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Kolejny rok akademicki za nami
Uniwersytety Trzeciego Wieku z Jabłonny i z Chotomowa uroczyście zakończyły kolejny
rok akademicki. Tradycyjnie, ostatniemu spotkaniu przed wakacjami towarzyszył koncert
– tym razem studenci wysłuchali piosenek Kaliny Jędrusik.
Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego
Wieku z Jabłonny i z Chotomowa spotkali
się w poniedziałek (23 czerwca) w Domu
Ogrodnika, by wspólnie zakończyć
rok akademicki 2013/2014. Moment
rozdania
dyplomów
i upominków,
poprzedził koncert pod nazwą „Z miłości,
cóż…” rozmowy – piosenki z Kaliną
Jędrusik. Program słowno-muzyczny
z cyklu spotkań „Muzykalność na
życie” był dedykowany Kalinie Jędrusik
i Stanisławowi Dygatowi.
Wójt Olga Muniak wraz z dyrektorem
GCKiS – Grzegorzem Przybyłowiczem
oraz z kierownikiem Filii w Chotomowie
– Elżbietą Frydrychowicz, podziękowała
słuchaczom za kolejny wspólnie spędzony
rok oraz życzyła aktywnym Seniorom
udanych
wakacji.
Wójt
zachęciła
słuchaczy, żeby zgłaszali propozycje
tematów przyszłorocznych wykładów, by
oferta Uniwersytetu Trzeciego wieku była
dopasowana do potrzeb jego słuchaczy.

Każdy Słuchacz otrzymał
pamiątkowy dyplom

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Jabłonny i z Chotomowa

Prezydenckie medale dla par z gminy Jabłonna
Trzy pary zamieszkujące gminę Jabłonna otrzymały w poniedziałek (23 czerwca) Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta RP zostały
wręczone przez Olgę Muniak – Wójt Gminy Jabłonna.
Jubileusz pięćdziesięciolecia w związku małżeńskim (tzw. złote gody) świętowali Państwo: Teresa Kowalska-Mołodowiec i Władysław
Mołodowiec, Teresa i Zdzisław Kalisiowie oraz Barbara i Piotr Kaźmierczakowie.
Uroczystość przekazania Jubilatom Medali oraz legitymacji podpisanych przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, miała
miejsce w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Wójt – Olga Muniak złożyła trzem wyjątkowym Parom życzenia. W słowach skierowanych
do Jubilatów podkreśliła, że „spędzone razem lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia – istota
związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń, które podejmują decyzję o założeniu rodziny”.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 r. i nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym
związku małżeńskim.

Na jubilatów czekał tort i lampki szampana

Trzy małżeństwa otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie
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Absolutorium dla Wójt
W środę 25 czerwca najważniejszymi punktami sesji Rady Gminy Jabłonna było głosowanie
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2013 r. i udzielenie absolutorium
Wójt Oldze Muniak.
W pierwszej
części
sesji Skarbnik Beata
Stolarska przedstawiła
sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013
r. Budżet gminy to
siedem
jednostek
budżetowych,
dwie
instytucje
kultury
i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej
(SZPZOZ). W 2013 r.
wydatki w budżecie
gminy wyniosły blisko 53 mln zł., z czego
11 radnych głosowało za przyjęciem absolutorium,
wydatki inwestycyjne
4 było przeciw
stanowiły ponad 10
mln zł. Dochody gminy wyniosły ponad 49 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku
nieznacznie przekroczyło 10%.
Blisko 20 mln zł z budżetu naszej gminy przeznaczone było na oświatę publiczną i niepubliczną. Wydatki na pomoc społeczną w 2013 r.
wyniosły prawie 5 mln zł, na transport publiczny 1,3 mln zł, a dowóz
dzieci do szkół 0,5 mln zł. W zeszłym roku gmina realizowała projekty
z udziałem pieniędzy zewnętrznych (przede wszystkim unijnych). Zrealizowane zostały takie projekty jak: siłownie pod chmurką w Skierdach
i w Jabłonnie, rewitalizacja centrum Jabłonny, znakowanie pomników
przyrody, program „Start na piątkę” czy imprezę „Zaprzyjaźnij się
z Zalewem”. W 2013 r. z pieniędzy unijnych podpisane zostały umowy
na budowę boiska przy nowo budowanej szkole w Chotomowie oraz

kontynuację budowy kanalizacji w Jabłonnie. Obydwie inwestycje realizowane są w obecnym roku. Również w zeszłym roku przyjęty został
program Karty Dużej Rodziny skierowany do rodzin wielodzietnych.
Program finansowany jest z budżetu gminy Jabłonna. Obecnie z programu korzysta ponad 900 mieszkańców gminy.
W dalszej części obrad Rady Gminy przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Tomasz Wodzyński przedstawił opinię komisji w sprawie wykonania budżetu w 2013 r. radni wchodzący w skład komisji pozytywnie
zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu w 2014 r. Pozytywna
była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po tej części obrad
Radni stosunkiem głosów 10 „za” i 5 „wstrzymujących” przyjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za
2013 r.
Radni Gminy Jabłona
stosunkiem głosów
11 „za” i 4 „przeciw”
przyjęli
uchwałę
w sprawie udzielenia
absolutorium
Wójt Oldze Muniak.
W trakcie
głosowania obecni byli
wszyscy radni, nikt
Radny Tomasz Wodzyński, Skarbnik Beata Stolarska,
nie wstrzymał się od
Wójt Olga Muniak, Zastępca Wójt Tadeusz Rokicki
głosu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
W wyborach do Parlamentu Europejskiego które odbyły się 25 maja, w naszej gminie do urn
wyborczych poszło 29,34% osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja w gminie było
blisko 5% wyższa niż średnia w Polsce.
W dziewięciu obwodach ważny głos oddało 3 662 mieszkańców. Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 5 obejmującym Dąbrowę Chotomowską i część Chotomowa– 34,19%, natomiast najniższą
(23,38%) w okręgu nr 9 obejmującym Bożą Wolę, Janówek Drugi, Suchocin, Trzciany i Wólkę Górską.
Tak zagłosowali mieszkańcy gminy:
- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 39,08% (1 431 głosów)
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 27,42% (1 004 głosów)
- Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 7,35%
(269 głosów)
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-
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
– Unia Pracy 7,15% (262 głosy)
-
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch – 6,42%
(235 głosów)
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina – 4,26%
(156 głosów)
- Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,50% (128 głosów)
- Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy – 1,83% (67 głosów)
-
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 1,80%
(66 głosów)
- Komitet Wyborczy Partia Zieloni – 1,20% (44 głosy)
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promocja@jablonna.pl
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Gimnazjum gotowe na zmiany
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego jest już gotowe na zmianę siedziby.
Niebawem rozpocznie się remont budynku przy Partyzantów 23 w Chotomowie,
w którym we wrześniu rozpoczną naukę uczniowie gimnazjum.
Do nowej siedziby przeniesie się cała
szkoła – uczniowie klas I – III, kadra nauczycielska w niezmienionym składzie
(33 nauczycieli, 2 pedagogów, psycholog, reedukator) oraz nowy dyrektor
placówki. Obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum zostały powierzone na okres 10 miesięcy (rok szkolny
2014/2015) dotychczasowej wicedyrektor Katarzynie Tomporowskiej.
(Nie)nowa organizacja
Gimnazjaliści będą się uczyć w systemie
jednozmianowym (8.00-15.05) w 13 oddziałach (4 klasy I; 5 klas II; 4 klasy III).
Oferta edukacyjna nie ulegnie zmianie.
Już czwarty raz zakończyła się rekrutacja do klas z innowacją z języka angielskiego, gdzie w planie zajęć znajduje
się o dwie godziny lekcyjne angielskiego więcej niż w pozostałych oddziałach. Po raz drugi rekrutowano również
do klasy z innowacją matematyczno-informatyczną, charakteryzującej się
zwiększoną ilością zajęć z profilowych
przedmiotów. Niezmiennie, gimnazjaliści będą się uczyć dwóch języków
obcych – angielskiego i niemieckiego.
Zajęcia z języków obcych, informatyki
i wychowania fizycznego będą odbywać się w grupach.
W ofercie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań znajdą się: koło teatralne,
matematyczne, informatyczne oraz
anglistyczne. W ramach projektów edukacyjnych planuje się zorganizowanie
współpracy uczniów z lokalnymi gazetami. Nowością pośród zajęć dedykowanych ścisłym umysłom, jest koło
chemiczne. Wzorem poprzednich lat,
miłośnicy sportu będą mogli uczestniczyć w zajęciach SKS, podczas których
dziewczęta będą trenowały siatkówkę,
natomiast chłopcy – piłkę nożną. Dla
amatorów pływania będą się odbywać
zajęcia na basenie w Jabłonnie.
Uczniowie, którzy czerpią radość z pomagania potrzebującym nadal będą
mogli udzielać się w szkolnym wolon-

Gimnazjaliści podczas ostatniego zakończenia roku szkolnego
w placówce w Jabłonnie

tariacie, uczestniczyć w akcjach charytatywnych oraz należeć do szkolnego
koła Polskiego Czerwonego Krzyża.
Pani Dyrektor Gimnazjum planuje od
nowego roku szkolnego wdrożenie
dziennika elektronicznego (bez dodatkowych kosztów dla rodziców). Szkoła jest technicznie przygotowana do
wprowadzenia nowego systemu – na
wyposażeniu są 24 laptopy, z których
obecnie korzystają nauczyciele podczas prowadzenia zajęć.
Nowa baza lokalowa
W budynku przy ul. Partyzantów 23
w Chotomowie, gdzie od września będzie działało Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego jest 11 sal lekcyjnych,
2 pracownie komputerowe, świetlica
oraz sala gimnastyczna. Zostanie także
wydzielone pomieszczenie, w którym
będą się odbywać zajęcia reedukacyjne.
Na szkolnym terenie znajduje się boisko
sportowe o sztucznej nawierzchni.
Na remont budynku, dostosowanie go
do potrzeb Gimnazjum oraz doposażenie pracowni, Gmina zabezpieczyła
w tegorocznym budżecie niezbędne
środki finansowe. W szkole zostanie
wykonane malowanie ścian, częściowa
wymiana podłóg oraz wymiana sanitariatów. W nowej siedzibie, gimnazjaliści

będą mogli korzystać z profesjonalnej
pracowni chemiczno-fizycznej. Dzięki
wyposażeniu pracowni w dygestorium,
uczniowie zyskają możliwość przeprowadzania doświadczeń w profesjonalnych warunkach laboratoryjnych.
W związku z tym, że każda z publicznych szkół posiada własne zaplecze
sprzętowe, większość gimnazjalnego
wyposażenia zmieni miejsce razem ze
szkołą. Wśród sprzętów, które Gimnazjum zabierze ze sobą do Chotomowa
znajdują się między innymi: 5 tablic interaktywnych (w tym jedna mobilna),
nagłośnienie do sali gimnastycznej (10
profesjonalnych głośników), komputery
z dwóch pracowni informatycznych czy
wyposażenie sali sportowej. Biblioteka
wraz z centrum multimedialnym w całości przenosi się do nowego budynku.
Jak dojadę?
Gmina zaplanowała już system dowozu
młodzieży do Gimnazjum w Chotomowie. Autobus szkolny zabierze uczniów
z Jabłonny jadąc trasą: Szkolna, Akademijna, Bukowy Dworek i ul. Modlińska.
Uczniom z pozostałych miejscowości,
analogicznie do poprzednich lat, również zostanie zapewniony bezpieczny
i wygodny transport.
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„Start na 5” zakończony sukcesem
Realizacja projektu „Start na 5” w Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie
Jabłonna dobiegła końca. Przez cały rok szkolny 2013/2014 uczniowie uczestniczyli
w zajęciach mających na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic
klas I – III Szkół Podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie.
W ramach projektu został zakupiony szereg pomocy
dydaktycznych oraz sprzęt multimedialny – dzięki
nowemu wyposażeniu dzieci bardziej aktywnie i jeszcze
chętniej uczestniczyły w zajęciach rozwijających ich
umiejętności i zainteresowania. Uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, którzy byli objęci programem
„Start na 5” przez cały rok szkolny otrzymywali wsparcie
specjalistyczne adekwatne do ich potrzeb. Z uczniami
początkowych klas szkoły podstawowej pracowali
psycholog, pedagog, reedukator, logopeda oraz
nauczyciel korektywy.

programem poczynili znaczne postępy w nauce oraz
rozwinęli zainteresowania.

Dobór zajęć, w których brali udział uczniowie w ramach
projektu, był zależny od ich indywidualnych potrzeb
i zainteresowań. Tematyka zajęć finansowanych ze
środków unijnych była powiązana z programem
nauczania, dzięki czemu uczniowie i uczennice objęci

Projekt o całkowitej wartości 121 755,42 zł został
sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Nauczyciele oraz rodzice pozytywnie ocenili projekt,
jego realizację oraz efekty „Startu na 5”. Uczestnicy
projektu zrealizowanego przy udziale środków Unii
Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.

Przedszkole gminne w Jabłonnie
Wybrany dyrektor, przeprowadzona rekrutacja dzieci i rozpoczęte działania
organizacyjne przybliżają nas do otwarcia przedszkola publicznego w Jabłonnie.
W trakcie ostatnich tygodni Urząd Gminy podjął
szereg działań, mających na celu otwarcie od września
przedszkola gminnego w Jabłonnie. W czerwcu
rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora tej
placówki. Komisja konkursowa wyłoniła kandydatkę
na to stanowisko i rozstrzygnęła, że będzie nią Elżbieta
Dąbrowska. Po podpisaniu umowy o pracę z Panią
Dąbrowską w połowie lipca, nowa dyrektor rozpocznie
przygotowania do otwarcia nowej gminnej placówki.

podjął szereg działań mających na celu polubowne,
wcześniejsze rozwiązanie umowy z Dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” Ewą
Szepel. Ze względu na negatywny rezultat rozmów
z obecnym najemcą, gmina wypowiedziała umowę
użyczenia budynku od lipca 2014 r. tak by zdążyć przed
1 września z przygotowaniem sal, odnowieniem wnętrz
i przystosowaniem budynku do potrzeb przedszkola
gminnego.

Od kwietnia do czerwca trwała rekrutacja dzieci do
przedszkola gminnego w Jabłonnie. W jej wyniku
blisko 130 dzieci po wakacjach zacznie uczęszczać do
nowego przedszkola gminnego przy ul. Modlińskiej.
Nowe publiczne przedszkole w naszej gminie powstało
zgodnie z wolą mieszkańców Jabłonny, która jest
obecnie największą i najliczniejszą miejscowością
liczącą blisko 10 tysięcy mieszkańców.
Przypomnijmy, że na mocy podpisanej przez Wójta
Grzegorza Kubalskiego w 2004 r. umowy, budynek
przy ul. Modlińskiej 103B został bezpłatnie użyczony na
10 lat. W związku z tym, że umowa użyczenia kończy
się 31 sierpnia, w ostatnich miesiącach Urząd Gminy

Przy ul. Modlińskiej powstanie przedszkole gminne
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Znamy dyrektorów gminnych placówek oświatowych
W czerwcu odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorów gminnych placówek
oświatowych. Komisje konkursowe wybierały dyrektorów dla Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie oraz dla Publicznego Gimnazjum, które od 1 września będzie mieć siedzibę
w Chotomowie.
Wójt Gminy ogłosiła 19 maja dwa konkursy
na stanowiska dyrektorów: Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie oraz Publicznego
Gimnazjum. Do każdego z konkursów
przystąpiło po dwoje kandydatów.
Kto będzie szefował w Przedszkolu?
23 czerwca odbył się konkurs na kandydata
na dyrektora Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie. Oferty obu kandydatek
zostały pozytywnie ocenione podczas
oceny formalnej zgłoszeń. Po przesłuchaniu
kandydatów,
pięcioosobowa
komisja,
w której skład wchodzili przedstawiciele
Urzędu Gminy oraz przedstawiciele
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, komisja

przeprowadziła tajne głosowanie.
Członkowie
Komisji
Konkursowej
jednogłośnie wybrali kandydata na
stanowisko
dyrektora
Przedszkola
Gminnego w Jabłonnie.
Dyrektorem Przedszkola Gminnego została
Pani Elżbieta Dąbrowska.
Konkurs na dyrektora
nierozstrzygnięty

gimnazjum

Konkurs
na
stanowisko
dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego
nie został rozstrzygnięty. Do konkursu
przystąpiło dwoje kandydatów, jedna
z osób nie spełniła wymogów formalnych.
Ośmioosobowa
Komisja
przesłuchała

kandydata dopuszczonego do drugiej tury,
jednak w tajnym głosowaniu Komisja nie
dokonała wyboru.
Nie oznacza to jednak, że Publiczne
Gimnazjum zostanie bez dyrektora. Obecny
dyrektor Wiesław Kukla będzie pełnił tę
funkcję do końca kadencji, tj. do końca
sierpnia 2014. Od września obowiązki
dyrektora przejmie obecna wicedyrektor
– Katarzyna Tomporowska, której Wójt
Gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty
powierzyła na 10 miesięcy sprawowanie
funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum
im. Orła Białego.

Wakacje, znowu są wakacje
W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny 2013/2014. W czwartek
(26.06) ostatni dzwonek przed wakacjami usłyszeli uczniowie kończący naukę w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie oraz trzecioklasiści Gimnazjum w Jabłonnie. Wszyscy uczniowie
z Chotomowa wspólnie pożegnali rok szkolny w piątek (27.06).
W roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Orła
Białego w Jabłonnie ukończyło 127 uczniów. Natomiast
w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy,
edukację zakończyło 162 uczniów (SP w Jabłonnie – 86, SP
w Chotomowie – 76).
Uroczyste zakończenia roku szkolnego w gminnych
placówkach edukacyjnych odbywały się, jak co roku w radosnej
atmosferze. Wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, frekwencja
oraz wzorowe zachowanie uczniów zostały docenione
przez grono pedagogiczne i tradycyjnie – nagrodzone.
Absolwenci Gimnazjum i Szkół Podstawowych w Jabłonnie
i w Chotomowie, którzy osiągnęli wyjątkowo dobre wyniki
w nauce i odznaczają się wzorowym zachowaniem zostali
nagrodzeni przez Wójta Gminy Jabłonna Olgę Muniak.
Od przyszłego roku szkolnego 2014/2015 w edukacji na terenie
gminy nastąpi wiele zmian. Po wakacjach, Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego zmieni lokalizację, od 1 września gimnazjaliści
będą uczęszczać do szkoły, której siedziba będzie się mieścić
w Chotomowie przy ul. Partyzantów 23 (budynek Szkoły
Podstawowej). Szkoła Podstawowa w Chotomowie zostanie
przeniesiona do nowego budynku przy ul. Partyzantów 124
(CEKS). Natomiast Szkoła Podstawowa w Jabłonnie powiększy
swoją bazę lokalową o część budynku zajmowaną dotychczas
przez Gimnazjum. Podczas wakacji budynki szkolne zostaną
dostosowane do potrzeb uczniów i dodatkowo wyposażone.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty
życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Jabłonnie

Najzdolniejsi uczniowie zostali nagrodzeni
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Kanalizacja na „Choinkach”
W Jabłonnie trwa realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej”. W maju
wyłoniono wykonawcę inwestycji, której koszt wykonania prac to blisko 389 tys. zł. Budowa
kanalizacji jest realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pod koniec 2013 r. Gmina Jabłonna podpisała umowę
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
na mocy której otrzymała dofinansowanie w wysokości 75%
wartości inwestycji. Na początku maja 2014 r. został wyłoniony
wykonawca robót, którym zostało Konsorcjum URTECH Sp.
z o.o.- Robert Ulanicki z Jabłonny – firma spełniła warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i wskazała koszt wykonania inwestycji na 324 980,37 zł.
Inwestycja obejmuje budowę: kanału grawitacyjnego
z rur PCV (536 m), przepompowni ścieków na ul. Krzywej,
rurociągu tłocznego z rur PE (44 m), przyłączy kanalizacyjnych
(o średnicach 160 mm – 62,5 m; 200 mm – 8,5 m.
Zgodnie z projektem powstanie około 30 przyłączy do sieci
istniejącej i nowo budowanej. Ponadto, dodatkowo zostanie
wykonane około 10 przyłączy zgłoszonych w trakcie robót
a nie uwzględnionych w podczas projektowania w 2011 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa
sierpnia 2014 r.
Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków
unijnych w wysokości 217 974,00 zł

Wykonawcy robót przywracają
przejezdność skanalizowanym ulicom

Pozytywna opinia dla kanalizacji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniował
wniosek o dofinansowanie wykonania projektu ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy. Po wykonaniu dokumentacji, gmina będzie mogła starać się o dofinansowanie
budowy zaprojektowanej kanalizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wniosek jaki złożyła Gmina Jabłonna, przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia,
uzyskując 27 punktów (maksymalna ilość punktów to 40).
Na ocenę składała się punktacja za spełnienie następujących
kryteriów: stopień przygotowania projektu, kompleksowość
projektu, zapewnienie maksymalnego wzrostu wyposażenia
aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej po realizacji projektu
inwestycyjnego oraz obszaru aglomeracji, za wyposażenie
którego odpowiedzialny jest wnioskodawca.
W ramach wniosku przewidziano do zaprojektowania
ok. 3,5 km sieci, w tym 380 m stanowi konieczny do
zaprojektowania równoległy kanał tłoczny. Realizacja
inwestycji pozwoli przyłączyć ponad 400 osób do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej. Przebieg sieci musi zostać zaplanowany
na odcinkach o odpowiedniej koncentracji zabudowy i usług,
tzn. 120 osób/1 km sieci. W zakresie projektowanej sieci
planuje się zatem wykonanie projektu wzdłuż ul. Modlińskiej
na odcinku 730 m (nr 154 – 232) oraz ulic: Modlińska, Dębowa,
Konwaliowa i Wrzosowa (kanalizacja tłoczna – 676 m,
kanalizacja grawitacyjna – 2 092 m).

Gmina Jabłonna złożyła wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet:
1 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Celem
Działania jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji
powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz
oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji
systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej
15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Beneficjentami działania mogą być jednostki samorządu
terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich
związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe
w gminach.
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Inwestujemy
Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym Gminy jest zakończenie I etapu budowy Centrum
Edukacyjno-Kulturalno- Sportowego, gdzie od września będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa im.
Stefana Krasińskiego. Na realizację inwestycji, dzięki której dzieci będą się uczyć w komfortowych
warunkach, zabezpieczono w gminnym budżecie ponad 12 mln zł (na realizację wszystkich
gminnych inwestycji w budżecie zaplanowano – 17 550 226 zł). Nowa Szkoła Podstawowa nie jest
jednak jedynym zadaniem jakie gmina realizuje w 2014 r.
Na początku czerwca zakończono kolejny etap budowy
oświetlenia chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 630. 18
lamp oświetliło odcinek chodnika od ul. Wiosennej do
ul. Malwowej w Rajszewie. Inwestycja jest kontynuacją
budowy oświetlenia chodnika przy drodze 630. W 2014
r. na realizację IV etapu budowy, Gmina Jabłonna
przeznaczyła 50 tys. zł.
Mieszkańcy Janówka Drugiego zyskali dodatkowy sprzęt
do ćwiczeń. W ramach Funduszu Sołeckiego zostało
zrealizowane zadanie pod nazwą „Zakup urządzeń
rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku II”.
Za kwotę 6 217 zł zakupiono: rower treningowy, orbitrek,
ab roller, dwie piłki gimnastyczne, dwie platformy do
balansowania, air stepper oraz maty pod sprzęt. Zlecenie
wykonało przedsiębiorstwo PROACTIVE Szymon Jońca
z Warszawy.
Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa boiska przy
filii domu kultury w Skierdach”. Teren przeznaczony
pod boisko jest już wyrównany i ogrodzony. Gmina
zabezpieczyła w budżecie na 2014 r. prawie 70 000 zł
na wykonanie zadania. Budowa boiska jest realizowana
w ścisłej współpracy z mieszkańcami Rajszewa i Skierd,
którzy zawiązali Komitet, w ramach którego niektóre
z prac są wykonywane przez nich w czynie społecznym.
Przeprowadzono
naprawę
dróg
o nawierzchni
bitumicznej. Na głównych drogach gminnych zostało
wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne (znak P-10 – przejście dla pieszych).
Biało-czerwone przejścia dla pieszych są bardziej
widoczne zarówno dla zmotoryzowanych jak i pieszych
uczestników ruchu. Ponadto, zastosowana technologia
zapewni znakom poziomym większą trwałość. Przejścia
dla pieszych w nowej kolorystyce znajdują się między
innymi na ul. Szkolnej, ul. Modlińskiej oraz na ul.
Przylesie w Jabłonnie. Nowe znaki poziome przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, głównie tych
najmłodszych, których droga do szkoły wiedzie przez
wyżej wymienione ulice.
Na początku lipca zakończono II etap budowy oświetlenia
ul. Gwiaździstej w Chotomowie. 8 lamp dopełniło
oświetlenie na całej długości drogi. Roboty wykonał
ELBIS Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych
Leszek Pokrywko z Wołomina. Koszt realizacji inwestycji
to prawie 30 000 zł.

Latarnie stoją już wzdłuż całej ul. Gwiaździstej

W wakacje gmina nie odpoczywa…
W lipcu będą kontynuowane prace polegające na
profilowaniu i kruszywowaniu dróg gruntowych.
Podczas czerwcowej Sesji, Rada Gminy zatwierdziła
udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Legionowo, na przebudowę ul. Listopadowej. Kwota
zabezpieczona w budżecie gminy to 300 000 zł i stanowi
50% wartości inwestycji (Jabłonna i Legionowo solidarnie
finansują zadanie). W ramach wspólnej inwestycji
zostaną wybudowane ul. Listopadowa (nawierzchnia
z kostki betonowej) oraz oświetlenie ulicy. Przetarg
został ogłoszony (termin składania ofert upływa 14
lipca). Inwestycję prowadzi Miasto Legionowo. Przed
rozpoczęciem budowy nawierzchni, Gmina Jabłonna
wykona brakujący odcinek kanalizacji w ul. Listopadowej.
Sierpień przyniesie remont dachu Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie. Przedmiotem inwestycji
jest remont dachu z wymianą pokrycia dachowego
budynku, spadki dachu pozostaną bez zmian, jednak
nowy dach zostanie wykonany z termoizolacyjnych płyt
warstwowych i blachy trapezowej. Ponadto, zostaną
wymienione rynny, wiatrownice i rury spustowe.
Fragmenty ścian w obrębie łącznika między budynkiem
głównym a halą basenu zostaną ocieplone styropianem.
Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu
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Nowy plan Sołectwa Rajszew

„Realizacja centrum Jabłonny podnosząca jakość usług
kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja
Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” współfinansowanego
ze środków 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywania
umiejętności
i aktywizacji
lokalnych
społeczności.
Również w sierpniu rozpocznie się budowa chodnika
z kostki wzdłuż ul. Leśnej w Jabłonnie. Długość chodnika
to ponad 200 metrów (do ul. Słoneczna Polana). Na
realizację inwestycji gmina zabezpieczyła w budżecie 80
000 zł. Projekt jest już gotowy, a wniosek na rozpoczęcie
inwestycji budowlanej został złożony do starostwa
powiatowego, prace ruszą niezwłocznie po jego
pozytywnym rozpatrzeniu.
Wakacje, to czas gdy można remontować budynki szkół.
W związku ze zmianą siedziby Publicznego Gimnazjum,
podczas wakacji w budynku, w którym dotychczas
mieściła się szkoła podstawowa, odbędzie się szereg
prac remontowych, których celem będzie dostosowanie
pomieszczeń do potrzeb gimnazjalistów. Na remont
budynku, dostosowanie go do potrzeb Gimnazjum oraz
doposażenie pracowni, Gmina zabezpieczyła 100 000 zł.

Przejścia dla pieszych w nowej, bardzIej widocznej, kolorystyce

W budżecie gminy znalazła się także kwota 11 000 zł
przeznaczona na dokończenie budowy oświetlenia ul.
Muzycznej w Rajszewie. Na odcinku 100 m jeszcze w 2014
r. staną 3 lampy – inwestycja stanowi dokończenie prac
z 2013 r.
Rada Gminy zwiększyła środki na wykonanie projektu
i budowę oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie
(planowana kwota to ponad 44 000 zł). Zadanie zostanie
wykonane z Funduszu Sołeckiego i środków własnych
Gminy.

Wyrównany teren pod boisko w Skierdach
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Jabłonna bazą laboratoryjną Mazowsza

Budowa Centrum Badawczego PAN
Do końca roku będą trwały roboty budowlane Centrum Badawczego
PAN poświęconego odnawialnym źródłom energii. Z bazy
laboratoryjnej będzie korzystać Instytut Maszyn Przepływowych
PAN, wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe oraz wiodące
firmy w sektorze energetyki.
Centrum Badawcze powstaje na terenach Polskiej Akademii Nauk
(po północnej stronie obwodnicy Jabłonny). Budowa innowacyjnego
kompleksu rozpoczęła się w połowie grudnia 2013 r. Placówka
badawcza będzie stanowić zaplecze naukowe i technologiczne dla
Mazowsza i regionu północno-wschodniego kraju dla tworzenia
Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE) gwarantujących
bezpieczeństwo energetyczne. Do głównych zadań Centrum będzie
należało prowadzenie prac badawczych dotyczących nowych źródeł
energii odnawialnej oraz jej konwersji.

Jak informuje kierownik budowy – Wojciech Grabka, obecnie na
budowie pracuje około 100 osób. Jednocześnie są wykonywane
prace polegające na dokończeniu oszklenia budynku i ukończeniu
malowania elewacji. Wewnątrz budynku trwają prace
wykończeniowe. Niebawem rozpocznie się budowa infrastruktury
towarzyszącej (dróg dojazdowych).
Wykonawca robót – firma DORBUD, poza pracami budowlanymi jest
odpowiedzialna również za montaż instalacji i sprzętu pozwalającego
realizować zadania przewidziane dla budynku. W Centrum PAN będą
prowadzone badania dotyczące nowych odnawialnych źródeł energii
oraz konwersji energii. Dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych,
budynek Centrum Badawczego będzie samowystarczalny (dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego funkcjonowania
placówki badawczej do kompleksu zostały doprowadzone
sieć gazowa oraz energetyczna). Energia wyprodukowana
z wykorzystaniem OZE będzie mogła być sprzedawana.
W kompleksie badawczym w specjalnych laboratoriach będą
prowadzone badania nad energetyką słoneczną oraz wiatrową.
Na terenie PAN znajdą się także: laboratorium mikrosiłowni
kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych, zintegrowane laboratorium
Plus-energetyczne oraz laboratorium inżynierii bezpieczeństwa dla
energetyki.
Budowa Centrum Badawczego PAN ma istotne znaczenie dla lokalnej
społeczności Gminy Jabłonna. Realizacja inwestycji przyczyni się do
wzrostu konkurencyjności regionu, ponadto wpłynie pozytywnie na
rozwój edukacji i poziom kształcenia zawodowego.
Gmina zwróciła się do Polskiej Akademii Nauk o przekazanie gruntu
pod budowę drogi łączącej ulice Zegrzyńską z Akademijną, pod ulicę
Politechniczną jak również o umożliwienie udrożnienia powiązania
ul. Szarych Szeregów z ul. Akademijną i stworzenie możliwości
wyjazdu na ul. Zegrzyńską poprzez istniejące skrzyżowanie.

Rondo w budowie
Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Partyzantów, Chotomowskiej z ul. Kisielewskiego
w Chotomowie. Gmina Jabłonna przeznaczyła prawie 900 000 zł na wykonanie projektu i realizację
inwestycji, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej przy ul.
Partyzantów 124. Równocześnie z budową ronda, Gmina prowadzi prace polegające na oświetleniu
chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonnie (droga powiatowa) – koszt inwestycji to prawie 145 tys. zł.
Wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr
1820W (ul. Chotomowska, ul. Partyzantów) z ul. Kisielewskiego
wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul.
Chotomowskiej w Jabłonnie to zadanie realizowane w celu
poprawy bezpieczeństwa w okolicy Centrum EdukacyjnoKulturalno-Sportowego w Chotomowie. Pomysłodawcami realizacji
bezpiecznego rozwiązania komunikacyjnego w sąsiedztwie nowej
Szkoły Podstawowej byli mieszkańcy oraz Wójt i Radni Gminy
Jabłonna.
Prace rozpoczęte 2 lipca, których wykonawcą jest przedsiębiorstwo
Skanska S.A., obejmują budowę ronda o średnicy zewnętrznej 30 m
(wewnętrznej – 14 m). W ramach przebudowy skrzyżowania zostanie
zbudowana jezdnia, której szerokość to 6 m. Projekt obejmuje
wykonanie – na dojazdach do skrzyżowania – azyli dla pieszych (szer.
2,5 m), natomiast wokół ronda powstaną ciągi pieszo-rowerowe
o szerokości 2,5 – 3,5 m. Inwestycja obejmuje budowę odwodnienia

skrzyżowania, dwóch zatok autobusowych, zjazdów do przyległych
nieruchomości, oświetlenia drogowego oraz oznakowania
skrzyżowania. Prace drogowe w Chotomowie obejmują również
budowę chodnika od budowanego ronda w stronę cmentarza
w Jabłonnie.
Jednocześnie
z budową
skrzyżowania
ulic
Partyzantów,
Chotomowskiej i Kisielewskiego, Gmina Jabłonna realizuje
inwestycję polegającą na oświetleniu nowego chodnika wzdłuż
ul. Chotomowskiej. Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest
Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych ELBIS. Wartość
inwestycji to 145 000 zł zabezpieczone w budżecie gminy.
50% kosztów realizacji inwestycji ponosi Powiat Legionowski
(zarządcą drogi nr 1820W).
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Budowa szkoły na finiszu
W budynku nowej szkoły podstawowej prace idą pełną parą. Mimo problemów z głównym
wykonawcą inwestycji, robotnicy znowu są na budowie i kontynuują pracę. Na terenie
budowy pracuje setka robotników, wykonujących prace wykończeniowe.
W budynku trwają roboty elektryczne oraz wykończeniowe.
Rekuperatory są zainstalowane, a w salach lekcyjnych trwa
układanie drewnianych podłóg. Wykonawcy malują ściany
i montują drzwi.
Ruszyły prace polegające na budowie dróg i parkingów, placu
zabaw, boiska do siatkówki i placu gimnastycznego.

- boisko uniwersalne do siatkówki i tenisa ziemnego,
- wielofunkcyjny plac gimnastyczny,
- wielofunkcyjny plac zabaw,
- pełnowymiarowe boisko trawiaste.

W północno-zachodniej części działki, na której jest realizowana
największa gminna inwestycja, będą znajdowały się boiska
i plac zabaw. Na terenie Centrum do dyspozycji uczniów zostaną
oddane:

W najbliższym czasie rozpoczną się prace polegające na
zagospodarowaniu zieleni. Dzięki nasadzeniom drzew liściastych
i iglastych oraz krzewów wokół budynku szkoły będzie zielono
o każdej porze roku. Również wewnątrz budynku planowane są
elementy zieleni – drzewa i krzewy będą rosły w tzw. ogrodzie,
gdzie dzieci będą mogły odpoczywać i bawić

Monitoring zewnętrzny

Już niebawem płytki pokryją całe pomieszczenie

W salach lekcyjnych są już drewniane podłogi

W każdej sali zainstalowane są rekuperatory
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Wieści z sesji Rady Gminy
Podczas minionych Sesji Rady Gminy zapadły decyzje o dużym znaczeniu dla Mieszkańców
Gminy Jabłonna. Radni głosowali nad projektami uchwał dotyczącymi między innymi:
oświaty, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz miejscowych planów zagospodarowania.
Poniżej prezentujemy wybrane decyzje podjęte przez Radę w trakcie trzech ostatnich sesji.
Kwiecień – środki zewnętrzne i oświata
Podczas Sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 kwietnia,
wszyscy radni biorący udział w głosowaniu (14)
opowiedzieli się za zatwierdzeniem Planu Odnowy
Miejscowości Skierdy na lata 2014-2021. Jednym z założeń
jakie obejmuje Plan odnowy jest budowa oświetlenia
ul. Skrajnej, o dofinansowanie której z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich gmina
zamierza złożyć wniosek. Plan Odnowy wsi Skierdy został
opracowany w oparciu o konsultacje społeczne.
Rada Gminy jednogłośnie upoważniła Wójta – Olgę Muniak
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu gospodarki
ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie
dokumentacji technicznej”. Wniosek o którym mowa
został złożony i uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (więcej
na stronie 7). Warto przypomnieć, że Gmina zabezpieczyła
w budżecie na 2014 środki finansowe na wykonanie
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Jabłonna (ul. Modlińska od skrzyżowania z ul.
Zegrzyńską w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego oraz
ul. Chotomowska), Chotomów (ulice: Partyzantów, Piękna
i Strażacka) oraz Dąbrowa Chotomowska.
Rada Gminy poparła działania Wójta mające na celu
złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego p.t. „Efektywne wykorzystanie energii.
Część 4. LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej” w formie pożyczki na budowę oraz dotacji na
opracowanie dokumentacji dotyczącej budynku Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe w Chotomowie, Etap IA
(tj. nowobudowanej szkoły podstawowej). .
Radnych podzielił projekt uchwały dotyczącej przeniesienia
siedziby Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego
z Jabłonny do Chotomowa. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni, a uchwała została podjęta przewagą
jednego głosu (8:7). Radni zadecydowali, że gimnazjaliści
od września 2014 r. będą się uczyć w dawnej siedzibie
Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Informacje o tym
jak głosowali poszczególni radni znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna oraz w Biurze
Rady Gminy.
11 radnych zagłosowało za utworzeniem Gminnej Rady
Seniorów, o której powołanie wnioskowała Wójt Olga
Muniak. Rada Seniorów będzie organem doradczym
Wójta, z możliwością podejmowania inicjatywy na rzecz
społeczności lokalnej. Skład Rady Seniorów będzie znany

po złożeniu propozycji kandydatur przez organizacje
pożytku publicznego działające na terenie Gminy Jabłonna
i zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy.
Maj – Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna, odnawialne
źródła energii
28 maja odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Jabłonna, którą
rozpoczęła prezentacja poświęcona nowowybudowanej
szkole podstawowej ogrzewanej z odnawialnych źródeł
energii. O nowoczesnych rozwiązaniach zastosowanych
przy budowie I Etapu Centrum Edukacyjno-KulturalnoSportowego opowiedział dr inż. Tomasz Walczak – prezes
zarządu firmy EUROS ENERGY Sp. z o.o. propagującej

Od prawej- ks. Tadeusz Wasiluk, Włodzimierz Kowalik,
Olga Muniak oraz Leon Marut wraz z Rodzicami

nowoczesną energetykę oraz produkującej ekologiczne
rozwiązania instalacyjne. Firma współpracowała z gminą
przy projektowaniu i wykonaniu nowoczesnych systemów
w budynku nowej szkoły podstawowej (rekuperatory,
pompy ciepła, klimakonwektory). W efekcie, nowa
szkoła podstawowa o powierzchni ponad 5 tys. m2
będzie ogrzewana ciepłem z wnętrza ziemi. W budynku
zastosowano szereg innowacyjnych technologii, dzięki
którym koszty utrzymania szkoły znacznie się obniżą.
Dzięki pompom ciepła budynek będzie ogrzewany zimą
a chłodzony latem za pomocą tych samych urządzeń. Wokół
szkoły wykonano sieć 57 odwiertów – ich łączna głębokość
to ok. 5 km. Pompy ciepła zależnie od pory roku będą pełnić
odmienną funkcję, a ich wykorzystanie znacznie zmniejszy
koszty eksploatacyjne budynku.
W sesji wzięli udział goście specjalni: Monika Majewska
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znajdują się na stronie www.jablonna.pl
Ulica Fiołkowa – o nadanie takiej nazwy drodze wewnętrznej
stanowiącej własność Gminy Jabłonna, wystąpili do Rady
Gminy mieszkańcy. Ulica Fiołkowa w Chotomowie znajduje
się w sąsiedztwie ulic: Konwaliowej, Złotej, Akacjowej,
Dworcowej, Kolejowej i Jodłowej.
Negatywną opinię radnych, wyrażoną w formie głosowania,
uzyskał projekt uchwały Rady Powiatu w Legionowie
w sprawie podziału powiatu legionowskiego na okręgi
wyborcze. Projekt zakładał utworzenie wspólnego okręgu
wyborczego dla gmin Jabłonna i Wieliszew. Gmina Jabłonna
jest drugą, największą gminą w powiecie, niezależnie od
tego, powiat zaproponował połączenie dwóch samorządów
w jeden okręg. Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla
Gminy Wieliszew, jednak Gmina Jabłonna niejako straciłaby
przysługującą jej ilość mandatów na rzecz gminy z którą
współtworzyłaby okręg w wyborach do Rady Powiatu.
Sesja absolutoryjna

– Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Jerzy Bagiński –
Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii, Janusz
Kubicki – Członek Zarządu, Powiat Legionowski , Jerzy
Kotowski – wiceprzewodniczący Rady Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński na
ręce Pani Wójt przesłał list, w którym wyraził uznanie dla
realizowanej przez gminę inwestycji.
Pierwszym projektem uchwały poddanym pod głosowanie
było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Jabłonna Proboszczowi Parafii w Jabłonnie ks. Tadeuszowi
Wasilukowi. Ksiądz Proboszcz jest trzecią osobą w historii
Gminy, która otrzymała niniejszy tytuł (więcej o Honorowym
Obywatelu na stronie 14).
Rada Gminy nie zatwierdziła taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę urządzeń wodociągowych Spółdzielni
Mieszkaniowo-Własnościowej w Legionowie, które miałyby
obowiązywać od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Taryfy
zaproponowane przez SMLW uwzględniały zmiany cen na
rynku oraz zapewniały niezbędne przychody Spółdzielni
dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę osiedla Przylesie. Proponowane ceny
i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Czerwiec – absolutorium dla Olgi Muniak
25 czerwca większość radnych zagłosowała za udzieleniem
absolutorium Wójtowi Gminy Jabłonna (więcej
o absolutorium dla Wójta na stronie 3).
Radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata
2014 – 2016. Celem Programu jest tworzenie warunków
do udzielania kompleksowej pomocy oraz wsparcia dla
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych a także dążenie do zmiany
i poprawy jakości życia rodzin.
Podczas ostatniej sesji przed przerwą wakacyjną, Rada
Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna w rejonie ulic Partyzantów, Piusa
oraz terenów kolejowych we wsi Chotomów. Radni
przegłosowali także zmianę uchwały z 22 września 2010
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy we wsi Jabłonna.
Teksty wszystkich uchwał oraz zestawienia przebiegu
głosowań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jabłonna.

Pomoc finansowa dla powiatu
Gmina Jabłonna udzieliła dotacji celowej na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Dofinansowanie w wysokości 195 500
zł zostanie przeznaczone na rozbudowę, termomodernizację oraz zagospodarowanie terenu
placówki.
36 000 zł, to kwota, którą Gmina przeznaczyła na Fundusz Wsparcia Policji. Dzięki pieniądzom gminnym Powiatowa Komenda Policji
będzie mogła kupić samochód osobowy, z którego będą korzystać policjanci z Komisariatu w Jabłonnie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała od gminy wsparcie finansowe na zakup urządzenia do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (RKO). Tak zwany fantom, będzie służył strażakom zawodowym i ochotnikom do nauki pierwszej pomocy
przedmedycznej.
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Ks. Tadeusz Wasiluk Honorowym Obywatelem Gminy Jabłonna
Do grona Honorowych Obywateli Gminy
Jabłonna dołączył w maju Ksiądz Tadeusz
Wasiluk – Proboszcz parafii p.w. Matki
Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Podczas
XLV Sesji Rady Gminy Jabłonna (28 maja)
Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Kowalik oraz Wójt Olga Muniak wręczyli
ks. Wasilukowi Akt Nadania Tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna
oraz pamiątkowy medal.
Rada Gminy Jabłonna, na wniosek Wójta, uhonorowała
jabłonowskiego Proboszcza wyjątkowym odznaczeniem.
Ks. Wasiluk jest trzecim z Honorowych Obywateli Gminy
– wcześniej (w 2013 r. ) tytuł otrzymali Edmund Kuklewski
oraz (pośmiertnie) Polikarp Wróblewski.
Ks. Tadeusz Wasiluk od 21 lat jest Proboszczem Parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, w tym czasie
dał się poznać jako znakomity przewodnik w wierze
i budowaniu wspólnoty na terenie parafii. Przejawia
troskę o społeczność lokalną – jednakowo dba o każdego
z mieszkańców. Udostępnia salę parafialną na spotkania
grup mieszkańców, organizuje pikniki parafialne
integrujące lokalne społeczeństwo.
Ksiądz Wasiluk współpracuje z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Jego pomoc jest
nieoceniona – nieodpłatnie odprawia msze pogrzebowe
najuboższych
mieszkańców
gminy
Jabłonna
(podopiecznych GOPS), również bez opłaty udostępnia
miejsce do ich pochówku.
Od dwóch lat wspiera dzieci ze Szkoły podstawowej
im. Armii Krajowej w Jabłonnie znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej i finansuje im obiady oraz wycieczki
szkolne. Ks. Wasiluk szczególną opieką otacza dzieci
niepełnosprawne (między innymi, razem z fundacją
Dzielna Matka współorganizuje spotkania świąteczne).

Ks. Tadeusz Wasiluk od ponad 20 lat
jest Proboszczem Parafii w Jabłonnie

wspólnoty parafialnej i społeczności lokalnej. Jednym
z nich było postawienie w kilka dni po 10 kwietnia 2010 r.
obelisku ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej.
Ks. Tadeusz Wasiluk, zawsze, w sposób niezwykle otwarty
i serdeczny wspiera działania samorządu lokalnego.
Ks. Proboszcz swoją obecnością podczas gminnych
czy urzędowych spotkań okolicznościowych, nadaje
duchowy i uroczysty charakter, zawsze kierując dobre
i mądre słowa.
Ksiądz Tadeusz Wasiluk niebawem odchodzi na emeryturę
– w sierpniu 2014 r. zakończy posługę kapłańską w Parafii
w Jabłonnie.
Ksiądz Proboszcz jest trzecią osobą wyróżnioną tytułem
Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.

Pielęgnuje tradycje kultury, był inicjatorem wielu
przedsięwzięć z tej dziedziny. Wyjątkową troską otaczał
wszelkie działania związane z tradycją państwową. Ks.
Wasiluk w szczególny sposób stara się eksponować
i przybliżać, szczególnie młodszym mieszkańcom,
miejsca pamięci narodowej i ich historię. W kazaniach
i wystąpieniach kładzie nacisk na patriotyzm.
Uczestniczył
w staraniach
o budowę
kościoła
w Rajszewie, wspierał również inicjatywy mające na celu
rozwój gminy.
Proboszcz parafii w Jabłonnie był inicjatorem wielu
przedsięwzięć związanych z różnymi dziedzinami życia

Akt nadania tytułu
oraz medal jaki otrzymał Honorowy Obywatel
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Wyjątkowy koncert
Szczególnym punktem XLV Sesji Rady Gminy był występ Leona Maruta – młodego,
utalentowanego skrzypka, który przy akompaniamencie fortepianowym dał próbkę swoich
muzycznych umiejętności.

Leon Marut zagrał podczas Sesji Rady Gminy

8-letni skrzypek z Jabłonny, mimo
młodego wieku osiągnął już wiele
sukcesów, między innymi:I miejsce na
Ogólnopolskim Konkursie Miniatury
Skrzypcowej w Warszawie, II miejsce na
Mikroregionalnym Konkursie Duetów
Dziecięcych „Duettino” w Warszawie,
wyróżnienie
na
Ogólnopolskim
Konkursie
Skrzypcowym
Oskara
Riedinga w Warszawie
Leon jest także utalentowanym
wokalistą, śpiewa w chórze dziecięcym
przy
Teatrze
Wielkim
i Operze

Narodowej. Śpiewał między innymi
w Belwederze dla Pary Prezydenckiej,
w Teatrze
Wielkim
Filharmonii
Narodowej, w Amfiteatrze w Łazienkach
Królewskich, na Zamku Królewskim.
Razem z chórem dziecięcym wziął
udział w nagraniu muzyki do filmu
dokumentalnego
„Kociewie”,
był
także solistą w filmie dokumentalnym
o łódzkim gettcie, do którego muzykę
skomponował jego tata- Jarosław Lublin.

Plany zagospodarowania
Kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego weszły w życie. Od 30 maja obowiązuje
MPZP północnej części wsi Skierdy. 15 czerwca 2014 r. zaczął obowiązywać Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego północno-zachodniej części wsi Trzciany oraz działek nr 130,
131, 132 w obrębie wsi Rajszew oraz MPZP w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi
Jabłonna w zakresie części I.
Prace nad przygotowaniem kolejnych części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna trwają nieustannie.
Zakończyło się wyłożenie i zbieranie uwag do planu zagospodarowania części południowej wsi Boża Wola oraz części południowej wsi
Skierdy. Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektów planów nastąpi w drugiej połowie lipca. W ostatniej fazie przygotowań jest projekt
planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części wsi Jabłonna wraz z Zespołem pałacowo-parkowym Polskiej

Gminny Punkt Konsultacyjny
Specjalista Terapii Uzależnień dyżurujący w Gminnych Punktach
Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Jabłonnie, Chotomowie
i w Skierdach, od maja będzie udzielał bezpłatnych konsultacji
w zmienionych godzinach.
Na konsultację w Punkcie zapraszamy w szczególności:
- osoby nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu,
leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby
uzależnione od nikotyny, hazardu czy komputera
- młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi
- członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej
- nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli policji i straży miejskiej,
i inne osoby które w swojej pracy mogą stykać się z problematyką
uzależnień
- osoby po terapii potrzebujące podtrzymania i wsparcia
- osoby trzeźwiejące będące w kryzysie
W Punkcie można otrzymać min:
- informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień
- informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień,
oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem
uzależnień, grup wsparcia
- wsparcie w sytuacji kryzysowej
- poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby
uzależnionej

-
wstępną diagnozę stopnia uzależnienia i indywidualną ofertę
pomocową
Dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień:
Jabłonna Gminne Centrum Kultury i Sportu
Modlińska 102, parter, pokój 14,
Piątek 17.30 – 20.30
Sobota 10.00 -14.00
Chotomów Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Partyzantów 27, II piętro
Poniedziałek 10.00 – 12.00
Skierdy Gminne Centrum Kultury i Sport,
ul, Nadwiślańska 1, Sobota 14.15-15.15
Telefon kontaktowy: 505 666 304
e-mail: uzaleznienia@jablonna.pl
Każda osoba zgłaszająca się do Punktu ma prawo do zachowania
anonimowości a spotkanie objęte jest tajemnicą terapeutyczną.
Konsultacja w Punkcie jest bezpłatna.
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Wielka fala nie przyszła
W drugiej połowie maja nadwiślańskie tereny Gminy Jabłonna były zagrożone
podtopieniami. W związku z powodziami jakie dotknęły mieszkańców południowej
Polski i podwyższającym się poziomem wód w Wiśle, Gmina ogłosiła alarm
przeciwpowodziowy.
Od 18 do 22 maja wały przeciwpowodziowe były stale monitorowane,
dwuosobowe patrole, w których skład wchodzili strażacy z OSP
i Policjanci obserwowały poziom wody i stan wałów (w czasie
największego zagrożenia patrolowano wały całą dobę).
W nocy z 21 na 22 maja wał przeciwpowodziowy w naszej gminie
wymagał wzmocnienia w dwóch miejscach. W Suchocinie ułożono
1000 worków z piaskiem na odcinku 200 metrów, ponieważ wystąpiły
przesiąki na wysokości ul. Wiślanej. W Skierdach przy śluzie zostało
ułożonych 80 worków z piaskiem. W akcji wzięli udział strażacy z OSP
Jabłonna i OSP Chotomów.
Woda nie przelała się przez wały przeciwpowodziowe. Wg pomiarów
wodowskazów woda nie przekroczyła poziomu 720 cm. 22 maja o godz.
13.00 został odwołany alarm przeciwpowodziowy ogłoszony 21 maja.
Ze szczególnym zaangażowaniem w akcję prewencyjną włączyły się
zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Chotomowa i Jabłonny.

Stan wody na Wiśle był nieustannie monitorowany

Karta Dużej Rodziny 3+
Ze zniżek gwarantowanych przez Kartę Dużej Rodziny 3+
w Gminie Jabłonna korzysta już prawie 1 000 osób. GOPS,
który koordynuje projekt, wydał karty 192 rodzinom
z trojgiem lub więcej dzieci.
Zachęcamy przedsiębiorców do zostania partnerem Programu
dla Dużych Rodzin, warto pomagać!
Partnerami Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna są:
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, ul. Chełmska 21a,
Warszawa
Rabaty na czesne dla studentów I i II stopnia
Firma Grzegorz Kanigowski
Rabat na sprzedawaną wodę - 30%
Salon Fryzjerski KRZYSZTOF
Dzieci - 10 zł.
Rodzice - 50% na wszystkie usługi
Centrum Dziecięce Bobas
Sklep z artykułami dla dzieci i niemowląt
Rabat na cały asortyment - 10%
Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Skarbów”
Rabat w wysokości 15% na czesne dla każdego dziecka
Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO
Rabat w wysokości 10% na wszystkie porady, konsultacje
i psychoterapie
Laserowe Centrum Rozrywki „LASER-WAR”
Rabat w wysokości 20% na usługi świadczone przez Laserowe
Centrum Rozrywki.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Rabat w wysokości 3% i punkty.
Centrum Medyczne DP MED
Rabat w wysokości 10% (od cen obowiązujących w Centrum
Medycznym) na konsultacje, badania ambulatoryjne, zabiegi
diagnostyczne, stomatologię.
Duże Rodziny mogą już składać wnioski o wydanie Ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny, dzięki której można korzystać ze zniżek
w wybranych instytucjach na terenie całego kraju. Wnioski należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Informacje o zniżkach oraz wniosek do pobrania znajdują się na
www.jablonna.pl

Gmina Jabłonna
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Dzień dziecka w Gminie Jabłonna
Przez cały weekend 31 maja i 1 czerwca na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czekało
mnóstwo atrakcji. W sobotę odbyły się pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, parafialny
Dzień Dziecka w Chotomowie, a w niedzielę „Urodziny Księcia Józefa” połączone z obchodami Dnia
Dziecka w Jabłonnie.
W trakcie pikniku z okazji Dnia Dziecka na uczestników imprezy
czekało wiele atrakcji. Już po raz kolejny obchodom towarzyszyły
„SKARBY JABŁONNY”, dzięki którym można było zapoznać się
z obiektami dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna oraz wziąć
udział w konkursie plastycznym poświęconym tej tematyce.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Dmuchany ciągnik firmy URSUS

W niedzielę 1 czerwca, już od godz. 11.00, dzieci mogły korzystać
z atrakcji, które ufundowała firma Ursus. Na najmłodszych czekał
dmuchany ciągnik, namiot serwisowy z rajdówką i quadem oraz inne
atrakcje ufundowane przez firmę Ursus.
O 13.30 rozpoczęła się inscenizacja historyczna „Urodziny Księcia
Józefa”. Aktorzy w strojach z epoki napoleońskiej zaprezentowali
w specjalnie przygotowanym miasteczku jak wyglądało życie
żołnierzy i dam dworu w czasach księcia Józefa. W tym samym
czasie dzieci wzięły udział w konkursach wiedzy historycznej nt.
Jabłonny i Pałacu, które odbywały się na scenie. W trakcie imprezy
jej uczestnicy mogli również posłuchać i obejrzeć występy zespołów
młodzieżowych z Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Dzień Dziecka połączony z imprezą plenerową pod hasłem
„Urodziny Księcia Józefa”, został zorganizowany w ramach
zintegrowanej kampanii promocyjnej Gminy Jabłonna i obszaru
LGR ZZ jako miejsc weekendowej turystyki, współfinansowanego
ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania z LGRZZ,
z Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Kowalik,
Wójt Olga Muniak i książe Józef

„Nauka, Staż, Praca” – projekt ruszył
Płatne sześciomiesięczne staże, warsztaty aktywizacji i integracji, grupowe i indywidualne
szkolenia komputerowe, współpraca z doradcą zawodowym, z psychologiem i z prawnikiem oraz
kursy zawodowe – to program zaplanowany dla uczestników projektu „Nauka, Staż, Praca”. Program
realizowany na terenie gminy Jabłonna jest skierowany do osób niezatrudnionych, zagrożonych
utratą pracy oraz do nieaktywnych zawodowo.
Fundacja Idealna Gmina, w partnerstwie z Gminą
Jabłonna, od 1 kwietnia 2014 r. realizują Projekt
pn. „Nauka, Staż, Praca”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
umożliwi trwałe wejście na rynek pracy,
wykorzystując instrumenty przezwyciężające
indywidualne bariery aktywności zawodowej
przez udział w zajęciach z autoprezentacji (np.
praca z kamerą), radzenie sobie ze stresem,
umiejętności negocjacyjne i inne.
W pierwszej połowie czerwca odbyły
się dwa spotkania informacyjne dla osób
zainteresowanych udziałem w projekcie, który
będzie trwał do 30 czerwca 2015 r. Uczestnikami
projektu jest 36 osób zamieszkujących gminę
Jabłonna i powiat legionowski.
Przez indywidualizację szkoleń, uczestnicy
zyskują umiejętności, które są dopasowane do
ich możliwości, co pozwoli na łatwiejsze wejście
b(bądź powrót) na rynek pracy.

Leder
Projektu
–
Fundacja
Idealna Gmina, podczas realizacji zwraca
szczególną uwagę na kontakt z lokalnymi
pracodawcami organizując spotkania, staże
oraz na wypracowanie indywidualnych ścieżek
wchodzenia na rynek pracy.
Projekt „Nauka, staż, praca” jest
realizowany przez Fundację Idealna Gmina
oraz Gminę Jabłonna przy współfinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy jednego ze spotkań informacyjnych
dla kandydatów do projektu
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Pikniki rodzinne w Suchocinie i w Janówku Drugim
W sobotę 28 czerwca w Suchocinie odbył się IX Festyn Rodzinny, V z Fundacją TRZCIANY
a w Janówku Drugim – Piknik Rodzinny.
Festyn w Suchocinie zorganizowała Rada Sołecka z Suchocina wraz
z Fundacją TRZCIANY. Sołtys Suchocina dziękuje za pomoc przy
organizacji imprezy następującym osobom: Radnej Teresie Gałeckiej,
Celinie Liwskiej, Danucie Liwskiej, Elżbiecie Rusieckiej, Jarosławowi
Chodorskiemu i pozostałym osobom związanym z Fundacją
oraz Komendantowi Krzysztofowi Goślickiemu za udział i pokazy
przygotowane przez OSP Jabłonna. Wszystkie te osoby przyczyniły
się do tego, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców i gości.

W Janówku Drugim rodzice i dzieci bawili się na Pikniku Rodzinnym
zorganizowanym przez Radę Sołecką Janówka Drugiego. Letniej
i prawdziwie piknikowej atmosfery nie popsuła nawet burza.
Wszędzie było słychać śmiech i rozmowy zarówno dzieci, jak
i rodziców.
W obydwu imprezach udział wzięli między innymi Zastępca Wójt
Tadeusz Rokicki, Radne Teresa Gałecka i Dorota Świątko, Radna
Powiatu Legionowskiego Grażyna Trzaskoma i Andrzej Szczodrowski.

Wóz strażacki OSP Jabłonna

Malowanie buziek w Suchocinie

Mazovia Cup za nami
25 drużyn, blisko 300 zawodników, 105 meczy i dwa dni pełne emocji – tak właśnie wyglądały
7. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup 2014, które odbywały
się na terenie powiatu legionowskiego.
12 i 13 czerwca już po raz siódmy na boiskach
w Jabłonnie,
Legionowie,
Wieliszewie
i Nieporęcie, drużyny z całego Mazowsza
rywalizowały o miano Mistrza, przy okazji
nawiązując i podtrzymując międzyurzędowe
przyjaźnie.
Na dwóch boiskach w Jabłonnie pierwszego
dnia spotkały się drużyny reprezentujące Powiat
Płoński, Płock, Serock, Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki w Zegrzu i Jabłonny.
Nasza drużyna zajęła po pierwszym dniu 4
miejsce w grupie i kolejnego dnia grała o miejsca
16 – 20. Po dwóch wygranych meczach i dwóch
remisach zajęliśmy ostatecznie 17 miejsce.
Najlepszą drużyna tegorocznych Otwartych
Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce
Nożnej MazoviaCup okazała się drużyna
reprezentująca Karczew, drugie miejsce zajęła
Góra Kalwaria, a trzecie Nasielsk.
Sponsorami głównymi imprezy był Gaz System
S.A. oraz Lipowy Przylądek. Jednym z patronów
medialnych wydarzenia był informator gminny
„Wieści z Naszej Gminy”. Imprezę zorganizował
Powiat
Legionowski
przy
współudziale
gmin Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i miasta
Legionowo.

Drużyna gminy Jabłonna zajęła 17 miejsce
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Bieg po Złote Jabłko
W sobotę 14 czerwca w Lasach Chotomowskich odbył się pierwszy Bieg po Złote Jabłko.
W biegach na dystansie 10 km i w biegu rodzinnym wystartowało ponad 140 osób.
W biegu głównym udział wzięło ponad 80 zawodników i zawodniczek, którzy na doskonale oznakowanej trasie
rywalizowali o miejsca i indywidualne czasy. Start i meta usytuowana została przy ul. Generała Lucja Żeligowskiego
od strony lasu. Przełajowa trasa biegu wiodła drogami i duktami Lasów Chotomowskich.
Na wymagającej trasie najszybciej pobiegli:
1. Sylwester Kuśmierz z grupy Byledobiec Anin
2. Arkadiusz Majos z grupy Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa
3. Marcin Rębiejewski z Jabłonny
A wśród kobiet:
1. Dagmara Manka – Wizor z AKS Polonia Warszawa
2 Renata Jakubisiak z Warszawy
3. Sylwia Okurowska z grupy Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa
Najszybszymi zawodnikami z naszej gminy byli Marcin Rębiejewski, który zajął trzecie miejsce w kategorii open
i Anna Bruderek, która zajęła 7 miejsce w kategorii open kobiet. Oprócz biegu głównego ponad 50 osób rywalizowało
i świetnie się bawiło w biegu rodzinnym na dystansie 1,6 km. Impreza biegowa zorganizowana została przez firmę
„Ścieżka Zdrowia”, Urząd Gminy Jabłonna i Grupę Biegową CHTMO. Szczególne podziękowanie i wyrazy uznania
kierujemy do Michała Machnackiego z Grupy Biegowej CHTMO, który przygotował i oznaczył trasę biegową oraz
wsparł merytorycznie organizatorów imprezy.

Zawodnik z nr 40 zajął 14 miejsce

Zwycieżył Sylwester Kuśmierz z klubu Byledobiec Anin

