica na
elewacji. Tablicę pamiątkową w kościele poświęcono również
hrabiemu Maurycemu Potockiemu. Kościół dokumentuje
także skalę zniszczeń wojennych w Jabłonnie oraz wpisuje się
w dzieło powojennej odbudowy miejscowości.
Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
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100. rocznica urodzin majora Stanisława Sierawskiego
12 kwietnia 2015 r. Zasłużony dla Gminy Jabłonna, major w stanie spoczynku
Stanisław Sierawski obchodził setną rocznicę urodzin.

Goście setnych urodzin majora Sierawskiego

W urodzinowej
uroczystości
udział
wzięli:
rodzina i przyjaciele Jubilata oraz zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się: Poseł na Sejm
Jadwiga Zakrzewska, Senator Anna Aksamit,
Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska,
przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele
środowisk kombatanckich, członkowie Okręgu
Mazowieckiego ZOR RP oraz władz samorządowych–
Starosta Legionowski Jan Grabiec wraz z radnymi
powiatu legionowskiego, Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski i Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonna Witold Modzelewski oraz przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jubilatowi życzymy dużo zdrowia i radosnych chwil
w otoczeniu, kochającej rodziny.

100 lat!

Mieszkanka naszej gminy Pani Anna Dzierzgowska skończyła
5 kwietnia 100 lat. Jubilatkę odwiedził Wójt Jarosław
Chodorski, który złożył solenizantce życzenia i przekazał
drobny upominek.
Z okazji 100. urodzin życzymy Pani Annie zdrowia, sił
i pogody ducha oraz wszystkiego co najlepsze!

Józef Lemański i Stanisław Sierawski

Wójt Jarosław Chodorski i Jubilatka
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100 lat patrona
Biblioteka w Jabłonnie obchodzi stulecie urodzin księdza Jana Twardowskiego.
W związku z setną rocznicą urodzin patrona jabłonowskiej książnicy, w lutym ogłoszono dwa konkursy: Ogólnopolski Konkurs Poetycki oraz Gminny Konkurs Plastyczny dla
dzieci z gminnych szkół podstawowych. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do nadsyłania
prac. Termin składania wierszy oraz prac plastycznych upływa 15 maja. Na laureatów
konkursów czekają atrakcyjne nagrody.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursach nastąpi 30 maja, w trakcie
uroczystych obchodów stulecia urodzin ks. Jana Twardowskiego. Obchody uświetni
koncertem Don Giuseppe. Ciekawie zapowiada się również występ młodzieżowego
teatru „Tam i z powrotem”. Młodzi aktorzy z Gimnazjum nr 4 w Legionowie, rozwijający swoje umiejętności pod okiem Magdaleny Zalewskiej, zaprezentują spektakl poświęcony patronowi biblioteki.
Już teraz gorąco zapraszamy do udziału.

Wieczór Poetycko-Muzyczny
Anny Osmakowicz

Artystka i goście koncertu

W sobotę 18 kwietnia 2015 r. na
zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie w filii
GCKiS w Chotomowie wystąpiła Anna Osmakowicz.
Spotkanie poświęcone było
wybitnemu polskiemu kompozytorowi–Tadeuszowi Prejznerowi. Fragmenty jego autobiograficznej książki „Muzyka była
zawsze w nas”, przeczytane
przez Panią Annę, przybliżyły
zgromadzonym tę nieszablo-

nową postać. Następnie piosenkarka wykonała
kilka utworów ze
swojej płyty „Bez
Ciebie”, zawierającej kompozycje Tadeusza Prejznera. Niezwykły głos piosenkarki w wyśmienity
sposób oddał piękno poetyckich tekstów autorstwa m.in. Wisławy
Szymborskiej i Wojciecha Młynarskiego. Na koniec zaprezentowano widzom teledysk do jednego z utworów Anny Osmakowicz.
Koncertowi towarzyszyła wspaniała scenografia. Trąby na scenie,
klarnety i trąbki na stolikach, stworzyły iście jazzową atmosferę.

Sport po godzinach
W maju na obiektach sportowych w gminie Jabłonnie rozpoczną pracę trzej animatorzy sportu.
Do ich zadań będzie należeć przede wszystkim zorganizowanie
zajęć dla dzieci i młodzieży, w godzinach od 16.00.do 20.00. w dni
powszednie oraz w weekend. Praca animatorów będzie miała także charakter profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy
Jabłonna. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwarcie

boisk dla mieszkańców, wpłynie również na aktywizację sportową
osób mieszkających w gminie. Animatorzy będą dbać o to aby osoby chcące spędzić czas wolny w sposób aktywny miały do tego warunki, a gminne obiekty sportowe były w pełni ich wykorzystane.
Szczegółowe informacje o pracy animatorów będą znajdować
się na www.jablonna.pl. Przypominamy, że animatorzy mająpracować: na zespole boisk Orlik w Jabłonnie, w szkole podstawowej w Chotomowie (CEKS) oraz w gimnazjum w Jabłonnie.

Przyjaciele dla Agnieszki
W niedzielę 19 kwietnia w jabłonowskim pałacu odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Agnieszki Sałanowskiej.
Głównym punktem imprezy była licytacja dzieł sztuki, z której dochód zostanie przekazany na leczenie tracącej wzrok Agnieszki
Sałanowskiej. Inicjatorem wydarzenia był Arkadiusz Syguła-radny

gminy Jabłonna. Imprezę rozpoczął recital fortepianowy w ramach
„Pałacowych spotkań z muzyką” w wykonaniu Andrzeja Stefańskiego. Po koncercie wystąpił chór „Natus” ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.

Szanowni Państwo,
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Pani Dyrektor Magdalenie
Grzeleckiej Dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie za udostępnienie pałacu, Radnemu Panu Arkadiuszowi Sygule
za inicjatywę i pomoc w realizacji. Pani Dyrektor Agacie Gołowicz oraz Pani Natalii i dzieciom z chóru Natus za piękny występ
chóru. Dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom za przekazanie przedmiotów i voucherów na aukcję. Dziękuję Panu
Markowi Dąbrowskiemu, fundacji opiekującej się Panią Agnieszką Sałanowską, wolontariuszom i wszystkim osobom które pomogły
w organizacji wydarzenia. Dziękuję również wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w niedzielnym koncercie i aukcji chcąc w ten
sposób pomóc mieszkance naszej gminy-Pani Agnieszce.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

14

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

II. Bieg po Złote Jabłko

Już za niecały miesiąc w niedzielę 17 maja w Lasach
Chotomowskich odbędzie się bieg na dystansie 10 km.
Głównym organizatorem biegu jest Fundacja „Ścieżka
Zdrowia”, a współorganizatorami Urząd Gminy Jabłonna
oraz Grupa Biegowa CHTMO.
Podczas imprezy odbędą się dwa biegi – główny
(indywidualny) i rodzinny. Uczestnicy biegu głównego
wystartują o godz. 10.00 i pokonają 10 kilometrową pętlę.
Start i meta będą się znajdowały przy ul. Generała Lucjana
Żeligowskiego w Chotomowie od strony lasu. Trasa biegu
jest przełajowa, płaska wiodąca drogami i duktami Lasów
Chotomowskich (jedynie pod koniec 6 km znajdują się
dwa nieduże wzniesienia w miejscu zwanym Górkami
Chotomowskimi).
Nawierzchnia
w znacznej
mierze
jest twarda, w niektórych miejscach występuje piasek
charakterystyczny dla lasu, a powalone drzewa tworzą

naturalne przeszkody. Trasa będzie oznakowana strzałkami
i taśmą.
W biegu rodzinnym na dystansie 2 km prawo startu mają
osoby dorosłe i dzieci urodzone w roku 2009 lub starsze.
Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu
startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego
opiekuna na start w zawodach. Bieg rodzinny rozpocznie się
o godz. 12.00 w tym samym miejscu w którym wystartują
uczestnicy biegu głównego.
Udział w obu biegach zadeklarowało już ponad 160
uczestników. Uwaga! Mieszkańcom Gminy Jabłonna oraz
członkom grupy biegowej CHTMO przysługuje 50% zniżki
w opłacie za udział w biegu (i do 16 maja wynosi 25 zł).
Więcej szczegółów o wydarzeniu i regulamin biegu można
znaleźć na stronie www.biegpozlotejablko.pl
II. edycja „Biegu po Złote Jabłko” będzie miała jeszcze
bardziej atrakcyjny charakter dzięki sponsorom. W tym
roku bieg odbędzie się dzięki firmom: GAZ-SYSTEM S.A. ,
Run&Travel, Sklep Biegacza, Fast Foot, Biżuterię Sportową,
Salon fryzjerski „Ewa”. Patronatem medialnym wydarzenie
objęły Gazeta Powiatowa, Radio Hobby i Wieści z Naszej
Gminy oraz Legio24.pl.

Najszybsze psy świata w Jabłonnie

Charty angielskie whippety

Ponad 50 km na godzinę w centrum miasta? Bez mandatu?
Charty w Jabłonnie będą mogły bezkarnie przekraczać
dozwoloną prędkość.
W niedzielę 10 maja, na terenach Domu Zjazdu i Konferencji
PAN w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 105, odbędą się
Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów Grand Prix
Warszawy pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna. Widzowie
będą mieli okazję obejrzeć porywającą pogoń za sztucznym
zającem chartów polskich, rosyjskich, angielskich, perskich,
afgańskich, szkockich, które w galopie rozwijają prędkości
przekraczające 50 km na godzinę! Sędziowie będą oceniać

szybkość, zaciętość, inteligencję, zręczność i kondycję
charcich zawodników.
Dzień wcześniej, w sobotę 9 maja, na tym samym terenie
odbędzie się Wystawa Chartów. Mieszkańcy będą mogli
podziwiać niezwykłą grację i elegancję chartów. Charty
uważane są za psią arystokrację – nie tylko ze względu na
wyjątkową urodę ale i przeszłość– przez wiele setek lat
charty były wizytówką dworów, pałaców, zamków.
Wizyta na Charcim Pikniku w sobotę i niedzielę może być
wspaniałą lekcją dla dzieci, nie tylko wiedzy o psach ale
także polskiej historii. Wśród uczestników będzie obecna
reprezentacja chartów polskich – naszej rodzimej rasy,
uważanej za żywą pamiątkę kultury szlacheckiej, z trudem
ocalonej od zniszczenia po II wojnie światowej.
W sobotę, wszystkie dzieci, które odwiedzą teren wystawy
będą mogły wziąć udział w konkursie „Dziecko i pies”.
Wystarczy przyprowadzić swojego pupila i zaprezentować
jego umiejętności. Czekają nagrody!
Podczas Charciego Pikniku zostanie rozegrana
konkurencja Piękno i Praca. Najwszechstronniejsze psy,
które wyróżniają się urodą i niespotykanym instynktem
pogoni i osiągną najlepsze wyniki podczas wystawy oraz
wyścigów będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Jabłonna.
Charci Piknik dla mieszkańców Jabłonny to bardzo ciekawy
sposób na spędzenie wolnego czasu – okazja do podziwiania
chartów w galopie oraz poznania ich wyglądu, cech charakteru,
rozmów z właścicielami i hodowcami chartów.
Wstęp na Charcik Piknik będzie bezpłatny. Zapraszamy od
godziny 10:00 w sobotę 9 maja na wystawę oraz w niedzielę
10 maja na wyścigi. Dodatkowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej www.charty.waw.pl.
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Obwieszczenie

WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 7 kwietnia 2015 roku
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:
Nr obwodu głosowania

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granice obwodu głosowania
Jabłonna w granicach ulic: Modlińskiej od nr 107B do nr 149 nieparzyste
i od nr 154 do końca, Cichej, Chotomowskiej, Wrzosowej, Dębowej, Bagno,
Wałowej, Jesiennej, Instytuckiej, Abramowicza
Jabłonna w granicach ulic: Zegrzyńskiej, Granicznej, Polnej, Listopadowej,
Zacisze, Malborskiej, Kisielewskiego wzdłuż ulicy Chotomowskiej do Urzędu
Gminy Jabłonna
Jabłonna w granicach ulic: Grabsztyny, Jonatan, Koszteli, Krąselki, Sadowej
Jabłonna w granicach ulic: Spokojnej, Wiejskiej, Przylesie, Milenijnej,
do obwodnicy Jabłonny oraz ulica Motylkowa

Jabłonna w granicach ulic: Leśnej, Słonecznej Polany, Osiedle Słoneczna
Polna, Tęczowej, 1-go Maja, Szkolnej od nr 55 do nr 58 i od nr 69 do końca

Jabłonna w granicach ulic: Modlińskiej od nr 4 do nr 94 parzyste, od nr 99
do nr 106, od nr 110 do nr 150 parzyste, Pańskiej, Szkolnej od nr 2 do nr 52A
i od nr 62 do nr 64C parzyste, Brzozowej, Zagajnikowej
Jabłonna w granicach ulic: Buchnik Las, Modlińskiej od nr 3 do nr 95
nieparzyste, Parkowej
Dąbrowa Chotomowska
Chotomów w granicach ulic: od granicy Legionowa, Niecałej, Żwirki i Wigury,
Okólnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Kisielewskiego
Chotomów w granicach ulic: Brzozowej, Ojca Augustyna Kordeckiego, wzdłuż
granicy wsi Dąbrowa Chotomowska, Partyzantów od nr 26 do nr 36 parzyste
i od nr 37 do nr 72, wzdłuż ulicy Kolejowej do granicy z miastem Legionowo,
Baśniowej, wzdłuż granicy z Gminą Wieliszew
Chotomów w granicach ulic: Pięknej, Gen. Lucjana Żeligowskiego,
wzdłuż granicy wsi Rajszew, Leśnej
Chotomów w granicach ulic: Partyzantów od nr 1 do nr 25, od nr 29
do nr 33 nieparzyste i od nr 106A do końca, Poprzecznej, Strażackiej,
Kolejowej do granicy z miastem Legionowo, Piusa XI, Dolinowej
Chotomów w granicach ulic: Obrońców Modlina, Górzystej,
do ulicy Partyzantów, Gwiaździstej, do granicy wsi Rajszew
Rajszew, Skierdy
Boża Wola, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jabłonnie
ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie,
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów
GCKiS filia w Skierdach
Skierdy, ul. Nadwiślańska 1
Klub Rolnika
Boża Wola 42

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego
UWAGA:
Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 4 maja 2015 r.* (poniedziałek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, pokój nr 9 w godz.: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek
8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.
								 			Wójt Gminy Jabłonna
											(-) Jarosław Chodorski
* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego
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