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Szanowni Mieszkańcy!

Oddajemy w Wasze ręce nowy numer
„Wieści z naszej gminy” i zachęcamy do
jego lektury. Tradycyjnie numer poświęcamy wydarzeniom, które zdominowały ostatnie dwa miesiące, choć nie tylko.
Oprócz stałych pozycji takich jak sprawozdanie z posiedzenia Rady Gminy
i działających przy niej Komisji, proponujemy również artykuły o innej tematyce. Bohaterami tego wydania są
z pewnością nasi mistrzowie tańca,
którzy w trakcie tegorocznych wakacji, zdobyli pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata IDO połączonych
z North American Challenge Dance
Convention w Niagara Falls w Kanadzie. O tym skąd wzięła się ich pasja,
mogą Państwo przeczytać na stronie
5. Warto też zajrzeć na stronę 13, gdzie
umieściliśmy krótkie sprawozdanie
z cieszącej się niegasnącą popularnością, Akcji Lato.
W równie przyjaznej jak akcja atmosferze przebiegało wielkie sprzątanie
gminy, zorganizowane w kilku naszych
miejscowościach. O tym ilu mieszkańców
wzięło udział w tej szczytnej inicjatywie
i jakie były jej efekty, można przeczytać
już na stronie 3.
Państwa uwagę pragnę także zwrócić
na artykuły dotyczące nowej linii autobusowej do Chotomowa oraz otwartego
za budynkiem Urzędu Gminy parku
z placem zabaw dla dzieci.
Serdecznie zapraszam Was również Drodzy Mieszkańcy, do udziału
w Święcie Gminy Jabłonna 6 września,
na terenie zespołu parkowo-pałacowego
w Jabłonnie.
Do miłego zobaczenia!
Elżbieta Radwan
Redaktor Naczelna
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W sobotę 15 sierpnia, proboszcz chotomowskiej paraﬁi ksiądz prałat Leszek
Kołoniecki, władze Gminy Jabłonna oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Chotomowie, przygotowali dla mieszkańców połączony z odpustem, piknik.

Święto chotomowskiej paraﬁi
i starszych gości imprezy.
Około godziny czternastej
zabawa przeniosła się na
pole obok kościoła. Przy scenie, na której organizowano
różne konkursy, znalazły się
także stoiska z ciepłą grochówką i kiełbaską z grilla, dmuchańce, eurobungy,
stoika gastronomiczne oraz
mini tor do jazdy konnej.
Podczas festynu można było ponadto bezpłatnie
Przeciąganie liny to tylko ułamek atrakcji pikniku
zbadać poziom cukru we
krwi oraz tętno, i jeśli ktoś
taką chęć, oddać
wyraził
Pierwsze kramiki i stoiska na plakrew
w
specjalnym
ambulansie.
Sobotcu przed kościołem, pojawiły się jeszświęta
chotomowskiej
ni
festyn
z
okazji
cze przed godziną jedenastą. Kolorowe
zabawki, wyroby cukiernicze i wiele paraﬁi, zakończyła zabawa taneczna przy
innych produktów, wzbudzało zain- muzyce zespołu Klaster.
teresowanie zarówno młodszych jak

Obchody rocznicowe
Cudu nad Wisłą

W tym samym dniu, przy jabłonowskim pomniku Wincentego Witosa-Premiera
Rządu Ocalenia Narodowego, odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone upamiętnieniu bohaterstwa walczących o niepodległość Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 15 sierpnia pod pomnikiem spotkali się mieszkańcy
gminy, lokalne władze, związki kombatanckie oraz zaproszeni goście.
Inicjatorami spotkania była Wójt
Gminy Jabłonna Olga Muniak i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„Viribus Unitis”, któremu przewodniczył
Artur Pozorek-Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Legionowie. Pod pomnikiem Wincentego Witosa, nie zabrakło także pocztów
sztandarowych jabłonowskich szkół, straży pożarnej, 60 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego imienia generała dywizji
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Obchody 89. rocznicy „cudu nad Wisłą”
oﬁcjalnie rozpoczęła Wójt Gminy Olga Muniak, która w kilku słowach przypomniała zebranym historię bitwy w 1920 roku
i heroiczne czyny ówczesnych żołnierzy
i dowódców. – To była jedna z najważniejszych bitew Polski i całej Europy. To był
cud. Cud i zmyślność naszych dowódców. Dzięki strategii Józefa Piłsudskiego

i Władysława Sikorskiego, zwyciężyliśmy.
– mówiła Olga Muniak. Wójt przypomniała ponadto opisywane w podręcznikach historycznych relacje świadków,
którzy widzieli czuwającą nad walczącymi
postać Matki Bożej, której obecność dodawała żołnierzom otuchy i siły do walki.
Po przemówieniach, nastąpiła główna część uroczystości. Cześć poległym,
poprzez minutę ciszy i złożenie kwiatów
pod pomnikiem, oddali: wójt gminy Olga
Muniak, zastępca wójt Tadeusz Rokicki,
Danuta Szczepanik - reprezentująca prezydenta Legionowa, Janusz Wanat – reprezentujący Radę Powiatu Legionowskiego,
członkowie kół kombatanckich, sołtys wsi
Jabłonna Agata Lindner, Dariusz Kubalski
– reprezentujący Radę Gminy Jabłonna,
członkowie jabłonowskiego koła PSL oraz
Red.
inni goście.
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Wielkie
sprzątanie gminy
Blisko sto osób uporządkowało ulicę Jasną

Ponad stu mieszkańców naszej gminy, wzięło udział w wielkim porządkowaniu swoich miejscowości. Inicjatorami akcji byli sołtysi, radni oraz sami mieszkańcy, dzięki którym udało się posprzątać
Trzciany, Suchocin i Chotomów.
Jako pierwsi do walki ze śmieciami
stanęli mieszkańcy ulic: Partyzantów,
Gwiaździstej, Szczęśliwej, Świetlistej, Jasnej, Tęczowej, Wesołej, Pogodnej, Radosnej i Dobrej w Chotomowie. Ponad stu
osobowa grupa ochotników, za swój cel
postawiła ulicę Jasną wraz z przyległymi

zagajnikami. Znaczną część prac przeprowadzono 9 i 15 maja. W trakcie robót
zagospodarowano i zaaranżowano zieleń na skrzyżowaniach, posprzątano pas
drogowy, posadzono nową trawę, oczyszczono ulice oraz pobliskie zagajniki. Na
majowych porządkach mieszkańcy nie
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poprzestali. W lipcu odchwaścili skrzyżowanie ulicy Jasnej z Tęczową oraz zakupili
korę i folię, którymi uzupełniono braki
w zieleńcach. W inicjatywie, którą wspomógł również jabłonowski Urząd Gminy,
wzięło udział blisko sto osób i co należy
podkreślić, w 99 procentach nie zamieszkałych na ulicy Jasnej.
Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszyła się akcja wspólnego sprzątania
w Trzcianach, w którą włączyło się 11
mieszkańców wsi. Odpady zbierano 5 lipca z poboczy ulic: Granitowej, Żwirowej,
Sołeckiej i Wydmowej. W ciągu kilku godzin udało się zebrać 25 worków śmieci.
Lipcowa akcja nie była bynajmniej pierwszą inicjatywą sołtys wsi Wioletty Głuch.
Na przełomie maja i czerwca lokalni
mieszkańcy posprzątali ulicę Kwarcową
i Żwirową, co dowodzi, że chętnych do
porządków nie brakuje.
Kolejnym przykładem dobrej współpracy mieszkańców i władz gminy, jest
uporządkowanie boiska w Sochocinie.
Tam, podobnie jak w innych miejscach,
za porządki wzięli się zarówno ci, którzy
z boiska korzystają, jak i ci którzy chcą aby
godnie spełniało ono swoją funkcję. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Sołtys Zbigniew Czech i Rada Sołecka Suchocina.
Przy tej okazji składamy więc serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powyższe akcje.
Red.

Od nowego roku szkolnego 2009/2010 parkowanie przed
jabłonowską placówką oświatową nie powinno sprawiać
już kłopotów. Na placu przed szkołą powstał parking
na blisko 50 miejsc, w tym również dla autobusu.

Nowy parking
na ulicy Szkolnej
Problem z zaparkowaniem przy jabłonowskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum istniał od wielu lat. Gmina starała się rozwiązywać go sukcesywnie,
tworząc nowe miejsca dla samochodów
między innymi wzdłuż ulicy Szkolnej
oraz przy mieszczącej się za budynkiem
szkoły, hali sportowej. Niestety pomimo zwiększenia miejsc, ich liczba nadal
nie zaspokajała potrzeb rodziców, odwożących swoje pociechy do placówki.
Dużym problemem stawało się też zaparkowanie w pobliżu szkoły, w czasie
zebrań i różnych uroczystości. W czasie

tegorocznych wakacji gmina postanowiła rozwiązać
ten problem i wybudować
w pobliżu szkoły, nowy
parking na 50 miejsc.
Prace budowlane na ulicy Szkolnej rozpoczęły się w połowie lipca.
Na początku wykarczowano teren
i przygotowano grunt pod dalsze działania, które rozpoczęto zaraz po wprowadzeniu na plac ciężkiego sprzętu.
Projekt budowy zakładał powstanie 41
miejsc dla samochodów osobowych,
1 miejsca dla autobusu i 4 miejsc dla

Parking na ulicy Szkolnej zmieści 50 aut
osób niepełnosprawnych. Na placu pojawiło się także nowe oświetlenie.
Docelowo parking będzie miał dwa
wjazdy. Pierwszy od ulicy Szkolnej i drugi
od ulicy Modlińskiej. Na początku będzie
jednak funkcjonował tylko ten od Szkolnej, a drugi wjazd zostanie wykonany
w późniejszym czasie.
Red.
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Wakacyjne
szkolenie strażaków
Od 20 czerwca do 3 lipca dwudziesto
dwu osobowa grupa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych
z Jabłonny i Chotomowa, przebywała
na obozie szkoleniowo–wypoczynkowym w nadmorskiej miejscowości
Mikoszewo. Obóz zorganizowano
wspólnie z jednostkami OSP z terenu Gminy Wieliszew i uczestniczyło
w nim ponad 50 osób.
Podczas pobytu na obozie młodzi
adepci pożarnictwa uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych prowadzonych
między innymi przez funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej, zgłębiając
wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej doskonaląc swoje umiejętności
praktyczne w strażackim rzemiośle.
Realizowano również zajęcia związane
z programem proﬁlaktyki uzależnień,
pomagającej zrozumieć zgubne skutki
stosowania używek. Poza typowymi
zajęciami szkoleniowymi, uczestnicy
mogli skorzystać także z uroków plażowania, morskich kąpieli, gier i zabaw
organizowanych przez opiekunów.
Jedną z atrakcji wyjazdu, były wycieczki autokarowe, podczas których
zwiedzano Trójmiasto z jego zabytkami, Krynicę Morską, muzeum Mikołaja Kopernika i katedrę we Fromborku
oraz hitlerowski obóz koncentracyjny
w Sztutowie.
Należy w tym miejscu nadmienić,
iż organizację obozu wsparły ﬁnansowo władze samorządowe naszej gminy przeznaczając na ten cel 15 tysięcy
złotych w ramach Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Również Komenda Wojewódzka PSP
Województwa Mazowieckiego udzieliła pomocy organizatorom obozu,
wypożyczając nieodpłatnie autokar.
Za okazaną pomoc w organizacji
obozu, w tym tę najbardziej wymierną, bo ﬁnansową, składam w imieniu
wszystkich uczestników gorące jak wakacyjne letnie słońce podziękowania.
Komendant Gminny
Straży Pożarnych w Jabłonnie
Krzysztof Goślicki

Czerwoniakiem do Chotomowa
Od września dojazd do Chotomowa będzie o wiele wygodniejszy. Uruchomiona
zostanie nowa linia obsługiwana przez Zarząd Transportu Miejskiego, na trasie
Chotomów-Warszawa. Dzięki niej pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych
przystanków na ulicy Szkolnej, Chotomowskiej, Przylesie oraz Partyzantów.
Po długich i żmudnych negocjacjach mijnej, Partyzantów, Szkolnej i drodze serz ZTM osiągneliśmy sukces. Wychodząc wisowej wzdłuż jabłonowskiej obwodnicy.
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ostatni z nich przewidziano w Warszawie,
uruchomiona zostanie linia autobusowa na ulicy Mehoﬀera w Henrykowie. Linia
z Chotomowa do Warszawy. Od dawna do- obsługiwana będzie przez klimatyzowane
jazd do Chotomowa czy leżących przy uli- busy.
W rozkładzie przewidziano 15 kursów
cy Chotomowskiej posesji, był utrudniony.
dziennie.
Autobusy kursować będą od poMieszkańcy musieli korzystać z prywatnych
niedziałku
do piątku co 60 minut w godziprzewoźników, pieszo dochodzić od przynach
szczytu
i co 90 minut poza szczytem.
stanku na ulicy Zegrzyńskiej lub korzystać
Linia
806
będzie
linią strefową. Według
z pomocy zmotoryzowanych sąsiadów.
przepisów
na
odcinku
Chotomów-Buków
Planowana linia przewiduje przystanki
obowiązują
bilety
dla
2.
strefy.
Red.
na ulicy Chotomowskiej, Przylesie, AkadeW piątek 26 czerwca odbył się odbiór techniczny parku oraz placu zabaw, leżących
za Urzędem Gminy Jabłonna. Dzięki inwestycji teren za ratuszem zyskał nie tylko
nowy wygląd, ale i stał się miejscem tętniącym życiem.

Park i place zabaw zapraszają !
Założeniem architektonicznym było
stworzenie parku, pełniącego funkcję przestrzeni publicznej współgrającej z budynkiem Urzędu Gminy, a co za tym idzie nadanie mu odpowiedniej oprawy plastycznej.
Ze względu na fakt, że Urząd Gminy
jest XIX-wieczną budowlą, teren inwestycji był także potraktowany jako całość pod
względem funkcjonalno–przestrzennym,
z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego drzewostanu.
W ramach projektu wykonano park
z alejkami chodnikowymi oraz ogrodzony
plac zabaw dla dzieci w wieku od dwóch do
dwunastu lat.
Park składa się z prostokątnego trawnika, ramowanego alejkami spacerowymi
z kostki granitowej. Powstały w jego centralnej części gazon, zakończony jest placem wypoczynkowym z ławkami. Jego
nawierzchnia wykonana została z płyt betonowym, przedzielonych kostką granitową.
W sierpniu park i otoczenie urzędu, ozdobiono donicami z kwiatami, pełniącymi również
funkcję zapory przed samochodami.
Obok parku usytuowany został plac zabaw. Jego nawierzchnia została pokryta płytami ze specjalnego tworzywa, które stwo-

rzyło bezpieczną dla dzieci i wodoodporną
nawierzchnię. Na placu znalazł się zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i daszkiem, bujak,
piaskownica z domkiem, huśtawka dwuosobowa z oparciem oraz tablica informacyjna.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się
dwie zjeżdżalnie, pomost wejściowy z liną
na wyższy podest i szerokie schody z barierkami na niższy. Chętnie bawią się również na
wieży krytej daszkiem i drabinkach. Obok
zestawu znajduje się drewniana piaskownica z domkiem, składająca się z dwóch paneli
zabawowych, tworzących zaciszne miejsce.
Wszystkie urządzenia znajdujące się na nowym placu zabaw posiadają odpowiednie
atesty i pozwolenia. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych i czystość terenu, plac
został ogrodzony oraz objęty monitoringiem wizyjnym.
Inwestycja w całości sﬁnansowana została ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
W trakcie wakacji nowy plac zabaw powstał także na osiedlu, na ulicy Leśnej w Jabłonnie. Znalazły się tam bujance, huśtawki,
piaskownica i inne, potrzebne do dobrej zabawy, elementy.
Red.
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Wszyscy znają chyba takie programy jak „Taniec z gwiazdami” czy „You can cance”.
Nie wszyscy wiedzą jednak, że podobnymi tanecznymi talentami mogą się pochwalić mieszkańcy Gminy Jabłonna, osiągający najwyższe miejsca na krajowych i międzynarodowych turniejach.

Życie z pasją
Ich przygoda z tańcem zaczęła się stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilka lat
temu. Ola najpierw trenowała akrobatykę.
Jak sama przyznaje ma ona wiele wspólnego z tańcem, dlatego zmiana sali gimnastycznej na choreograﬁczną, była rzeczą
wręcz naturalną. –Tańczę od 5 lat i właściwie poświęcam temu większość czasu. Mam
zajęty każdy weekend i piątkowe wieczory,
które przeznaczam na trening. I choć muszę
ciężko pracować, to jednocześnie czerpię
z tego wiele radości, pozwalającej rozładować emocje i napięcia–mówi Ola.
Graﬁk Kuby wygląda podobnie. –Jestem
uczniem szkoły baletowej i zajęcia mam często. Poza tym są jeszcze zawody, mistrzostwa
oraz treningi w naszym studiu tańca Duet,
więc trzeba ciężko pracować–przyznaje.
Taneczna przygoda Kuby rozpoczęła się
trzy lata temu i jak się okazuje mieli na to
wpływ nie tylko koledzy. –Muszę przyznać,
że takie programy jak „Taniec z gwiazdami”
z pewnością są dobrą motywacją i nieco
wpłynęły też i na mnie. Ostatecznie jednak do tańca namówiła mnie koleżanka.
W szkole były wywieszone ulotki o zajęciach
i za jej namową, postanowiłem spróbować
–wspomina Kuba.
Próba okazała się skuteczna. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy Kuba już kilka razy
stawał na najwyższym podium.
Ale nie tylko sukcesy są najważniejsze.
Dzięki zgrupowaniom, zajęciom w szkole
tańca i wyjazdom, tancerze nawiązują przyjaźnie, kształtują swój charakter i co najważniejsze mogą odwiedzać ciekawe miejsca.
–Najfajniej było w Paryżu, choć zdziwiło
mnie, że tam wszyscy mówią po angielsku,
a nie francusku–mówi Ola.
–A dla mnie mistrzostwa w Kanadzie.
Inna kultura, inny kontynent, bardzo jestem
ciekaw tego wyjazdu–wtrąca Kuba.
Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy,
a było to na początku wakacji, Kuba i Ola
dopiero przygotowywali się do mistrzostw
w Kanadzie. Teraz już wiemy, że na rozgrywanych 29-31 lipca Mistrzostwach Świata
IDO połączonych z North American Challenge Dance Convention w Niagara Falls
w Kanadzie, nastolatkowie zaprezentowali
się brawurowo.
I miejsce w kategorii Formacja Modern,
I miejsce w kategorii Mini Formacja Modern, III miejsce w kategorii Duet Modern,

Kuba i Ola odebrali gratulacje z rąk
Wójt Gminy Olgi Muniak
IV miejsce w kategorii Duet Jazz (Ola wraz
z Kubą) i IV miejsce w kategorii Solo Modern (Kuba) – z tym wrócili do Polski.
W środę 5 sierpnia mistrzowie odwiedzili Wójt Gminy Olgę Muniak, która wręczyła im listy gratulacyjne. Spotkanie było
ponadto okazją do pochwalenia się zdobytymi przez tancerzy medalami i pucharem
oraz do rozmowy o przyszłości. W jej trakcie Olga Muniak przyznała, że talent i osiągnięcia Oli i Kuby są powodem do dumy
dla całej gminy, i dobrym przykładem dla
innych młodych mieszkańców.
Oli i Kubie życzymy więc niegasnącej
miłości do tańca oraz kolejnych sukcesów
na światowych i rodzimych parkietach.
Red.
Sukcesy indywidualne
Ola:
- I miejsce na Mistrzostwach Świata Disco
Dance w Czechach w 2008 roku, w kategorii mini formacja.
- I miejsce na Mistrzostwach Polski Disco
Dance w 2009 roku w kategorii duety.
Kuba:
- III miejsce na Mistrzostwach Świata Disco Dance w Czechach w 2008 roku, w kategorii solo.
- I miejsce na Mistrzostwach Polski Modern w 2009 roku, w kategorii solo.
- I miejsce na Mistrzostwach Polski Disco
Dance w 2009 roku, w kategorii solo.
- III miejsce na Mistrzostwach Świata Disco Dance w Czechach w 2009 roku, w kategorii solo.
Sukcesy wspólne:
- I miejsce na Mistrzostwach Polski Modern 2009 roku, w kategorii formacja.
- II miejsce na 2 Mistrzostwach Polski Modern w 2009 roku, w kategorii duet
- I miejsce na Mistrzostwach Polski Disco
Dance w 2009 roku, w kategorii formacja
oraz mini formacja
- I miejsce na Mistrzostwach Świata Disco
Dance w Czechach w 2009 roku, w kategorii formacja i mini formacja.
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W SKRÓCIE
Jabłonna coraz liczniejsza
Gmina Jabłonna cieszy się cały czas dużą
popularnością. W lipcu liczba zameldowanych mieszkańców przekroczyła liczbę 14 000. Od kilku lat w gminie
utrzymuję się wysoka dynamika wzrostu
liczby mieszkańców. W ciągu roku melduje się ponad 800 osób. W pierwszej
połowie 2009 r. w gminie zameldowało
się ponad 400 osób i tym samym liczba
zameldowanych mieszkańców przekroczyła 14 000.
Święto policji
24 lipca w Komendzie Powiatowej Policji
oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odbyły się uroczystości związane z przypadającym tego dnia Świętem
Policji. Uczestniczyła w nim także Wójt
Gminy Jabłonna Olga Muniak. Z okazji święta jabłonowscy funkcjonariusze
otrzymali listy gratulacyjne od Wójt,
w których nie zabrakło słów uznania
za ich ciężką pracę i życzeń kolejnych
sukcesów. Wymiar Święta Policji poza
oﬁcjalnymi uroczystościami, jest także
symboliczny. Uczestnicy obchodów poprzez swoją obecność wyrażają szacunek
dla tych, którzy pełnią i pełnili tę często
trudną służbę.
Hołd powstańcom
W sobotę 1 sierpnia obchodzono 65.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd powstańcom oddali także
mieszkańcy Gminy Jabłonna, członkowie lokalnych środowisk kombatanckich
i władze gminy. Uroczystości rocznicowe
odbyły się po pomnikiem upamiętniającym śmierć porucznika Stefana Krasińskiego pseudonim „Kacper” w Chotomowie oraz pod „Pomnikiem poległych
w latach 1939-1945” w Jabłonnie. Uczestnicy oddali hołd powstańcom poprzez
tradycyjną minutę ciszy, złożenie kwiatów pod pomnikami i zapalenie zniczy.
W Chotomowie i Jabłonnie odprawiono
także Msze święte.
Kanalizacja na Modlińskiej
26 czerwca został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicy Modlińskiej (od Urzędu Gminy do ronda S1). Wybrano ofertę ﬁrmy
„TAYLOR” Sp. Z o.o. z Lublina. Wykonawca rozpoczął prace 12 sierpnia 2009
roku. Przewidziany termin realizacji inwestycji wynosi 11 miesięcy. Przyłącza
kanalizacyjne wykonane będą od kolektora do granicy z posesją.
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Z PRAC KOMISJI RADY GMINY
Kilka dni przed czerwcową XXXIV Sesją Rady Gminy, odbyły się posiedzenia działających przy Radzie Komisji. Ostanie przedwakacyjne
spotkania Radnych były bardzo pracowite i bogate tematycznie. Poniżej przedstawiamy informacje o czerwcowych posiedzeniach Komisji
oraz tematach, które zostały na nich podjęte.
Komisyjne dysputy rozpoczęła Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, której
członkowie spotkali się 18 czerwca o godzinie 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłonna. Radni pod przewodnictwem Marcina Gizińskiego przedyskutowali następujące zagadnienia:
budowa monitoringu w gminie oraz Komisariatu Policji, program „Akcji Lato”
pod względem bezpieczeństwa uczestników oraz informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jabłonna.
O „Akcji Lato” dyskutowała także
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Jej
członkowie odbyli posiedzenie 22 czerwca o godz. 11.00., a przewodniczył mu
Wiesław Sawicki. Pierwszym punktem
posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych pod rozwagę Rady Gminy podczas XXXIV Sesji,
będących w gestii działania Komisji. Po
przedyskutowaniu tego punktu, Radni
przeszli do informacji o wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna, informacji o kontynuacji
działań zmierzających do realizacji fazy
projektowej Centrum Edukacyjno-Kul-

turalno-Sportowego oraz zapoznali się
z projektem tegorocznych obchodów
Święta Gminy Jabłonna. W ramach kolejnego punktu obrad członkowie Komisji
dokonali wizytacji na jabłonowskim basenie i zapoznali się z harmonogramem
zajęć na pływalni.
Tego samego dnia obradowała Komisja Spraw Społecznych, której przewodniczącą jest Katarzyna Fularz. Radni pod
swoją uwagę wzięli następujące sprawy:
dostępność publicznego przedszkola dla
dzieci z rodzin niezamożnych i dysfunkcyjnych, działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz informacje z wykonania ekspertyz budowlanych dotyczących budynków komunalnych stanowiących zagrożenie dla osób mieszkających
oraz stopień realizacji zaleceń pokontrolnych. Radni skupili się także na jabłonowskich seniorach i ich problemach. W końcowej części posiedzenia, Komisja podjęła
dyskusje na temat działań zmierzających
do powstania Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Poza tym Komisja zaopiniowała projekty
uchwał przedmiotem których są sprawy
z zakresu jej działania.

W kolejnym dniu (23 czerwca) na posiedzeniach spotkali się Radni z Komisji
Rozwoju oraz Komisji Budżetowej.
Komisja Budżetowa z Przewodniczącą Barbarą Wołosiewicz, na swoim posiedzeniu zajęła się zaopiniowaniem uchwał
kierowanych pod rozwagę Rady Gminy
podczas XXXIV sesji w dniu 24 czerwca
2009 roku, w których skład weszły następujące zagadnienia: zatwierdzenie rocznego sprawozdania ﬁnansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za rok
2008, zmiany w budżecie gminy na 2009
rok oraz wyrażenie opinii w sprawie wyodrębnienia środków w 2010 roku, stanowiących fundusz sołecki
Obradująca tego samego dnia o godzinie 11.00. Komisja Rozwoju, zajęła się
między innymi zaopiniowaniem uchwały
o: zaliczeniu ulicy Radosnej i Pogodnej
położonych we wsi Chotomów do kategorii dróg gminnych, nadaniu nazwy ulicy
we wsi Chotomów gmina Jabłonna (ul.
Brzozowa), przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części
wsi Jabłonna w rejonie ul. Chotomowskiej
i cmentarza, i kontynuacją działań w zakresie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Komisji przewodniczy Dariusz Kubalski.
Informacje z sierpniowych posiedzeń zamieścimy w kolejnym numerze
„Wieści z naszej gminy”. Jednocześnie
zachęcamy mieszkańców do udziały
w posiedzeniach Komisji, przypominając, że są one jawne.
Redakcja

Gmina Jabłonna po raz kolejny bierze udział w Konkursie "Gmina Fair Play". Jest on organizowany
przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a aﬁliowany przy Krajowej Izbie
Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.

Gmina Fair Play
W związku z konkursem w środę 29
lipca, w Urzędzie Gminy Jabłonna, odbył
się audyt przeprowadzony przez Ewę Jakubowską-Krajewską, Członka Zarządu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Audyt
został podzielony na trzy części. W pierwszej, audytor zadawała pytania Wójt Oldze
Muniak i pracownikom Urzędu Gminy.
Druga część poświęcona była rozmowom
z przedstawicielami biznesu, a ostatnia
poznaniu najważniejszych inwestycji re-

alizowanych na terenie Gminy Jabłonna.
Rezultat audytu poznamy pod koniec tego
roku, kiedy ogłoszone zostaną wyniki tegorocznej edycji Konkursu.
Weryﬁkacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie
weryﬁkowane są ankiety konkursowe,
w których gminy dokonują samooceny
swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość.
W II etapie odpowiednio przygotowa-

ni audytorzy w celu weryﬁkacji danych
zawartych w ankietach przeprowadzają
audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryﬁkacji jest badanie, losowo
wybranych inwestorów prowadzących
inwestycje na terenie gmin ubiegających
się o certyﬁkat. Suma przyznanych przez
audytorów i inwestorów ocen decyduje
o przyznaniu gminie certyﬁkatu „Gmina
Fair Play”.
Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z udziału w programie „Gmina
Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin
oraz ich planów na szerszym forum publicznym.
Michał Smoliński
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24 czerwca jabłonowscy Radni spotkali się na XXXIV Sesji Rady
Gminy. Posiedzenie zdominowała dyskusja nad funduszem sołeckim,
transportem zbiorowym w gminie oraz sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na przedwakacyjnej sesji
radni uchwalili
Obrady rozpoczęto tradycyjnie od
sprawozdań. Na początku głos zabrała
Przewodnicząca Rady Gminy Barbara
Wołosiewicz, przedstawiając zebranym
informacje z działalności Rady między
Sesjami. Później sprawozdanie o działalności Wójt złożyła Olga Muniak, dzięki
czemu Radni mogli usłyszeć informacje
na temat podpisanych umów, ogłoszonych przetargów oraz spotkań, istotnych
dla rozwoju całej Gminy. Podczas dyskusji nad przedstawionymi informacjami
uczestnicy sesji zainteresowani byli:
- kiedy zostaną zakończone prace nad
uchwaleniem studium uwarunkowań
i warunków przestrzennego zagospodarowania gminy Jabłonna,
- jakie są rokowania odnośnie likwidacji wieży telefonii komórkowej Ery
GSM zlokalizowanej na działce w rejonie
Domu Ogrodnika w Jabłonnie oraz
- na jakim etapie są działania zmierzające
do zawarcia umowy na realizację projektu
koncepcji Centrum Oświatowo – Sportowo – Kulturalnego w Chotomowie.
Po sprawozdaniach Rada przeszła do
kolejnych punktów obrad, w trakcie
których uchwalono między innymi:
- Zatwierdzono roczne sprawozdanie
ﬁnansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za rok 2008. Jak wynika
z dokumentu placówka w ubiegłym roku
obejmowała swoją opieką 7, 5 tysiąca pacjentów, prowadziła działalność proﬁlaktyczną, jest dostosowana do wymogów
unijnych i rok 2008 zamknęła zyskiem na
poziomie około 4, 5 tysiąca złotych. Składający sprawozdanie dyrektor Jacek Jakimiak, podkreślił także potrzebę dalszego
rozwoju placówki, poprzez zwiększenie
świadczonych usług i liczbę pacjentów.
Po głosowaniu Rady, dyrektor dodał, że

pozytywne zaopiniowanie jego pracy,
motywuje go do dalszych działań.
- Wyrażono zgodę na zawarcie przez
Gminę Jabłonna porozumień w sprawach wykonywania zadań publicznych
transportu zbiorowego, w celu zapewnienia realizacji zadań lokalnego transportu
zbiorowego oraz stworzenia warunków
dla dalszej integracji i rozwoju systemu
transportu zbiorowego aglomeracji warszawskiej z miastem stołecznym Warszawa, w zakresie dotyczącym organizacji,
koordynacji, wykonywania i nadzorowania usług przewozowych realizowanych
w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy
z Warszawą. Rada wyraziła też zgodę na
zawarcie umowy na zakup usług komunikacyjnych na okres przekraczający rok
budżetowy i zaangażowanie na ten cel
środków w wysokości:
- w roku 2009 – 129 000zł
- w roku 2010 – 220 000zł
- Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez
Wójt Gminy Jabłonna porozumienia
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie zasad współpracy
w zakresie realizacji zadania „Budowa
chodnika wzdłuż posesji przy ulicy Szkolnej w sąsiedztwie obwodnicy Jabłonna
(droga krajowa nr 61)”. W porozumieniu
przyjęto, że inwestorem zadania będzie
Gmina Jabłonna, a jego realizacja nastąpi w oparciu o dokumentację wykonaną
i sﬁnansowaną przez Gminę.
- Wyrażono zgodę na wyodrębnienie
środków w budżecie Gminy Jabłonna na
2010 rok stanowiących fundusz sołecki.
Zanim Radni powiedzieli swoje „tak”,
odbyła się dyskusja nad uchwałą. Radny
Marcin Giziński podkreślał, że fundusz
jest doskonałym narzędziem dzięki któremu sołtysi będą mogli sami rozwiązywać pewne problemy i realizować drobne
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XXXV
Nadzwyczajna
Sesja Rady
Gminy Jabłonna
W środę 29 lipca odbyła się
nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, której tematem głównym
był wyrok Sądu Arbitrażowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w sprawie z powództwa
Polskiej Akademii Nauk przeciwko Gminie Jabłonna.
Sesję rozpoczęto od informacji wójt
w sprawie wyroku końcowego sądu
polubownego
(Sąd
Arbitrażowy
przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie) wydanego w Warszawie
14 lipca 2009 roku. Wójt Olga Muniak przypomniała radnym historię danej sprawy oraz opowiedziała
o prowadzonych z PAN negocjacjach.
W dalszej części sesji, radnym zostały
przedstawione dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009, a druga wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Jabłonna o nr ew. 1980/12. po długiej
dyskusji, radni wyrazili pozytywną
opinię o powyższych uchwałach, głosując za ich podjęciem.
Pełne teksty wszystkich podjętych
przez Radę uchwał wraz z zestawieniami przebiegu głosowań, znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Gminy (w BIP- Uchwały Rady
Gminy).
Red.
inwestycje. Swoją opinię wyrazili również
sami sołtysi. Agata Lindner sołtys wsi
Jabłonna, poprzez wyszczególnienie zadań jakie sołtysom udało się zrealizować
z własnych środków, zaapelowała do
Rady o pozytywne zaopiniowanie uchwały. Apel okazał się skuteczny, bo „tak” powiedziało 14 Radnych.
- Rada wyraziła także wolę nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą
Vitorchiano we Włoszech w dziedzinie:
oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, upoważniając Wójt Gminy do podpisania stosownego porozumienia.
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Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wójt Gminy Jabłonna stosownie do dyspozycji zawartych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej Urzędu
www.jablonna.pl., na okres 21 dni licząc od dnia 06 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2009 r. , został umieszczony
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki ewidencyjnej nr
1980/12 z obrębu ewidencyjnego nr 1-Jabłonna, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, położonej we wsi Jabłonna, o powierzchni 2,7975 ha, pochodzącej z podziału nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej
KW WA1L/00000034/0 i wykazanej tamże jako działka nr 1980/9 (zatwierdzonego ostateczną decyzją Wójta
Gminy Jabłonna z dnia 24 lipca 2009 r. znak GGN.74300/01/12/09).
Informacji i wyjaśnień o przedmiotowej działce udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy Jabłonna - pok. nr 5 (I piętro) – tel. 0-22 767 73 33.
Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

Zmiana
godzin pracy
Urzędu Gminy
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami, uległy zmianie godziny pracy Urzędu
Gminy Jabłonna. W celu dostosowania
czasu pracy do potrzeb mieszkańców
Naszej Gminy wprowadzono 10-cio
godzinny czas pracy w poniedziałki
(dotychczas w godzinach 8.00-10.00
w poniedziałki dyżurowali tylko
wyznaczeni pracownicy). Po zmianie, w poniedziałki interesanci będą
obsługiwani we wszystkich komórkach
organizacyjnych urzędu w godzinach
od 8.00 do 18.00.

Urząd Gminy Jabłonna
czynny jest:
w poniedziałki
od godziny 8.00 do godz.18.00
we wtorki, środy, czwartki
od godz. 8.00 do 16.00
w piątki
od godz. 8.00 do godz. 14.00

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie
SERDECZNIE ZAPRASZA
OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, PRACODAWCÓW,
MŁODZIEŻ UCZĄCĄ SIĘ
ORAZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ!
GCI jest czynne w dniach poniedziałek – sobota: 9.00 – 17.00
(budynek GCKiS) ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel./fax: (0 preﬁks 22) 782 43 42
e-mail: gcijablonna@wp.pl
www.gckis.pl[zakładka: GCI]
OFEROWANE USŁUGI:
• Dostęp do Internetu – 1zł/30 minut
• Ksero – 30gr/strona • Wydruk – 30gr/strona
• Faks – 50gr/strona • Skan – 50gr/strona
• Starannie wyselekcjonowane oferty pracy, od pracodawców lokalnych
oraz z serwisów Internetowych, dostępne dla osób zainteresowanych
• Pomoc w pisaniu oraz redagowaniu dokumentów aplikacyjnych
• Kursy, szkolenia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
zainteresowanych rynkiem pracy
• Możliwość współpracy z lokalnymi pracodawcami
• Baza edukacyjno – rozrywkowa dla młodzieży
• Informacje i aktualności z Gminy Jabłonna

Reklama w „Wieściach”
tel. (022) 767 73 30
więcej na www.jablonna.pl

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

GAZETKA NA ŚWIĘTO GMINY

Historia
Jabłonny
oczami
mieszkańców
w
1

Od Poniatowskiego do Potockich

2

3

O Jabłonnie mówiono i pisano
wiele. Jako prekursująca ogrodnictwo wieś, okres świetności w tej dziedzinie przeżywała w latach 60., 70.
i 80. XX wieku i właśnie wtedy zasłynęła z produkcji warzyw, owoców
i kwiatów w najliczniejszych w Polsce
obiektach szklarniowych. Jabłonna
była też świadkiem krwawych wydarzeń czasów okupacji i rozbiorów.
Te lata wieś, jej okolice i mieszkańcy mają już za sobą. Zważywszy jednak na fakt, że jabłonowskie
ziemie mają czym się szczycić i co
wspominać, postanowiliśmy zabrać
Państwa w podróż do przeszłości,
opisaną przez tych, którzy mieszkają
tu od pokoleń.

4

5
1. Deﬁlada jabłonowskiej drużyny strzeleckiej na Placu Marszałka Piłsudskiego 1932
2. Drużyna straży pożarnej
3. Drużyna strzelczyń na wyjeździe
w Rozewie 1931 rok
4. Drużyna strzelecka na przystani
kajakowej w Jabłonnie 1933 rok
5. Jabłonna 20 stycznia 1946 rok
Zgliszcza jabłonowskiego kościoła, wysadzonego przez Niemców

Naszą wędrówkę po zabytkowej
Jabłonnie,
Jab
rozpoczynamy od pochodzącego z 1650 roku inwentarza
noszącego tytuł „Folwark vs Wieś
Jabłona”. Sporządzony z wielką dokładnością spis budynków, zawiera
między innymi opis małego pałacyku z marmurową posadzką i kominkiem. Kolejny opis pałacu pojawia się
w inwentarzu Biskupstwa Płockiego,
sporządzonym po śmierci Biskupa
Płockiego Hieronima Szeptyckiego,
a bliżej rzecz ujmując w spisie dóbr
Michała Jerzego Poniatowskiego herbu Ciołek. Sporządzony w 1773 roku
dokument „Klucz Jabłoński. Wieś Jabłonna”, zawiera szczegółowy opis
starego pałacu z drzewa korkowego,
otoczonego zespołem parkowym.
Wjeżdżając do dworu ze wsi, ﬁgura
drewniana naprzeciw dworu stoi. Po
lewej ręce idąc do dworu, ogród folwark ogrodzony. Pałac stary z węgieł
budowany – brzmi fragment.
Inwentarz szczegółowo opisuje
nie tylko folwark, ale i wnętrza budynku. Cztery malowane kominki, białe
i zielone kafelki z kwiatkami i kaplica z drewna tartego, to tylko ułamek pałacowego dobytku zawartego
w tym wielostronicowym dokumencie.
Na wagę zasługuje też spis osób pracujących w majątku, których potomkowie jak się okazuje, zamieszkują
jabłonowskie tereny do dzisiaj.
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Przed śmiercią Biskup Poniatowski przekazał pałac wraz z folwarkami, swojemu bratankowi księciu
Józefowi Poniatowskiemu. Książe
był bezdzietny, więc po jego śmierci
zgodnie z wolą, Jabłonna przeszła
najpierw w ręce siostry Marii Tyszkiewicz, a potem w ręce jego siostrzenicy Anny Tyszkiewicz, późniejszej
żony Aleksandra Potockiego.
Anetka Potocka, bo tak ją oﬁcjalnie nazywano, była postacią nietuzinkową. Miłująca sztukę arystokratka
wprowadziła w pałacu kilka znaczących zmian. Jedną z nich była budowa „świątyni dumania”, której ruiny
(określane często mianem groty)
znajdują się do dzisiaj. Dzięki Anetce
powstał ponad to łuk triumfalny, mur
z bramą oraz kompleks stajni.
Po Anetce, która z Potockim rozwiodła się w roku 1821, jabłonowskie
dobra odziedziczyła rodzina jej byłego męża. Jednym z właścicieli był
August Potocki, znany również jako
„Gucio”, wielki miłośnik koni.
August założył na terenie parku pałacowego stajnię koni wyścigowych, wygrywających krosy
w kraju i poza jego granicami. Hrabia był również założycielem toru
wyścigowego na Polu Mokotowskim
i Warszawskiego Związku Cyklistów,
organizującego wyścigi Jabłonna
– Warszawa. Mauzoleum z trumną hrabiego do dzisiaj znajduje się
w podziemiach jabłonowskiego kościoła paraﬁalnego.
Naszą wędrówkę genealogicznymi śladami właścicieli Jabłonny, kończymy na Maurycym Stanisławie Potockim, synu „Gucia” urodzonym w naszej miejscowości. Maurycy był ostatnim z rodu Potockich, mieszkającym
w Jabłonnie i wpływającym znacząco na jej rozwój. Znany był ze swojej
przedsiębiorczości (wybudował hutę
szkła), zamiłowania do łowiectwa
i czynnego udziału w wydarzeniach
po 1939 roku (dzięki niemu wiele
osób odzyskało wolność).
Po wojnie w 1953 roku pieczę nad
pałacem przejęła Polska Akademia
Nauk, czyniąc z niego Dom Zjazdów
i Konferencji PAN.

Kacper i Maria Baranowscy. Prowadzili w Jabłonnie przed wojną gospodarstwo rolne
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GAZETKA NA ŚWIĘTO GMINY
Historia
wspomnieniami
pisana

Jabłonna była wsią włościańską.
Pracujący w majątku Potockich ludzie
dzierżawili grunty, aby potem na określonych warunkach je wykupić. Chłopi
dostawali też, nieużytki leśne, znajdujące się na tak zwanej Skierdowskiej
Górze niedaleko Buchnika.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Jabłonnie zaczęła się
tworzyć władza lokalna. Powstawały
także różnego rodzaju organizacje.
Polska Macierz Szkolna, Sodalicja
Mariańska, Związek Strzelecki oraz
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet,
to tylko kilka z grup działających na
terenie naszej gminy.
Polska Macierz Szkolna głównie
zajmowała się szerzeniem kultury,
oświatą, wychowaniem obywatelskim
i społecznym. Macierzy przewodziła
żona doktora „z prawdziwego zdarzenia” Stanisława Bzury, Bronisława.
Organizacja współtworzyła pierwszą
szkołę, która mieściła się w drewnianym budynku na ulicy Parkowej, obok
obecnego ośrodka zdrowia. Szkoła,
pomimo że tylko czteroklasowa, miała bardzo szeroki zakres nauczania.
– Moja mama potraﬁła recytować
„Pana Tadeusza” od pierwszej linijki
do ostatniej. Uczono rachunków, łaciny i języka polskiego. – wspomina
Edmund Kuklewski. W budynku przekazanym przez Pana Hergieta, mieściła się także mała scena teatralna
i kaplica. Poza szkołą, funkcjonowała
założona wcześniej przez żonę „Gucia” ochronka dla dzieci. Znajdowała
się ona na terenach obecnej paraﬁi,
nieopodal bramy wjazdowej do pałacu, gdzie opiekowano się najmłodszymi dziećmi, w tym sierotami.
Z organizacją współpracował
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, któremu przewodniczyła hrabina Maria Potocka, żona Maurycego
Potockiego. Działalność należących
do związku kobiet można porównać
do współczesnego ośrodka pomocy

społecznej. W czasach wyniszczonego zaborami kraju i biedy, organizacja
szyła ubrania, buty, prowadziła kuchnie dla ubogich i pomagałam wszystkim potrzebującym.
Jabłonowska młodzież należała poza tym do paramilitarnej grupy
tworzącej Związek Strzelecki. Komendantką drużyny żeńskiej była
Władysława Wójcik, a komendantem
męskiej Tadeusz Kukrzencki.
Członkowie grupy pochodzący
z rodzin patriotycznych, oprócz doskonalenia swoich umiejętności, brali
udział w deﬁladach, odwiedzali weteranów wojennych i propagowali
sport. Z ich inicjatywy pod honorowym
patronatem hrabiego Potockiego, powstał jabłonowski klub sportowy. Na
mieszczących się przy obecnej ulicy
złotej Renety oraz Szkolnej terenach,
zbudowano boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki oraz strzelnicę. Ciekawostką jest fakt, iż „w nogę”
w Jabłonnie grano niemalże w tym samym miejscu co obecnie.
Ale nie tylko sporty drużynowe
były popularne. Nad brzegiem Wisły
znajdowała się przystań kajakowa,
a przycumowane przy brzegu kajaki nosiły nazwę Rybitwa i Max HWZ.
Z tą drugą nazwą wiąże się historia,
która do dzisiaj wywołuje uśmiech na
twarzach niektórych mieszkańców. Do robiących kajak kilkunastoletnich
chłopców przyszedł pewnego dnia
dostojny podchorąży i z przekąsem
stwierdził, że kajak z pewnością nigdy nie popłynie. Sceptycznie oceniający umiejętności nastolatków wojskowy, dodał, że jak kajak kiedykolwiek znajdzie się na wodzie, to będą
mogli mówić mu po imieniu, czyli
Max. Motywacja okazała się skuteczna, a słowa prorocze, bo po kilku
dniach kajak wypłyną na wiślańskie
wody. Od tego czasu wysoki rangą
wojskowy dla nastoletnich budowniczych był Maxiem, a kajak na pamiątkę tej historii dostał nazwę Max
HWZ ( skrót HWZ pochodził od imion
chłopców: Heniek, Włodek i Zbyszek,
którzy gdy tylko spotykali podchorążego głośno krzyczeli „Dzień dobry
Panie Maxiu!”). – wspomina Edmund
Kuklewski.
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Na początku
tku XX wieku w Jabłonnie zawiązała się Ochotnicza Straż
Pożarna, która w latach 30 – tych doczekała się strażnicy z prawdziwego
zdarzenia. W straży działały cztery
sekcje i orkiestra dęta, a w remizie organizowano liczne potańcówki, przedstawienia amatorskiej grupy teatralnej
i pokazy ﬁlmowe.
O porządek w miejscowości dbała
Policja Państwowa, złożona z około
trzech funkcjonariuszy wyposażonych w dwa rowery „Łucznik”, której
komisariat mieścił się na pierwszym
piętrze obecnego Urzędu Gminy.
I choć policjantów było niewielu, to
ponoć doskonale radzili sobie z patrolowaniem rozległych okolic. Przy tej
okazji należy wspomnieć, że oprócz
policji w budynku mieścił się Sąd Administracyjny i Sąd Grodzki, a na dole
karczma „Złoty Róg” należąca do Pana
Trojanowskiego. Pamiętający ją mieszkańcy często wspominają stojącą tam
szafę grającą, z której wydobywały się
znane polskie i zagraniczne szlagiery.
Pogawędzić można było również
w dwóch innych lokalach. Pierwszy
mieścił się na ulicy Zegrzyńskiej,
a drugi z bilardem na ulicy Modlińskiej w kamienicy naprzeciwko Domu
Ogrodnika.

GAZETKA NA ŚWIĘTO GMINY
roku, do dziś znajduje się mauzoleum
ze zwłokami hrabiego Augusta Potockiego, jednego z ostatnich właścicieli
Jabłonny. Kościół w trakcie II Wojny
Światowej został zburzony przez wojska niemieckie i odbudowany dopiero
po wojnie.
Wspominał Edmund Kuklewski,
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6. Naleśnictwo Potockiego, spotkanie
z weteranami
7. Rodzina jabłonowskich gospodarzy
rolnych, na przedwojennym zdjęciu
8. Widok z obecnego budynku Urzędu
Gminy. W tle widać boiska oraz strzelnicę,
powstałe dzieki hrabiemu Potockiemu
9. Procesja Bożego Ciała, stacja
przy dawnym budynku Urzędu Gminy
10. Mieszkanki Jabłonny oglądają gruzy
kościoła Rok 1946 Zgliszcza jabłonowskiego kościoła, wysadzonego przez Niemców
W niewielkiej pod względem budynków i mieszkańców miejscowości,
kwitł handel. Mieszkańcy mogli skorzystać z pięciu piekarni, kilku sklepów spożywczo – kolonialnych, usług
pięciu rzeźników, apteki oraz odbywającego się dwa razy w tygodniu targu.
W Jabłonnie bardzo prężnie rozwijało się także ogrodnictwo inspektowe,
którego prekursorem był Mieczysław
Tański, i którego dzieło jest kontynuowane do dzisiaj.
Czasy okupacji i rozbiorów sprawiły, że Jabłonna była wsią wielu
kultur. Obok Polaków mieszkali tu
Żydzi, Niemcy, Białorusini i emigranci
z różnych stron świata, tworząc solidarną i zgodną społeczność. Właściciel budynków na Zegrzyńskiej niejaki
Grűnke przekazał paraﬁi grunty pod
przyszły cmentarz ( sam został pochowany na jabłonowskim cmentarzu
germańskim) emigrant Hergiet oﬁarował wsi ziemię na Parkowej, a mniejszości żydowskie czynnie włączyły
się w zbiórkę funduszy na budowę
kościoła.
Darczyńcą terenu pod jabłonowską
paraﬁę p.w. Matki Bożej Królowej Polski, był Maurycy Potocki. W podziemiach kaplicy wybudowanej w 1925

Oczami
Zygmunta i Wacławy
Kubalskich
Przedwojenne życie w Jabłonnie,
skupiało się w jej centrum. Jego wygląd odbiegał jednak od tego obecnego, choć charakter tego miejsca tak na
prawdę zmienił się w niewielkim stopniu. Nadal kwitnie tu handel, a punkty
usługowe oferują mieszkańcom coraz
więcej możliwości.
Dawniej w centrum odpoczywano i zaopatrywano się w niezbędne
do życia produkty. W należących do
niemieckiego emigranta Grűnkiego
kamienicach, urzędowali kupcy pochodzenia żydowskiego, niemieckiego i polskiego. Mieściły się tam sklepy
spożywcze, żelazne oraz zakłady fryzjerskie. – Była tam też piekarnia Blinbauma i sklep u Hańci, gdzie przyszłe
panny młode nabywały suknie ślubne.
Natomiast do murowanych budynków
przyłączono drewniane przybudówki dla lokalnych kupców – wspomina
Wacława Kubalska.
Największym powodzeniem wśród
mężczyzn cieszyła się zupełnie inna
część budynku, a bliżej rzecz ujmując karczma u Herbsta. Tam ze spokojem mogli oni popijać wyskokowe
trunki i rozmawiać na tematy ważne
i te bardziej towarzyskie. Jeśli jednak
ktoś w wysokoprocentowych napojach nie gustował, mógł spędzić czas
w pobliskiej bezalkoholowej knajpie
u Michla.
Jabłonna pod względem handlowo
– usługowym była bardzo rozwinięta. W miejscu obecnego przystanku
autobusowego przy urzędzie, działał
targ z wieloma stoiskami rzeźniczymi
i spożywczymi. Przyjeżdżali na nie-
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go kupcy z pobliskich miejscowości,
emigranci oraz handlowcy, ciągnący
z towarem do Warszawy. Przyglądając się jabłonowskiemu zapleczu
rzeźniczemu, można stwierdzić, że
klienci mieli wyjątkowo duży wybór.
Jak wspominają nasi rozmówcy, zakładów tego typu można było naliczyć
aż 16. – Wśród rzeźników byli na
przykład Wacław i Maurycy Kubalscy, Ferdynand i Stanisław Dąbrowscy, Pan Rechmielowski, a jatki czyli
miejsca gdzie, to mięso sprzedawano
należały do kilku Żydów, w tym do
Faszyniaków – mówi Zygmunt Kubalski. Przy tej okazji należy wspomnieć,
że wówczas mięso przechowywano
w specjalnych lodowniach, zastępujących współczesne lodówki.
Wracając do mniejszości żydowskich na naszych ziemiach, to należy
powiedzieć , że żydowscy handlarze,
szewcy i krawcy, byli przez mieszkańców bardzo cenieni i szanowani.
Jak wspominają świadkowie tamtych
czasów, Jabłonna była miejscem wielu kultur i wyjątkowej zgody żyjącej
w niej ludzi.
Lokalna społeczność nie żyła bynajmniej wyłącznie samą pracą. Po
zadbaniu o gospodarstwa rolnicze
i stoiska usługowe, mieszkańcy lubili
odpoczywać na łonie natury. Jeżdżono rowerami na jagody do Nowego
Dworu Mazowieckiego, uprawiano
sporty drużynowe i wodne, a wieczorami urządzano potańcówki. Życie
towarzyskie tętniło w strażnicy, na
przystaniach nad Wisłą oraz w miejscowych kawiarniach i karczmach.
Na wiślanej przystani organizowano także Święto Morza, imprezę biletowaną. Specjalnie na to wydarzenie
budowano drewniany podest, zapraszano żydowską i strażacką orkiestrę
i tańczono do białego rana.
Wspominali Zygmunt Kubalski
i Wacława Kubalska z domu Jasińska.
wspomnienia opracowały
Aneta Ostaszewska
i Sylwia Skowrońska.
Kolejne równie ciekawe losy Jabłonny postaramy się przedstawić
Państwu w następnych wydaniach.

Waleria i Jakub Baranowscy. Jakub był jednym z Sołtysów Jabłonny

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

12

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Powstanie Warszawskie 1944 roku
–ostatni akord „Akcji Burza”
„Byłaś naszą miłością i dumą
Jak stal prężna, jak żywioł surowa
Pieśnią–ustom, oczom czarną łuną
Armio Krajowa”
27 września 1939 roku w Warszawie
w przeddzień kapitulacji Stolicy, grupa
oﬁcerów sztabowych z generałem Michałem Karaszewicz – Tokarzewskim
i Prezydentem Stolicy Stefanem Starzyńskim, zawiązała konspiracyjną organizację wojskową „Służba Zwycięstwu Polski”.
Organizacja ta stanowiła zasadnicze ogniwo późniejszej Armii Polskiego Państwa
Podziemnego–Armii Krajowej. Następnie
w styczniu 1940 roku „SZP” przekształca
się w „Związek Walki Zbrojnej”, a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. Dowódcami tego zbrojnego ramienia Polskiego
Państwa Podziemnego byli: „SZP”–generał Michał Karaszewicz–Tokarzewski pseudonim „Torwid”, „ZWZ” – od
XI–1939 roku do VI–1940 roku generał
Kazimierz Sosnkowski pseudonim „Godziemba”, „ZWZ”, a następnie „AK” od VI
1940 roku do VI 1943 roku generał Stefan
Rowecki pseudonim „Grot” (aresztowany przez Gestapo), od VII 1943 roku do
X 1944 generał Tadeusz Komorowski
pseudonim „Bór”(jeniec obozów niemieckich po Powstaniu) oraz od X 1944
roku do 19 I 1945 roku generał Leopold
Okulicki pseudonim „Niedźwiadek”.
W ścisłym związku z Armią Krajową
działały organizacje harcerskie : „Szare
szeregi”, „Hufce Polskie”, „Wojskowa służba Kobiet”, organizacja harcerek „Koniczyny”.
„Związek Walki Zbrojnej” był Organizacją Kadrową, natomiast Armia Krajowa
przekształcała się stopniowo w organizację masową, liczącą (dane na kwiecień
1944 roku) około 400 tysięcy ludzi. Do
walki bieżącej został powołany „Związek
Odwetu” (1940 rok), a na wschodnich
terenach Rzeczpospolitej organizacja dywersyjna „Wachlarz”. Działały również
oddziały partyzanckie na terenach Rzeczpospolitej Polskiej okupowanych w latach
1939-1941 przez Sowiecką Rosję. Pod koniec 1942 roku, po połączeniu tych Formacji oraz dołączeniu nowych oddziałów
bojowych, generał brygady August Emil
Fieldorf pseudonim „Nil”, zainicjował powołanie Kierownictwa Dywersji „Kedyw”
i został mianowany szefem tej Grupy.

Do dnia wydania rozkazu rozwiązania Armii Krajowej oddziały „Kedywu”
przeprowadziły ( według PSZ Tom III
Armia Krajowa) 1175 akcji i wykolejeń
pociągów, wysadziły 38 mostów, uszkodziły 19 058 wagonów, zniszczyły 1167
cystern z benzyną, spaliły 272 magazyny
wojskowe, zniszczyły 4 326 samochodów
wojskowych, zlikwidowały w ramach samoobrony ponad 2000 agentów Gestapo.
Wywiad ZWZ i AK zdobył wiele informacji o strategicznej wartości dla Aliantów
(rozpracował niemieckie przygotowania
do stworzenia „Africa Korps” i plan uderzenia Niemców na ZSRR, przyczynił się
do opóźnienia uzycia rakiet V-1 i V-2 oraz
dostarczył do Londynu słynną maszynę
deszyfrującą „Enigma”)

„Akcja Burza”
Nadszedł rok 1944, piąty rok II Wojny Światowej. 4 stycznia 1944 roku po raz
drugi od pamiętnego dnia 17 września, to
jest „wbicia noża” w plecy Polsce przez Sowietów, Armia Czerwona przekracza granice II Rzeczpospolitej, rozpoczynając tak
zwaną „Ofensywę styczniową”. W związku
z powstałą sytuacją Dowództwo AK wydaje rozkaz uruchamiający „Akcję Burza”,
która była formą wzmożonych działań dywersyjno–bojowych.
Do historii weszły długotrwałe walki
27–Wołońskiej Dywizji Piechoty, Wileńskich Brygad i Nowogródzkich Batalionów, biorących udział w „Operacji Ostra
Brama”. Walki oddziałów AK o Lwów
i marsz Korpusu Kieleckiego ku walczącej
Warszawie. „Akcja Burza” w której oddziały Armii Krajowej zajęły wiele miast,
miasteczek i wsi oraz brały udział z Armią
Czerwoną w zdobyciu Wilna, Lwowa, Lublina i innych ważnych ośrodków wielkomiejskich, skończyła się masowym rozbrojeniem oddziałów AK przez spec oddziały
NKWD (kapturowe mordy oﬁcerów AK
i masowa wywózka do sowieckich łagrów).
Oddziały leśne walczą bohatersko dalej.
31 lipca 1944 roku Komendant Główny Armii Krajowej generał dywizji Tadeusz Komorowski „Bór”, zarządził naradę

tekst: Edmund Kuklewski
Sztabu Komendy. Po długich dyskusjach
generał „Bór” wydał rozkaz 01.08.1944
godzina 17.00. kryptonim „W”. Wybucha Powstanie Warszawskie, które miało
niewątpliwie szczególne znaczenie polityczne w działaniach bojowych. Przez
63 dni, poza niewielkimi zrzutami broni
i amunicji przez lotników wojsk alianckich
z zachodu, pozbawieni pomocy z zewnątrz,
oddziały Armii Krajowej i mieszkańcy Stolicy do końca prowadzili bohaterską walkę
z olbrzymimi siłami wroga. Wykrwawiały
się bohaterskie bataliony harcerskie „Parasol”, „Zośka” i „Wigry”, Zgrupowań „Żywiciel”, „Baszta”, i „Chrobry”, Batalion „Kiliński” i wiele innych oddziałów Armii Krajowej, a „sojusznik” z czerwoną gwiazdą
na czapkach stał na Pradze i czekał, czekał
aż wykrwawieni powstańcy padną.
Padli po 63 dniach bohaterskiej walki
samotni opuszczeni.
Dnia 17 stycznia 1945 roku bohaterska Armia Czerwona z I Dywizją Ludowego Wojska Polskiego „oswobodziła”
dwa cmentarze.: Cmentarz Miasto stołeczne Warszawa i Cmentarz tysięcy mogił walczących o to, aby mogła być wolna
i niepodległa. W walce z dwoma agresorami lub w obozach i katowniach, zginęło
około 60-tysięcy żołnierzy AK. W okresie
od 05.1944 r. do 05. 1945 r. wywieziono
do obozów sowieckich kilkadziesiąt tysięcy oﬁcerów i żołnierzy AK. Niemal
połowa z nich zginęła bez śladu. W latach 1945-1955 stosując represje, resort
Bezpieczeństwa Publicznego („bezpieka”)
aresztowała tysiące żołnierzy AK. Połowa
z nich nie doczekała zwolnienia i rehabilitacji po październiku 1956 roku, bo
albo skazywano ich na śmierć z wyroków
łubowskich Sądów, albo ginęli bez wieści w więzieniach. Trochę wcześniej nasi
sojusznicy II Wojny Światowej obdarzyli nas Teheranem i Jałtą. Niepodległość
w XX–wieku odzyskaliśmy w 1918 roku,
a wolność w 1989 roku.
„Nas nie stanie lecz Ty nie zginiesz
Pieśń Cię weźmie–legenda zachowa
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa” (Zb. Kabata)
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Akcja Lato 2009
Od 22 czerwca do 14 lipca w Jabłonnie i Chotomowie, trwała Akcja Lato.
Na jej uczestników czekała wyjątkowo pokaźna moc atrakcji, począwszy
od wycieczek w ciekawe miejsca, a zakończywszy na zajęciach prowadzonych
w ośrodkach kultury.
Akcję Lato 22 czerwca, rozpoczęło
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie. W prowadzonych tam zajęciach
udział wzięła blisko setka dzieci. Za gwoździe przygotowanego przez instruktorów
programu z pewnością należy uznać: wycieczkę do Grodu Wikingów w Ryni, rejs
statkiem po Wiśle, wizytę w Aqua Parku
w Jachrance i stadninie koni w Skierdach oraz zwiedzanie Pułtuska. Zajęcia
w ośrodku kultury, okolicznych lasach
i łąkach, przebiegały bez zakłóceń. Wszyscy

z radością żegnali się ze sobą obiecując sobie spotkanie na zajęciach sekcji zainteresowań i na zimowych feriach
W lipcu akcja przeniosła się do Jabłonny. Opiekunowie, w tym również wolontariusze, przygotowali dla blisko sześćdziesięciorga uczestników, zajęcia sportowe,
edukacyjne i rekreacyjne. Była też nauka
obsługi komputera i Internetu, zawody
sportowe, wycieczki, pokazy ﬁlmowe, sesje zdjęciowe, zajęcia plastyczne, teatralne
i taneczne. Dzieci odwiedziły ponadto aqu-

Wizyta w Ryni była przepełniona
atrakcjami
apark, warszawskie kina i leżące nad Zalewem Zegrzyńskim miejscowości.
Oﬁcjalne zakończenie zajęć odbyło się
13 sierpnia w GCKiS w Jabłonnie i stało
się okazją do wspomnień oraz prezentacji
umiejętności zdobytych podczas akcji.
AO

XIII Festiwal Nauki w Domu Konferencji i Zjazdów PAN w Jabłonnie
w dniach 19 i 20 września 2009 r. JABŁONNA, ul. Modlińska 105
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE, URZĄD GMINY JABŁONNA, GMINNE CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE,
URZĄD MIASTA LEGIONOWO, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W programie przewidziano m.in.:
• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki
„Przedstawienia śmierci księcia Józefa
Poniatowskiego w malarstwie i graﬁce
w nawiązaniu do obrazu ze zbiorów
Muzeum w Jabłonnie” – K. Beck, 20IX
g. 11.30
„Związki rodzinne księcia Józefa Poniatowskiego. Wpływ kobiet na powstanie legendy wokół Jego postaci i
czynów.” – K. Rodak, 20 IX g. 11
• Akademia Wychowania Fizycznego,
Zakład Teorii Sportu
Testy funkcjonalne sprawności ﬁzycznej, 19 IX i 20 IX, g. 10-16
• Wydział VI Nauk Medycznych PAN,
Instytut Genetyki Człowieka PAN
„Genetyczna rekonstrukcja wymarłych gatunków zwierząt na przykładzie tura” – R. Słomski, 19 IX, g. 14
• Wydział VI Nauk Medycznych PAN,
Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN
„Komórki macierzyste – perspektywy
zastosowania w medycynie” – K. Domańska-Janik, 20IX g. 13.30
• Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN,
„Jak oddychamy – zabawa dla dzieci
z modelem pracy płuc” – M. Guć
19 IX g. 10-16

• Studenckie Koło Aerodynamiki
Pojazdów (SKAP)
„Aerodynamika samochodów – super
oszczędne pojazdy”,
19 IX i 20 IX, g. 10-16
• Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie,
„Czy istnieje zbrodnia doskonała?
– ślady kryminalistyczne na miejscu
przestępstwa” – I. Bogusz, M. Bogusz,
19 IX, g.10.30-13.30
• Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Jabłonna i Nadleśnictwo Płońsk
„Nauka poszła w las” – nowoczesne
leśnictwo”, 19 IX i 20 IX, g. 10-16
„Leśna szkółka kontenerowa i hodowla
sadzonek drzew i krzewów”,
19 IX i 20 IX, g. 10-16
„Drewno jako odnawialne źródło
energii”, 19 IX i 20 IX, g. 10-16
• Muzeum Historyczne w Legionowie,
Zbiory historyczne – J. Szczepański,
20 IX, g.12
• Polska Unia Medycyny
Transplantacyjnej
„Transplantacja ratuje życie”,
K. Zieniewicz, 20 IX, g. 14
• Mieczysław Wojciechowski
Inteligencja emocjonalna a przedsiębiorczość – M. Wojciechowski, 20 IX,
g. 11-13
• AIR-POL sp. z o.o.
“Spadochrony”,19 IX i 20 IX, g. 10-16

• Teatr Atlantis
„Musztra Wojskowa za czasów
Napoleona – zabawa dla dzieci”,
19 i 20 IX Jerzy Woy-Wojciechowski
• Rzepecki Auto
Zabytkowe samochody,
19 i 20 IX, g. 10-16
• Fundacja BioEdukacji Szkoła Festiwalu Nauki,
„Sam zbadaj świat”, A. Chołuj,
20 IX, g. 11-14
„Oczy niebieskie oczy brązowe”,
A. Chołuj, 20 IX, g. 11-14
„Wiem, co jem!”, A. Chołuj,
20 IX, g. 11-14
• Carrom
„Carrom – gra bilardowa
dla młodzieży i dorosłych”,
19 i 20 IX, g. 10-15
• GPE Psychotronics
„Koordynacja Wzrokowo ruchowa”,
GPE Pscychotronics, 19 i 20 IX, g. 10-16
„Widzenie stereoskopowe”, GPE Pscychotronics, 19 i 20 IX, g. 10-16
„Procesy poznawcze”, GPE Pscychotronics, 19 i 20 IX, g. 10-16
• Uniwersytet III Wieku z Jabłonny
Prof. Hatif Al Janabi,
mgr Barbara Jirowec
„Ludy Europy”, W. Sawicki
Pełen program festiwalu znajduje się
na stronie : www.jablonna.pl
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Wywiad z…
Wiesławem Kuklą,
dyrektorem Gimnazjum
im. Orła Białego w Jabłonnie
Panie dyrektorze, ile już lat zajmuje się
Pan edukowaniem innych i dlaczego
wybrał Pan właśnie taki zawód?
Od 1991 roku pełniłem funkcję wice
dyrektora w Szkole Podstawowej im.
Armii Krajowej w Jabłonnie, a od roku
szkolnego 1999/2000 jestem dyrektorem gimnazjum. Funkcja ta jest dla mnie
nadal dużym wyzwaniem. Wybrałem
zawód nauczyciela, ponieważ bardzo
lubię pracę z młodzieżą i jak sama nazwa wskazuję, uczę, a nauka to po prostu dzielenie się z innymi swoją wiedzą
i umiejętnościami. Myślę, że jest to ciekawa praca. Uczniowie potraﬁą sprawić,
że człowiek się nie nudzi. Codziennie
czymś mnie zaskakują.
W codziennej pracy towarzyszy mi motto:
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, nie przez to
co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
Od kilku lat kieruje Pan jabłonowskim
gimnazjum. Z czego jest Pan najbardziej dumny.
Dyrektorem Publicznego Gimnazjum
im. Orła Białego jestem od momentu
jego powstania zgodnie z reformą oświaty tj. od 1999/2000 r. Tworzyłem je od
podstaw, na początku w budynku szkoły
podstawowej, a od 2002 organizowałem
pracę w nowopowstałym budynku przy
szkole podstawowej w Jabłonnie.
Placówka zapewnia uczniom zdobywanie rzetelnej wiedzy umożliwiającej
kontynuację nauki na następnym etapie
kształcenia, dochodzenie do rozumienia,
a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, uczy myślenia analitycznego i syntetycznego.
Preferowane przeze mnie działania organizacyjne i pedagogiczne tworzą indywidualny charakter szkoły. Od
2 lat prowadzona jest współpraca międzynarodowa ze szkołą w Burlandzie
z Hiszpanii. W październiku 2007 roku

Pracujący w szkole zespół pedagogów
i wychowawców dobrze zna środowisko uczniów. Diagnozuje ich potrzeby
i trudności oraz podejmuje działania
o charakterze wczesnej interwencji. Pomaga w rozwiązaniu problemów i wspiera w sytuacjach kryzysowych. Szkoła
współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami
wspomagającymi pracę wychowawczą
szkoły. Wyniki egzaminów gimnazjalnych utrzymują się na poziomie powiatu
i województwa.
Śledzimy w miarę możliwości losy
naszych absolwentów, ponad połowa kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących, około 25% uczy się w technikach,
a około 20% zdobywa dalszą wiedzę
w zasadniczych szkołach zawodowych.
Będzie Pan dyrektorem przez kolejne
5 lat. Jakie ma Pan zatem plany w związku z placówką?

Dyrektor Gimnazjum, Wiesław Kukla

z wizytą naszej szkole był nauczyciel
j. angielskiego, koordynator projektu
w szkole w Hiszpanii. W maju 2009 r.
w ramach wymiany młodzieży odwiedzili naszą szkołę uczniowie z Hiszpanii. Po raz trzeci opracowany został i wydany kalendarz promujący gimnazjum ze
zdjęciami wykonanymi przez młodzież
w ramach konkursu fotograﬁcznego
„W obiektywie gimnazjalisty”.
Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu
konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Dumny jestem z tego, że widzą
drugiego człowieka poprzez wolontariat i akcje charytatywne. Jako jedna
z nielicznych szkół w Polsce umożliwiamy uczniom udział w międzynarodowym konkursie j. angielskiego organizowanym przez Anglia Network Europe
z Holandii. Uczniowie otrzymali certyfikaty językowe poświadczające zdanie egzaminu na wybranym poziomie
z oceną A, B lub C.

Szkołę wyobrażam sobie jako miejsce, gdzie każdy uczeń będzie mógł realizować swoje zainteresowania i zdobywać
wiedzę, która umożliwi mu kontynuację
dalszej nauki.
Będę się starał tworzyć takie warunki
w szkole, aby uczniowie czuli się w niej
bezpiecznie, a nauczyciele z przyjemnością przychodzili do pracy. Zamierzam
w miarę posiadanych środków poszerzać wyposażenie szkoły w nowoczesne
środki dydaktyczne zapewniające pełną
realizacje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Ale nie samą pracą człowiek żyje…
Jak spędza Pan czas wolny?
Moje hobby, to informatyka. Jest
na pierwszym miejscu. Ale nie tylko.
Wolnych chwil jest mało. Czasami nawet chciałabym, aby dzień był dłuższy
o jedną czy dwie godziny. Jeżeli taki czas
znajdę, najczęściej spędzam go z rodziną
i przyjaciółmi.
Czego Panu i szkole życzyć na nowy rok
szkolny?
Życzę sobie i szkole zdrowia i zadowolenia. Aby ten rok był owocny, by zdobyta
wiedza niosła wiele nowych umiejętności, by nauka była dla uczniów nie tylko nudnym i trudnym obowiązkiem, ale
też powodem do satysfakcji i budowania
świadomości. to nie
rozmawiała Aneta Ostaszewska
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Sołtysi Gminy Jabłonna
Dane kontaktowe
Sołectwo Boża Wola
Sołtys - Szlufarski Bogdan Emil
Tel. 022 775-26-58
Boża Wola 37,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Wólka Górska
Sołtys - Michałowski Jan
Tel. 022 775-44-14
Wólka Górska 3,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Janówek II
Sołtys - Mróz Waldemar
Tel. 022 775-52-88,
Janówek Drugi, Kwiatowa 97,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Trzciany
Sołtys - Głuch Wioletta Maria
Tel. 0-503-103-956
Trzciany 32,
05-101 Nowy Dwór Maz.
Sołectwo Suchocin
Sołtys - Czech Zbigniew Bernard
Tel. 022 775-26-99,
Suchocin, Ul. Modlińska 177,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Skierdy
Sołtys - Młynarek Teresa
Tel. 022 775-18-68,
Skierdy Ul. Modlińska 78,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Sołectwo Rajszew
Sołtys - Jabłoński Jerzy
Tel. 0-660 427 599,
Rajszew, Ul. Mazowiecka 99,
05-110 Jabłonna
Sołectwo Dąbrowa Chotomowska
Sołtys - Czesław Derlacz
Tel. 022 772-62-77,
Dąbrowa Chotomowska Ul. Lipowa 8,
05-123 Chotomów
Sołectwo Chotomów
Sołtys - Oleksiak Artur Polikarp
Tel. 022 772-63-08,
Chotomów, Ul. Piękna 8 ,
05-123 Chotomów
Sołectwo Jabłonna
Sołtys - Lindner Agata Elżbieta
Tel. 0-502 216 782
Jabłonna Ul. Szkolna 174,
05-110 Jabłonna
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Informator
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
na rok szkolny 2009/2010
Filia GCKiS Chotomów
ul. Strażacka 8,
Tel. 022 772 62 38
oferuje:

Filia GCKiS Skierdy
ul. Nadwiślańska 1,
Tel. 022 782 47 22)
oferuje:

- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- taniec zespół Euforia
- zajęcia ceramiczne
- teatr ruchu – sztuka cyrkowa
- sekcja muzyczna
* studio piosenki
* nauka gry na gitarze klasycznej
i basowej
* nauka gry na perkusji
* nauka gry na instrumentach
klawiszowych
- modelarstwo
- astronomia
- Teatr i Kabaret Seniora
- aerobik

- Klub Malucha
zajęcia dla najmłodszych
- sekcja muzyczna
* studio piosenki
* nauka gry na gitarze klasycznej
i basowej
* nauka gry na instrumentach
klawiszowych
- treningi na siłowni
* kobiety:
– wtorki i czwartki
* mężczyźni i młodzież
– poniedziałki, środy i piątki

GCKiS Jabłonna
ul. Modlińska 102,
Tel. 022 782 47 37)
oferuje

Jabłonowski
Uniwersytet III Wieku
zaprasza seniorów
na zajęcia:

- Klub Malucha
zajęcia dla najmłodszych
- sekcja muzyczna
* nauka gry na instrumentach
klawiszowych
* nauka gry na gitarze klasycznej
i basowej
* nauka gry na perkusji
* studio piosenki
- zajęcia plastyczne
(rysunek, malarstwo, techniki graﬁczne)
- zajęcia teatralne
- sekcja taneczna
(nauka tańca nowoczesnego)
- sekcja rowerowa
- treningi Breakdance
- aerobik

- kurs języka angielskiego
- kurs malarstwa
- kurs obsługi komputera
- kurs obsługi Internetu
- kurs fotograﬁi
- aerobik
- pływanie rekreacyjne
- Nordic Walking

Pływalnia przy GCKiS
w Jabłonnie (Tel. 022 782 47 80)
oferuje zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych:
- aqua aerobic, aqua ﬁt, aqua dance
- nauka pływania
(zajęcia grupowe lub indywidualne)
- pływanie rekreacyjne dla wszystkich

Zapraszamy na wykłady
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
o godz. 15.00.
Inauguracja roku akademickiego
2009/2010 odbędzie się
12 października 2009 r. o godz. 15.00.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby muzykujące do naszych sekcji oraz
do zespołów muzycznych.

ZAPRASZAMY
www.gckis.pl

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
Urząd Gminy Jabłonna
Sekretariat
Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik

0-22 76 77 325
0-22 76 77 325
0-22 76 77 302
0-22 76 77 303
0-22 76 77 304

Stanowisko ds. Rady Gminy
i Informacji Publicznej 0-22 76 77 319
Wydział Obsługi Urzędu 0-22 76 77 322
Kancelaria Urzędu Gminy
0-22 76 77 300, 0-22 76 77 301
Księgowość Podatkowa
0-22 76 77 307, 0-22 76 77 308
Księgowość Budżetowa 0-22 76 77 305
0-22 76 77 309, 0-22 76 77 310
Referat Ładu Przestrzennego
0-22 76 77 314, 0-22 76 77 315
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
0-22 76 77 311, 0-22 76 77 316
Wydział Inwestycji i Rozwoju
0-22 76 77 323, 0-22 76 77 327
Obsługa komunalna - 0-22 774 37 33
Działalność Gospodarcza 0-22 76 77 313
Urząd Stanu Cywilnego 0-22 76 77 321
Stanowisko ds. obywatelskich
0-22 76 77 321
Pełnomocnik ds. kontaktów społecznych
0-22 76 77 306
Stanowisko ds. infrastruktury
społecznej
0-22 76 77 306
Stanowisko ds. pozyskiwania
Funduszy Europejskich 0-22 76 77 331
Zespół Radców Prawnych
0-22 76 77 318
Referat Ochrony Środowiska
0-22 76 77 329
Zamówienia Publiczne 0-22 76 77 327
Stanowisko ds. bezpieczeństwa
0-22 76 77 328
Informatyk Gminny
0-22 76 77 312
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel. (022) 782-46-51, (022) 784 46 20
Nadleśnictwo Jabłonna
ul. Wiejska 9, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 774 45 96

Sąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 784 69 44

Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie
ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 35

Urząd Skarbowy 05-120 Legionowo,
ul. Piłsudskiego 43C, Tel. (022) 774 40 19

Centrum Medyczne „VitaMed”
ul. Dobra 1A, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 765 44 40

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego – Powiatowy Zespół
Doradców Rolnych z siedz. w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 42 29
Zakład Energetyczny Warszawa
- Teren Rejon Energetyczny
Legionowo
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31 A,
05 –120 Legionowo, Tel. (022) 767 50 20
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Słowackiego 20, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 767 40 00
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej, 05-110 Jabłonna
ul. Szkolna 2, Tel. (022) 782 46 43
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Krasińskiego
ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 84
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego
ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 50 11
Niepubliczne Przedszkole
„Przy Lesie” 05-110 Jabłonna
ul. Szkolna 2, Tel. (022) 424 82 16
Przedszkole Prywatne „Bajkowy Dom”
ul. Modlińska 103, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 42 36
Przedszkole Gminne
ul. Żeligowskiego 27, 05-123
Chotomów, Tel. (022) 772 20 02
Niepubliczne Przedszkole
„Zielona Ciuchcia”
ul. Przylesie 14, 05-110 Jabłonna
(022) 394 40 93

Prokuratura Rejonowa w Legionowie
ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 774 98 60

WYSPA SKARBÓW
Punkt Przedszkolny
05-123 Chotomów ul. Piękna 26
tel: (022) 425-80-77, 0-662 703 789

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11,
05-119 Legionowo
Tel. (022) 774 20 17 lub 18

Ośrodek Zdrowia w Chotomowie
ul. Partyzantów 10A,
05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 95
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NZOS Centrum Medycyny
Rodzinnej „Agma”
ul. Gwiaździsta 4, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 793 03 33
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 47 37
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie – Filia w Chotomowie
ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 772 62 38
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 48 91
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonnie – Filia w Skierdach
ul. Nadwiślańska 1,
Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Tel. (022) 782 47 22
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
ul. Mickiewicza 11, 05-120 Legionowo
Tel. (022) 774 28 28
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie
ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 44 44
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotomowie
ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów,
Tel. (022) 772 60 80
Komisariat Policji w Jabłonnie
ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 604 82 32
Urząd Pocztowy w Jabłonnie
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 11
Urząd Pocztowy w Chotomowie
ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów
Tel. (022) 774 51 03
Gminne Centrum Informacji
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
Tel. (022) 782 43 42
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Do poczytania
Pod koniec maja br. Wydawnictwo
Axis Mundi ( specjalizujące się w biograﬁach największych postaci Pop Kultury)
wydało fascynującą książkę, pod wiele
mówiącym tytułem „Noce i dnie mojego
życia” autorstwa Jerzego Antczaka.
Ta książka, to wspomnienia wybitnego
reżysera. Jego życie to historia polskiego
ﬁlmu i Teatru Telewizji, zatem zapewne
spodoba się nie tylko miłośnikom autobiograﬁi, ale także fanom teatru i kinematograﬁi.
Nominowany do Oskara za „Noce
i Dnie” Marii Dąbrowskiej, ten wybitny reżyser ﬁlmowy i telewizyjny, opisuje
w książce życie, w którym rzeczywistość
przeplata się z magią.
Duchowość, wiara w sny i przeznaczenie połączona została w szczerej autobiograﬁi z miłością do sztuki.
Opowieść rozpoczyna się w momencie, gdy Jerzy Antczak kończy Wyższą
Szkołę Aktorską i dostaje angaż w Teatrze
Powszechnym w Łodzi. Śledzimy rozwój
jego kariery. Poprzez kolejne role w teatrze, pracę w Teatrze Telewizji w Warszawie, wejście w świat ﬁlmu.
Poznajemy genezę i kulisy jego arcydzieła, ﬁlmu i serialu „Noce i Dnie”.
Kulisy powstawania ﬁlmów i spektakli Jerzego Antczaka, przeplatają się
z historiami jego życia. Jest tu tez miejsce
na gorzkie rozliczenia i motywy decyzji
o emigracji, opis pełnego sukcesów życia
w Hollywood, wspomnienia z dzieciństwa
na Kresach Wschodnich.
Można czytać i zaśmiewać się na każdej stronie. Wspomnienia napisane są we
wspaniałej formie i stylu. Lekki, bogaty
i dowcipny język, ciekawa ﬁlmowa konstrukcja, sprawiają, że książkę czyta się
jednym tchem.
Książka urocza, ciepła i w dobrym stylu.
Zapewniam, że zachwyci czytelników,
którzy nie są fanami wspomnień.
Już od 16 czerwca do wypożyczenia
w naszej bibliotece, w dodatku z dedykacją autora i jego żony Jadwigi Barańskiej
(odtwórczyni roli Barbary Niechcic).
Pragnę dodać, że w lipcu tego roku
fragmenty wspomnień czytał sam autor
w Trójkowej Scenie Faktu.
Pod koniec tego roku, Antczak będzie
obchodził 80-lecie swoich urodzin. Z tej
okazji wraz z żoną przyleci do Polski.
Może uda nam się zaprosić ich do Jabłonny. Czas pokaże.
Tymczasem zapraszam do ciekawej lektury.
Anna Czachorowska

Dzisiaj proponuję Państwu
dwa proste przepisy z produktów, które można znaleźć
w każdym polskim sklepie.

Pyszności dla
Ciebie i dla gości
UNIWERSALNA SAŁATKA

SCHAB Z GORCZYCĄ NA OSTRO

Tajemnica dobrej sałatki nie tkwi w składnikach, a w sosie. Oto najprostszy przepis
z możliwych - wystarczy mieć w lodówce:

Składniku:
1-1½ schabu środkowego
pół słoika musztardy francuskiej
1-2 łyżki keczupu
pół łyżeczki ostrej papryki
2 łyżki octu winnego
5 łyżek oleju
sól, pieprz, cukier

1 główkę sałaty
1 pomidor
1 długi ogórek
3-4 rzodkiewki
1/2 papryki
Sos
3 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżeczki majonezu
lub jogurtu naturalnego
ząbek czosnku
plasterek cytryny
sól i pieprz

Sposób wykonania:
Schab umyj i natrzyj solą, odstaw
na chwilę na bok.

Do szklanki wlewamy oliwę, wyciskamy
cytrynę, dodajemy zmiażdżony czosnek
i majonez. Wszystko doprawiamy solą
i pieprzem. Powstały sos dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka minut, aby
się przegryzł.
Umyte i osuszone warzywa kroimy
w drobną kostkę. Sałatę rozrywamy na
mniejsze kawałki i wkładamy na dno miski (potem będzie łatwiej mieszać), po
czym dodajemy resztę naszych rozdrobnionych warzyw.
Na koniec zalewamy wszystko sosem,
mieszamy i wedle uznania doprawiamy.

REKLAMA

REKLAMA

Sos: Olej wymieszaj z musztardą, keczupem, papryką i octem winnym.
Dodaj do smaku szczyptę soli, cukru
i pieprzu.
Posmaruj pastą mięso i odstaw na dwie
godziny w chłodne miejsce.
W tym czasie zrób sałatkę i przygotuj
ziemniaki (ryż lub kaszę).
Po dwóch godzinach mięso z sosem włóż
do prodiża lub piekarnika rozgrzanego
do 190 stopni . W czasie pieczenia kilka
razy polej mięso sosem, aby było soczyste.
Czas pieczenia
Prodiż–1 ½ godziny
Piekarnik–1 godzina

REKLAMA

Życzę smacznego, Sylwia Skowrońska

REKLAMA

REKLAMA
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Wyzwanie na Odchudzanie
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Już po raz drugi, w GCKiS w Jabłonnie, odbywa się kurs

ZAPROSZENIE

Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie.
Podczas kursu uczestnicy poznają potrzeby żywieniowe
ludzkiego organizmu, uczą się zdrowego odżywiania i zdrowego
przygotowywania posiłków. W konsekwencji zmieniają swoje nawyki
żywieniowe - co bardzo pozytywnie wpływa na ich zdrowie, wygląd
i samopoczucie. W trakcie pierwszej edycji kursu 5 uczestniczek
zgubiło w sumie 36,4 kg.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym
zaprasza na koncert Piotra Nagla „Każdy
z Nas”. Koncert odbędzie się
16 października o godzinie 19.00.
w sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie
– „Dom Ogrodnika”.

Właśnie trwają zapisy na trzecią edycję kursu, który rozpocznie się
w październiku br. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt

Koncert współﬁnansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

REKLAMY

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

