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Szanowni Państwo,
W grudniu 2015 r. minął rok od objęcia przeze mnie stanowiska Wójta Gminy. W tym czasie, pełnym wyzwań i wytężonej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej,
zrealizowaliśmy zadania, które już teraz poprawiają komfort życia w Gminie Jabłonna. Wśród najważniejszych zeszłorocznych inwestycji znalazły się projekty budowy
kanalizacji i wodociągów, zrealizowany z myślą o najmłodszych Mieszkańcach unijny projekt „W szkole przedszkole” w Szkole Podstawowej w Jabłonnie oraz projekt
„Słoneczna Jabłonna” dzięki któremu na terenie 220 prywatnych posesji zamontowano instalacje solarne do ogrzewania wody. Również w zeszłym roku prowadziliśmy
prace modernizacyjne w ośrodkach kultury i sportu, w gminnych szkołach i przedszkolach, remontowaliśmy drogi i budowaliśmy oświetlenie. Uporządkowaliśmy teren
wokół cmentarzy w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach oraz plac za Domem Ogrodnika. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wszystkich zrealizowanych
w zeszłym roku inwestycji, która dostępna jest na stronie www.jablonna.pl i na oficjalnym profilu Gminy Jabłonna na portalu społecznościowym Facebook.
W tegorocznym budżecie najważniejsze inwestycje to dalsze prace projektowe i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy oraz budowa i przebudowa
dróg: Szkolnej, Przylesie, Szarych Szeregów, skrzyżowania Bagiennej i Partyzantów. Planujemy rozbudowę Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, przygotowanie
i rozpoczęcie budowy hali sportowej w Chotomowie, modernizacje placów zabaw i bazy sportowej, dalsze remonty w szkołach i przedszkolach. Wszystkie zrealizowane
w zeszłym roku inwestycje, a także te które planujemy wykonać w tym roku powstają dzięki płaconym przez Mieszkańców podatkom. Bardzo serdecznie dziękuję
Państwu za ten wkład w rozwój Naszej Gminy.
Serdecznie zapraszam do lektury strony internetowej www.jablonna.pl, na której publikowane są najważniejsze informacje o działaniach gminy i jednostek
organizacyjnych Urzędu, jak również zapowiedzi wydarzeń samorządowych, kulturalnych i sportowych. Polecam także oficjalny profil „Gmina Jabłonna” na portalu
społecznościowym Facebook. Znajdziecie tam Państwo aktualne informacje i fotorelacje o działaniach Urzędu Gminy.
Z poważaniem,
Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

Szanowni Mieszkańcy,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, Wójt i Rada Gminy Jabłonna pragną złożyć Państwu życzenia zdrowia, spokoju i miłości.
Niech Święta spędzone w rodzinnej atmosferze będą czasem zrozumienia i przyniosą każdemu z nas odpoczynek od codziennych problemów.
Życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jabłonna wszystkiego co najlepsze!
Wesołego Alleluja!

Nowe samochody i sprzęt dla Policji
60 tysięcy złotych wyniosło dofinansowanie, jakie powiat przekazał na zakup nowych radiowozów dla legionowskiej policji.
Uroczystość odbyła się na parkingu Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie
policjanci odebrali dziewięć nowych radiowozów oraz urządzenia techniki policyjnej.
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
insp. Waldemar Perdion w asyście Zastępcy
Komendanta ds. Logistyki mł. insp. Huberta
Kowalczewskiego przekazał policjantom kluczyki do nowych aut. Na uroczystości obecni byli
także starosta legionowski Robert Wróbel, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, wójt
gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, zastępca
wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska oraz
wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki.
Samochody oraz urządzania zostały zakupione
przy wsparciu finansowym budżetu państwa
oraz samorządów terytorialnych. Budżet
państwa współfinansował zakup jednego radiowozu, powiat legionowski dwóch samochodów
nieoznakowanych oraz jednego oznakowanego,
gmina Legionowo jednego radiowozu oznakowanego, gmina Nieporęt przekazała część środków na zakup samochodu terenowo-osobowego w wersji nieoznakowanej, gmina Jabłonna
jednego samochodu nieoznakowanego, a gmina
Wieliszew współfinansowała zakup jednego
radiowozu oznakowanego i jednego nieoznakowanego. Całkowity koszt dofinansowania

przekroczył kwotę 250 tys. zł, zaś udział powiatu wyniósł 60 tys. zł. Samochody marki Dacia
Duster, Hyundai i20, Opel Corsa oraz Kia Ceed
niezwłocznie rozpoczną służbę w poszczególnych komisariatach i wyjadą na powiatowe ulice.

Przekazanie radiowozów policjantom

Policjanci otrzymali także dwa urządzenia do
testowania trzeźwości AlcoBlow, laserowy miernik odległości oraz trzy urządzenia teleinformatyczne zakupione przez gminę Legionowo.
Ponadto gmina Jabłonna przekazała kserokopiarkę, a gmina Wieliszew trzy drukarki.
Powiat legionowski i gminy wchodzące
w jego skład nie po raz pierwszy uczestniczą

w doposażeniu policji dając tym samym wyraz
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i skuteczność pracy funkcjonariuszy.
– To oczywiste, że wspieramy, bo bezpieczeństwo
jest jednym z naszych priorytetów. Mam nadzieję,
że radiowozy będą dobrze służyły. – powiedział
starosta Robert Wróbel.
Komendant Powiatowy Policji podziękował
samorządowcom za pomoc finansową przy
zakupie pojazdów i sprzętu podkreślając
dobrą współpracę policji z władzami samorządowymi i zapewnił, że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej i szybciej dotrą do
miejsc, gdzie ich interwencja będzie potrzebna,
a także jeszcze efektywniej zadbają o porządek
i bezpieczeństwo oraz znacznie usprawnią
swoją pracę w zakresie działań administracyjnych. Zakupione auta będą wykorzystywane
przez służby prewencyjne, w trakcie czynności
operacyjnych w celu zwalczania przestępczości
pospolitej.
Uroczystego poświęcenia radiowozów dokonał proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Świętego Jana Kantego w Legionowie
ks. prałat Lucjan Szcześniak przekazując policjantom obrazki i emblematy ze św. Krzysztofem,
patronem kierowców.
tekst/foto: www.powiat-legionowski.pl
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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
– informator budżetowy 2016
Trzynastoma głosami „za” przy dwóch „wstrzymujących się” Rada Gminy Jabłonna podjęła
uchwałę budżetową na rok 2016. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze punkty
uchwały z 29 grudnia 2015 roku.
Tegoroczne wydatki ustalono na ponad
63 mln zł, z czego około 6 mln zł stanowią
wydatki inwestycyjne. W 2016 r. dochody gminy
szacowane są na prawie 62,5 mln zł. Najwyższą
wartość w dochodach przedstawiają udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, w tym ponad 27,5 mln zł z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Skąd biorą się pieniądze
w budżecie gminy?

jednostek samorządowych, tym większe możliwości
rozwoju: budowy dróg, wodociągów, kanalizacji,
szkół, oświetlenia ulicznego.
Nasze podatki przekładają się więc bezpośrednio na poprawę jakości naszego życia. Dlatego
pragniemy zachęcić Państwa do zameldowania
się na terenie gminy Jabłonna albo rozliczenia się z podatku w legionowskim urzędzie
skarbowym.

Na co wydajemy nasze pieniądze?

Ogółem dochody dzielimy na:
Dochody własne – gromadzone na podstawie
różnych ustaw. Wpływają do kasy gminy bezpośrednio od mieszkańców i firm w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i Ministerstwa
Finansów. Odpowiednie ustawy określają
również na co gmina może przeznaczyć zgromadzone środki.
Dotacje – otrzymujemy z budżetu państwa
i innych jednostek samorządu terytorialnego.
Dotacje celowe muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, gdyż w przeciwnym
wypadku podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.
Subwencje – są bezzwrotną formą zasilenia
finansowego gminy z budżetu państwa przeznaczoną na określoną działalność. W gminie
Jabłonna jest to subwencja oświatowa.

Dochody
Tegoroczne dochody własne gminy przewidziano na kwotę 41 740 081 zł, z kolei dochody
ogółem przekroczą 62 mln zł. Znaczną część
dochodów, bo 27 585 000 zł stanowią wpływy
z podatku od osób fizycznych, 5 072 287 zł
wpływy z podatku od nieruchomości,
16 480 160 zł wpływy z subwencji ogólnej
(oświatowa subwencja dla jednostek samorządu
terytorialnego. Po stronie dochodów znajdują
się również: środki stanowiące wpływ z usług
2 785 000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa
w kwocie 4 197 508 zł, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie
1 374 000 zł, w pływy z opłat na łączną sumę
2 778 220 zł, w tym około 355 000 zł z opłat za
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Znaczna część dochodów pochodzi z udziału gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
szczególnie od osób fizycznych. Im wyższe dochody

Gmina Jabłonna, aby mogła sprawnie realizować
powierzone jej ustawami zadania działa poprzez
swoje jednostki organizacyjne. Jednostkami tymi
są: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum publiczne, przedszkola gminne, Pracownia
Urbanistyczno-Architektoniczna. Jednostki te
na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy, a swoje dochody odprowadzają do
budżetu. Ponadto w gminie działają instytucje
kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne
Centrum Kultury i Sportu, które otrzymują
z budżetu dotacje podmiotowe na swoją działalność i uzupełniają je dochodami z wykonywanej działalności. Dofinansowywane są również
kluby sportowe „Lotos” Jabłonna i „Wisła”
Jabłonna.

Wydatki inwestycyjne
Tegoroczny plan wydatków zakłada przeznaczenie 5 832 252 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: – 1,6 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej
oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej i budowę systemu gospodarki ściekowej w gminie Jabłonna; – 1,5 mln na
rozbudowę Przedszkola Gminnego w Jabłonnie;
– 1 225 000 zł na transport i łączność w tym na:
dotację dla powiatu legionowskiego na projekt
i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej
ul. Klonowej w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej
do granicy gminy), wykonanie projektu i przebudowę ul. Szkolnej w Jabłonnie (przy SP), przebudowę ul. Przylesie (zgodnie z istniejącą dokumentacją), wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej
i Szarych Szeregów, wykonanie projektu i przebudowę skrzyżowania Bagiennej z Partyzantów
w Chotomowie; – ponad 316 tys. zł na oświetlenie
ulic, placów i dróg; – prawie 57 tys. zł na zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie
boisk za Domem Ogrodnika w Jabłonnie.
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Znaczna część wydatków to oświata

Wydatki oświatowe
Największy wydatek bieżący w budżecie
gminy na 2016 rok stanowi wydatek na działy
– Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną
opieką wychowawczą, na które w 2016 roku
planowane jest wydatkowanie środków
w wysokości 31 007 482 zł, co stanowi ponad
48% wydatków bieżących ogółem. Wydatki tych
rozdziałów związane są z funkcjonowaniem
publicznych szkół podstawowych, gimnazjum
oraz przedszkoli gminnych na terenie gminy.
Ponadto, gmina zobowiązana jest do przekazywania dotacji dla niepublicznych placówek
oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
jak również dotacji dla innych gmin, w placówkach których przebywają dzieci z naszej gminy.
Zaplanowana na 2016 rok dotacja dla placówek
niepublicznych ma wynieść ponad 4,6 mln zł.

Budżet i jego zmiany
Należy pamiętać, że rok budżetowy jest pełen
dynamiki. W jego trakcie może okazać się, iż
w budżecie pojawią się nowe zadania inwestycyjne, na które wcześniej nie udało się zapewnić
finansowania, lub niektóre inwestycje uda się
zrealizować szybciej. Ewentualnie może okazać
się, iż obecnie zapisane zadania będą kosztowały
mniej w związku z postępowaniem przetargowym i uwolnione środki będą mogły posłużyć
do sfinansowania innych zadań inwestycyjnych.
Należy zatem założyć, że uchwalony budżet
będzie modyfikowany, a realizacja pewnych
inwestycji jednorocznych może być czasowo
zawieszona, a wieloletnich przesunięta w czasie.
Pełny tekst uchwały budżetowej na 2016 rok wraz
z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej gminy www.jablonna.pl w zakładce BIP – Budżet
na 2016 rok.

Redakcja:
Michał Smoliński (redaktor naczelny)
promocja@jablonna.pl
Aneta Ostaszewska-Tańska (redaktor prowadzący)
redakcja_wiesci@jablonna.pl
Projekt i skład: RITF.eu
Druk: Poligrafia GREG
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Wydarzenie pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna
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ZAPRASZAMY!

ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA SĄ REALIZOWANE
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2016

JABŁONNA, CHOTOMÓW, SKIERDY

Karnawał dla Julki
Każdy sposób jest dobry, by pomagać – udowodnili to mieszkańcy Jabłonny, którzy
30 stycznia uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Podczas balu zorganizowanego przez
Agatę Lindner – Sołtys Jabłonny, uczestnicy wzięli udział w loterii fantowej. Pieniądze
zebrane w trakcie zabawy zostały przekazane niepełnosprawnej Julce z Jabłonny.
W zabawie karnawałowej, która miała miejsce
w ostatnią sobotę stycznia w Domu Ogrodnika,
wzięło udział prawie 140 osób. Celem spotkania była nie tylko zabawa przy muzyce na żywo,
mieszkańcy spotkali się głównie po to, by wziąć
udział w loterii fantowej.
Pieniądze zebrane podczas loterii – 4.450 zł –
zostały przekazane 28-letniej Julce z Jabłonny,
która cierpi na niepełnosprawność ruchową.
Pieniądze zostaną przeznaczone na dostosowanie łazienki w domu Julki do jej potrzeb.

Organizator imprezy
– Agata Lindner, dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w pomoc
w organizacji zabawy:
Jarosławowi Chodorskiemu
– Wójtowi Gminy Jabłonna,
Arturowi Szymkowskiemu
i Wojciechowi Nowosińskiemu
– Radnym Rady Gminy Jabłonna,
członkom Rady Sołeckiej,
Anicie Kubalskiej oraz pozostałym osobom,
które pomogły w zorganizowaniu zabawy
karnawałowej dla Julki.

Goście imprezy

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

OFERTA PRACY: INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jabłonnie ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy inspektor
ds. świadczeń wychowawczych.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą
ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz
obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach
określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202),
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej,
f) dobra znajomość obsługi komputera
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i urządzeń biurowych,
g) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne TOP-TEAM,
b) znajomość aktów prawnych: ustawa
o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych,
ustawa o pracownikach samorządowych,
c) doświadczenie w pracy z klientem,
d) wysoka kultura osobista,
e) odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,
komunikatywność, umiejętność pracy pod
presją czasu.
3. Zakres wykonywanych zadań
na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego,
b) prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych m.in.:
- prowadzenie rejestrów i ewidencji osób
ubiegających się o w/w formy świadczeń,
- kompletowanie niezbędnych dokumentów,
- prowadzenie korespondencji między instytucjami i czuwanie nad jej bieżącym oraz
terminowym przepływem,
c) przetwarzanie danych osób korzystających
z w/w świadczeń w komputerowej bazie
danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia,
informacje),
d) przygotowanie danych niezbędnych do
sporządzania miesięcznych, kwartalnych
i rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizowanych zadań, obsługa
aplikacji CAS,
e) sporządzanie dokumentów niezbędnych
do wykonywania przelewów środków na
świadczenia wychowawcze, obsługa aplikacji
informatycznych do realizacji zadania.

f) udział w szkoleniach w celu podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika Ośrodka w ramach
zajmowanego stanowiska i obowiązujących
przepisów.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy
składać osobiście w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne
stanowisko – inspektor ds. świadczeń wychowawczych” w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jabłonnie (pok. nr 1)
lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 16 marca 2016 r.
o godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się na
www.gops.jablonna.pl

W poprzednich latach do budżetu
gminy z PIT-ów wpłynęło:
2012 – 20,7 mln zł
2013 – 21,5 mln zł
2014 – 24,1 mln zł
2015 – 27,0 mln zł
Inwestycje i realizacja zadań własnych gminy to
nie wszystko, podatek w Jabłonnie się opłaca.

24,1 mln

2012

2013

2014

27,0 mln

21,5 mln

Każdy mieszkaniec chciałby, żeby drogi, którymi jeździ były oświetlone i nie miały dziur,
żeby autobusy kursowały po terenie całej gminy
i z dużą częstotliwością, żeby dzieci uczyły się
w nowoczesnych szkołach, a monitoring obejmował jak największą część gminy, żeby gmina
była zurbanizowana, czysta i nowoczesna.
Dobre zmiany pociągają za sobą koszty finansowe - gmina opłaca te zadania m.in. z Twojego
podatku dochodowego. Dlatego im więcej
osób płaci podatki w Urzędzie Skarbowym
Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w gminie Jabłonna, tym więcej środków
trafia do gminnej kasy.

20,7 mln

Gmina Jabłonna
– tu mieszkam, tu płacę podatki
Zgodnie z przepisami prawa, miejscem rozliczania się osoby fizycznej (PIT) jest urząd skarbowy
właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza
to, że aby Twój podatek miał wpływ na jakość
życia w Jabłonnie, nie trzeba być zameldowanym- wystarczy tutaj mieszkać.

Jak wybrać legionowską „skarbówkę”?
2015

Dodatkową zachętą do płacenia podatków w
US w Legionowie jest Karta Mieszkańca Gminy
Jabłonna, dzięki której osoby zamieszkujące i
odprowadzające podatek dochodowy ze wskazaniem Gminy Jabłonna jako miejsca zamieszkania płacą mniej za zakup długookresowych
biletów ZTM (w ramach programu „Warszawa
Plus”). Zaświadczenie z legionowskiego urzędu
skarbowego pozwala również zostać beneficjentem Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna
gwarantującej szereg zniżek- między innymi w
opłacie za odpady.

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta.
Wystarczy w formularzu PIT podać adres
zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna oraz
wskazać dane legionowskiego urzędu skarbowego. Można również wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który dostępny jest w
urzędzie skarbowym – podać imię i nazwisko,
PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego. Wypełniony formularz można
złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres
Urzędu Skarbowego ul. Józefa Piłsudskiego
43c 05-120 Legionowo (o zmianie urzędu należy
poinformować pracodawcę).
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Podsumowanie Akcji ZIMA – fotorelacja
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Konkurs na Projekt Gminnej Kartki
Wielkanocnej rozstrzygnięty!
Spośród 70 nadesłanych prac, Komisja
Konkursowa wybrała 3, które po opracowaniu graficznym staną się oficjalnymi kartkami
wielkanocnymi gminy Jabłonna. Zwycięzcami
konkursu zostali: Karolina Jagielska, Bartosz
Pogrudka, Olga Korzeniowska.
Uwzględniając wysoki poziom nadesłanych prac
Komisja postanowiła przyznać 11 wyróżnień
oraz 1 wyróżnienie specjalne.
Należy podkreślić, że autorzy wszystkich nadesłanych kartek wykazali się inwencją twórczą
i zaangażowaniem za co serdecznie dziękujemy i liczymy, że ponownie oczarują nas swoimi
pracami w kolejnych konkursach.

Ocena prac przez komisję

LISTA LAUREATÓW:
ZWYCIĘZCY:
Karolina Jagielska,
Bartosz Pogrudka,
Olga Korzeniowska.
WYRÓŻNIENI:
Julia Łaniewska (wyróżnienie specjalne), Agata
Wróbel, Karolina Drewnowska, Julia Siedlińska,
Bartosz Tokarski, Aleksandra Musel, Natalia
Skrzypiec, Weronika Michalska, Alicja Sowińska,

Zwycięskie kartki

Julia Piasecka, Kaja Kamieniecka, Mikołaj
Makarewicz.
Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród, które odbędzie się podczas Gminnego
Spotkania Wielkanocnego 12 marca pod
Urzędem Gminy Jabłonna o godzinie 13:00.
Tego dnia odbędzie się wystawa wszystkich
prac konkursowych, na którą serdecznie
zapraszamy!
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Akcja jabłka w szkole!
W lutym po raz drugi do jabłonowskich placówek trafiły jabłka, przekazane przez Polski
Czerwony Krzyż.
Pierwsza dostawa owoców miała miejsce
w połowie stycznia.
Jabłka trafiły do uczniów szkół podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie, gimnazjum
w Chotomowie oraz Domu dziecka w Chotomowie.
Druga tura zdrowej przekąski trafiła do naszej
gminy 18 lutego. Tym razem do rozdania było 858
skrzynek, czyli około 19 734 kg jabłek. Wszystkie
owoce trafiły do uczniów i ich rodzin.

Dostawa jabłek do szkół

Sprzęt dla szkół
Pod koniec ubiegłego roku w ramach środków z „Funduszu korkowego” zakupiony został
sprzęt sportowy i multimedialny dla gminnych placówek oświatowych, ośrodka kultury
i strażaków.
Do szkoły podstawowej w Chotomowie trafiły:
dwa telewizory 58”, dwa odtwarzacze DVD,
dwa laptopy Lenovo, Boombox, kserokopiarka,
piłkarzyki oraz cymbergaj. Publiczne gimnazjum
w Chotomowie wzbogaciło się w nowy stół do
tenisa, zewnętrzny stół piłkarski oraz wewnętrzny stół do gry w piłkarzyki. Stoły do gry
w cymbergaja otrzymała również jabłonowska
podstawówka. Uczniowie placówki mogą także
korzystać z zakupionych z Funduszu Gminnego

Cymbergaj

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, gier edukacyjnych
oraz piłkarzyków.
W ramach zakupów z „funduszu korkowego” doposażono także jabłonowski ośrodek
kultury. Do tamtejszej siłowni trafiły: dwie
ławki do ćwiczeń oraz brama na stosy, a na
boisko nowe piłki oraz bramki. Ponadto zakupione zostały krzesła, tablica magnetyczna,
wykładzina i komputer do Gminnego Punktu

Sprzęt multimedialny

Konsultacyjnego. Sprzęt siłowy otrzymali
również strażacy z OSP Jabłonna. Poza obciążeniami do gryfów, stojakami, ławeczkami
i innymi urządzeniami do siłowni, straży przekazany został telewizor i projektor.
Łącznie z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zakupiono sprzęt sportowy i multimedialny za
blisko 69 tysięcy złotych.

Piłkarzyki
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Tenisowe potyczki
20 lutego w hali sportowej szkoły podstawowej w Jabłonnie odbył się 3 Turniej I Memoriału
Tenisa Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej.
W zawodach udział wzięło 91 zawodników,
wśród nich nie zabrakło oczywiście osób biorących już udział w poprzednich turniejach. Przy
stołach pojawili się również nasi samorządowcy: wójt Jarosław Chodorski, Przewodniczący
Rady Gminy Witold Modzelewski oraz zastępca
wójta Marcin Michalski i radni: Dorota Świątko
i Tomasz Wodzyński. Zaciętą rywalizację
wygrał Marcin Michalski, drugi był Witold
Modzelewski, a trzecie miejsce przypadło
Dorocie Świątko.
Czwarty finałowy turniej I Memoriału
im. Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym
odbędzie się 19.03.2016 r. Zapraszamy!

Jarosław Chodorski i Tomasz Wodzyński

Kobieta kobiecie
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej z Legionowa przyłączyło się do akcji, wymyślonej
przez Lean In Circle Pomorskie, #kobietakobiecie.
Akcja polega na tym aby torebkę, która leży zapomniana głęboko w szafie
podarować innej kobiecie, napełniając ją dodatkowo artykułami higienicznymi lub kosmetykami.
Torebkę należy przynieść do legionowskiego biura CIS, które mieści się
przy ul. Piłsudskiego 3, wejście od ul. Kopernika, w godzinach od 8.00
do 16.00. Można też zadzwonić i dopytać o szczegóły – tel. 22 732 15 58.
Zebrane torebki zostaną rozdysponowane w porozumieniu z Ośrodkami
Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu. To one wskażą kobiety,
którym taki prezent jest najbardziej potrzebny.
Jeśli ktoś bardzo chciałby przekazać torebkę, a nie ma możliwości dojazdu do Legionowa, może zadzwonić do biura CIS i umówić się na odbiór
w innym miejscu.
Zapraszamy na stronę www.cis.legionowski.pl
Lista art. higienicznych do torebki: szampon do włosów, mydło w płynie,
podpaski, krem do rąk, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, odżywka
do włosów, szminka ochronna do ust, pilniczki.
Z innych rzeczy, może mniej potrzebnych, ale miłych: książka, kubek,
biżuteria, apaszka.

# kobietakobiecie
POMYSŁODAWCA AKCJI

Lean In Pomorskie

Jeśli macie choć jedną niepotrzebną torebkę,
uzupełnijcie ją środkami czystości, kosmetykami.
Torebki przekażemy potrzebującym kobietom.
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie,
ul.Piłsudskiego 3
wejście od ul.Kopernika
KONTAKT
+(48) 22 732 15 58
biuro@cis.legionowski.pl

www.cis.legionowski.pl

PA R K I N G I P R Z Y L E Ś N E J – I N F O R M A C J A
OFERTA PARKINGÓW i GARAŻY
w JABŁONNIE PRZY UL. LEŚNEJ NA
DZIAŁKACH 2375, 2376 i 2377
1. Koszt jednego miejsca postojowego
o wymiarach ~ 2,6 x 5,3 m wraz z udziałami
w drodze dojazdowej wynosi 13 500 zł brutto.
Sprzedaż miejsca postojowego polega na
zakupie udziału w nieruchomości z określeniem wyłącznego prawa do korzystania
z miejsca postojowego oraz na zakupie ułamkowych udziałów w drodze dojazdowej.
2. Koszt jednego garażu o wymiarach
wewnętrznych ~ 2,8 x 5,6 m wraz z udziałami
w drodze dojazdowej wynosi 33 500 zł brutto.
Sprzedaż garażu polega na zakupie udziału
w nieruchomości z określeniem wyłącznego prawa do korzystania z garażu oraz na
zakupie ułamkowych udziałów w drodze

dojazdowej.
Koszt aktu notarialnego przenoszącego sprzedaż udziałów wraz prawem do korzystania
z określonego miejsca wynosi około 1100 zł
dla miejsca postojowego i około 1600 zł dla
garażu.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę garażu/
miejsca postojowego zawierane będą umowy
cywilno-prawne z firmą Beton-Stal Ostrołęka
Development sp. z o.o.
Zadatek w wysokości 15 % wartości. Reszta
należności po wybudowaniu i przekazaniu
do użytkowania.
PARKING OSIEDLOWY NA DZIAŁKACH
NR 2375, 2376 i 2377 w JABŁONNIE
PRZY UL. LEŚNEJ
60 miejsc postojowych o wymiarach 2,6 x 5,3 m,
35 garaży murowanych o wym. wewn. 2,8 x 5,6 m

Teren ogrodzony panelami ocynkowanymi
na słupkach ocynkowanych.
Bramy wjazdowo-wyjazdowe – 2 szt. –
ocynkowane przesuwne, przystosowane do
montażu automatu bramowego.
Komunikacja wewnętrzna – utwardzona
kostką drogową gr. 8 cm.
Miejsca postojowe wyłożone betonowymi
kratami ażurowymi zasypanymi do ½ wysokości tłuczniem (powierzchnia chłonna).
Gdzie to możliwe, drzewostan zostanie zachowany w liniach podziałowych i wzdłuż ogrodzenia. Garaże murowane z pustaków betonowych (od zewnątrz z pustaków Amerblok).
Dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej
– pokryty blachą trapezową. Bramy garażowe uchylne – np. firmy Wiśniowski. Posadzka
wyłożona kostką drogową.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w całej Polsce obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszej
gminie uroczystości odbyły się w Chotomowie.
Obchody rozpoczęła Msza święta odprawiona o godzinie 18.00 w kościele parafialnym
w Chotomowie. Po nabożeństwie zebrani
przeszli pod Pomnik Chwały Bohaterów Walk
z hitlerowskim najeźdźcą w Chotomowie (przy
rondzie), gdzie delegacje złożyły kwiaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
uroczystości zorganizowanej w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych
– objętych Patronatem Narodowym Prezydenta
RP Andrzeja Dudy.
Dziękujemy Pocztom Sztandarowym, delegacjom składającym kwiaty oraz wszystkim
zaangażowanym w organizację obchodów,
których inicjatorami byli Sołtys Dąbrowy
Chotomowskiej Radomir Czauderna i Wójt
Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
Delegacja Rady Gminy

Złożenie kwiatów przez władze gminy

Msza w Chotomowie

Przemówienie Wójta

Obchody w Legionowie

Profilaktyka zdrowotna w 2016 roku
Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizatorów programów zdrowotnych w gminie
Jabłonna w roku 2016. Poniżej prezentujemy zakres procedur objętych programami oraz
informacje o realizatorach.
Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych klasy i – VI zamieszkałych na terenie
gminy Jabłonna.
Realizacja programu w gabinecie stomatologicznym Centrum Medyczne
go DP Med w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 49, telefon: (22) 29-29-800.
Procedura 1: przegląd + instruktaż higieny jamy ustnej + czyszczenie
gabinetowe.
Procedura 2: zabieg lakowania (1 ząb).
Procedura 3: zabieg zachowawczy – (dowolny ząb, dowolna lokalizacja,
ewentualnie RTG punktowe, ewentualnie znieczulenie miejscowe lub przewodowe, materiał kompozytowy światło utwardzalny, w uzasadnionych
sytuacjach klinicznych materiał o charakterze opatrunku).
Procedura 4: zabieg chirurgiczny – ekstrakcja (dowolny ząb mleczny lub
stały z wykluczeniem zębów nr 8 góra lub dół), w procedurę wliczone jest
znieczulenie miejscowe lub przewodowe.

Miejscem zajęć, tak jak w latach ubiegłych będzie Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie na ul. Modlińskiej 102.
Zapisy do szkoły rodzenia przyjmowane są przez formularz dostępny
na www.szczesliwarodzinka.pl, pod numerem 515-234-513 lub e-mailem
polozna@szczesliwarodzinka.pl.
Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych.
Realizatorem programu będzie Centrum Medyczne DP Med
przy ul. Modlińskiej 49, telefon: (22) 29-29-800.
W ramach programu pacjentki będą mogły skorzystać z poniższych
procedur:
Procedura 1: konsultacja lekarska – ciąża.
Procedura 2: konsultacja lekarska związana z pobraniem cytologii.

Procedura 5: leczenie kanałowe.

Procedura 3: badanie – cytologia ginekologiczna.

Program edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”.

Procedura 5: badanie USG ciąży.

Realizatorem programu będzie: Usługi położnicze Dorota Chojnowska.
W ramach zajęć odbywać się będą spotkania edukacyjne w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu ciąży, porodu, pielęgnacji noworodka oraz małego dziecka. Tematyka zajęć adresowana jest nie tylko do
przyszłych rodziców w ciąży z pierwszym dzieckiem, ale też z drugim
i kolejnym w celu odświeżenia, i zdobycia nowej wiedzy, i nowych praktycznych umiejętności dotyczących kolejnego porodu oraz opieki nad
dzieckiem (dziećmi).

Procedura 4: konsultacja lekarska – weryfikacja wyniku cytologii.
Procedura 6: zlecone przez lekarza ginekologa CM badania laboratoryjne:
morfologia bez rozmazu, glukoza w surowicy, test obciążenia glukozą,
badanie ogólne moczu.
Informujemy również, że za procedury nieujęte w gminnych programach
realizator może pobierać opłaty.
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500 złotych na dziecko – co warto wiedzieć
Kto otrzyma świadczenie 500 zł?
Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł
będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom
na dziecko do momentu osiągnięcia przez
nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.
W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie
kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest
niepełnosprawne, kryterium rośnie do 1200 zł.
Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już
nie będzie obowiązywać. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje
rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma
tylko jedno z nich.

Jak otrzymać świadczenie 500 zł?
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie
wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jabłonnie. Wniosek o to świadczenie będzie
trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający
świadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się
o świadczenie na drugie i kolejne dzieci, nie
będzie konieczności dołączania zaświadczenia
o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze
dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt
nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba
podać dane osoby starającej się o świadczenie

oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina
sama będzie pozyskiwała podstawowe dane
o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać
tych informacji. Wnioski będzie można składać
przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak
jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców,
czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Czy osoby o wyższych dochodach
również dostaną świadczenie?
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po
500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł
na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach

z dzieckiem niepełnosprawnym) także na
pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku
życia dziecka.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota od której nie będą odprowadzane
żadne składki. To kwota bezpośrednio dla
rodziny.

Czy kryteria dochodowe będą weryfikowane?
Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfikacja planowana jest na 1 października 2019 r.
Informacje pochodzą z:
www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

PROGRAM
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwietniu:
1 kwietnia (piątek) – 8.00-20.00
Poniedziałki (4, 11, 18 i 25 kwietnia) – 8.00-19.00
Wtorek-piątek – 8.00-18.00
Soboty (2, 9, 16, 23, 30 kwietnia) – 10.00-14.00
Pozostałe punkty przyjmowania wniosków:
▪ Chotomów (Gimnazjum ul. Partyzantów 23) – soboty (2 i 9 kwietnia) – 10.00-14.00
▪ Skierdy (filia GCKIS ul. Nadwiślańska 1) – sobota 2 kwietnia – 10.00-14.00
▪ Janówek Drugi (Gminny Plac Zabaw ul. Kwiatowa) – sobota 2 kwietnia – 10.00-14.00
▪ Suchocin (Gminny Plac Zabaw ul. Wiślana) – sobota 9 kwietnia – 10.00-14.00
▪ Boża Wola (Klub Rolnika) – sobota 9 kwietnia – 10.00-14.00
Wnioski będzie można pobrać ze strony www.jablonna.pl; www.gops.jablonna.pl
Wnioski będą również dostępne (od 15 marca 2016r.) w Urzędzie Gminy Jabłonna,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie oraz we wszystkich placówkach
oświatowych na terenie naszej gminy.
UWAGA!!! Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny, a nie zameldowania.
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Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.
Termin

Opis czynności

1.03.2016 – 15.03.2016 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2016 – 21.03.2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust 7 ustawy o systemie oświaty

11.04.2016 r., godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2016 – 15.04.2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2016 r., godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.
Termin

Opis czynności

6.06.2016 – 8.06.2016 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9.06.2016 – 14.06.2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust 7 ustawy
o systemie oświaty

16.06.2016 r., godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.06.2016 – 20.06.2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

21.06.2016 r., godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Uwaga! FORMULARZE: Deklaracja kontynuacji, Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola, Wola korzystania z przedszkola oraz Wzory oświadczeń można pobrać z www.jablonna.pl

Psy pod kontrolą
W 2016 roku akcję darmowego chipowania psów sfinansuje gmina Jabłonna. Akcja będzie
trwała do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do
30 listopada bieżącego roku.
Wielu właścicieli zwierząt przeżyło stresujący
moment zaginięcia swojego pupila. Niestety
nie wszystkie zwierzęta udaje się odnaleźć i nie
wszystkie też samodzielnie odnajdują drogę do
domu. Można zwiększyć szanse odnalezienia
swojego psa poprzez elektroniczne oznakowanie go za pomocą mikrochipa. Chipowanie
zwiększa szansę na szybkie zlokalizowanie
w przypadku zaginięcia zwierzęcia, a także jest
jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania
ich bezdomności.
Psa chipuje się tylko raz w ciągu jego całego
życia, a ponieważ chip zbudowany jest z materiałów biologicznie obojętnych, nie ulega degradacji. Ponadto mikrochipy nie wymagają zasilania, nie zużywają się i nie wymagają wymiany.
Chip jest wprowadzany przez lekarza weterynarii pod skórę psa. Zabieg trwa kilka sekund
i jest dla zwierzęcia bezbolesny. Niewielki
chip generuje 15-sto cyfrowy numer, możliwy
do odczytania za pomocą specjalnego czytnika. Gdyby zdarzyło się, że zwierzak ucieknie,
zagubi się lub zostanie skradziony, każda osoba
która dysponuje czytnikiem, np. lekarz weterynarii lub osoba odławiająca bezdomne zwierzęta

po odczytaniu mikrochipa psa i wprowadzeniu
numeru do specjalnej wyszukiwarki odnajdzie
dane personalne opiekuna. Jednocześnie elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem
do wyrobienia paszportu, który trzeba posiadać
aby móc legalnie podróżować z czworonogiem
po krajach Unii Europejskiej.

dotyczące zwierzęcia i jego właściciela zostaną wprowadzane do Międzynarodowej Bazy
Danych SAFE ANIMAL.
Zapraszamy do udziału i pamiętajmy, że zachipowany pies to mniej zagubionych zwierząt.

WARUNKIEM BEZPŁATNEGO
OZNAKOWANIA PSA JEST:
▪ zwierzę musi ukończyć 6 miesiąc życia,
▪ okazanie dokumentu potwierdzającego
zamieszkanie właściciela psa na terenie
gminie Jabłonna,
▪ okazanie książeczki zdrowia psa z aktualnym potwierdzeniem szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Po spełnieniu ww. warunków właściciel czworonoga otrzyma skierowanie na wykonanie zabiegu oznakowania psa w Lecznicy dla Zwierząt
Jabłonna Zygmunt Kosacki znajdującej się przy
ul. Szkolnej 22 A w Jabłonnie. Po zachipowaniu
psa właściciel otrzymuje dokument o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa, a dane

Po skierowanie na zachipowanie psa
należy udać się do Urzędu Gminy
Jabłonna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 29, I piętro,
tel. (22) 767-73-39.
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Chór Natus – wywiad
Z miłości do muzyki… Wywiad z Natalią Zalewską – dyrygentką chóru „Natus” działającego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.
Kiedy zrodził się pomysł utworzenia chóru
(proszę o krótką genezę)?
Pomysłodawcą utworzenia Chóru Szkolnego
była Pani Dyrektor Agata Gołowicz. W związku z tym, że we wcześniejszych latach mojej
pracy jako nauczyciel muzyki prowadziłam już
chór w innej szkole podstawowej, przyjęłam tę
propozycję z chęcią.
We wrześniu 2013 roku wraz z rozpoczęciem
pracy w nowej szkole, ogłosiłam nabór do
Szkolnego Chóru. Do eliminacji przystąpiło ok.
60 uczniów, z czego ok. 45 zostało przyjętych
do zespołu. W kolejnych latach do przesłuchań
przystępowało coraz więcej osób.
Dlaczego „Natus”? Skąd ta nazwa?
Na początku był to po prostu Szkolny Chór ze
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Chór zaczął
się rozwijać i uznałam, że musi mieć swoją
nazwę. Szukałam nazwy, której nie posiada
żaden inny chór, która będzie oryginalna, przyjemna dla ucha i oczywiście taka, która będzie
miała jakieś znaczenie. W lutym 2015 r. chór
otrzymał nazwę „Natus” co w języku łacińskim
oznacza „narodzony”. Nazwa została zaaprobowana przez dyrektora szkoły oraz przez samych
chórzystów.
Ilu członków ma chór? Jak wygląda nabór do
grupy?
W tym roku szkolnym zgłosiło się aż 135
uczniów i obecnie chór liczy ponad 70 chórzystów (są to uczniowie klas IV – VI). W grudniu
2014 roku Pani Dyrektor podjęła kroki, aby
zostały uszyte stroje dla chórzystów.
Podczas przesłuchań sprawdzam słuch muzyczny, poczucie rytmu, diapazon, czyli skalę głosu
oraz wrażliwość muzyczną.
Przy tak dużej liczbie chórzystów, próby to
spore wyzwanie.
Ze względu na dużą liczbę chórzystów w tym
roku szkolnym próby odbywają się z podziałem na dwie grupy. Z pierwszą spotykam się
w środy (14.30-16.30), a z drugą w czwartki
(w tych samych godzinach).
Kiedy chór pierwszy raz wystąpił publicznie?
Jak został odebrany przez publiczność?
Pierwszy publiczny występ odbył się
11 października 2013 roku podczas szkolnych
obchodów Święta Edukacji Narodowej, czyli
wkrótce po utworzeniu chóru. Chciałam od
razu zaznajomić moich podopiecznych ze
sceną i publicznością, którą tworzyli uczniowie i nauczyciele. Chór został bardzo dobrze
przyjęty.
Czy „Natus” ma już na swoim koncie sukcesy?
W marcu 2014 roku chór po raz pierwszy
reprezentował szkołę na Festiwalu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA w Warszawie, gdzie rywalizując
z zespołami oraz chórami województwa mazowieckiego nasz chór zdobył wyróżnienie.

Chór Natus podczas występu

Po raz kolejny reprezentowaliśmy szkolę w maju
2014 r. w Przeglądzie Amatorskich Zespołów
Artystycznych w Warszawie. Zdobyliśmy III
miejsce rywalizując w swojej kategorii z 28
zespołami województwa mazowieckiego.
W kwietniu 2015 roku chór zaśpiewał podczas
XIII Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA
w Warszawie. W listopadzie 2015 roku zajęliśmy II miejsce w V Mazowieckim Festiwalu
Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień”
w Warszawie.
Poza konkursami i festiwalami muzycznymi
występujemy podczas uroczystości szkolnych
(Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
Kanonizacja Jana Pawła II, Piknik Rodzinny,
Święto Szkoły, Zakończenie Roku Szkolnego
itp.). Śpiewaliśmy także dwukrotnie w kościele
w Jabłonnie oraz w jabłonowskim pałacu (m. in.
podczas akcji charytatywnej na rzecz mieszkanki gminy Jabłonny). Co roku przygotowujemy
także Koncert Bożonarodzeniowy.
W 2014 roku postanowiłam napisać tekst i melodię Hymnu Szkoły. Efekt naszej pracy można
usłyszeć na naszym fanpage na facebooku lub
YouTube (wystarczy wpisać: „Hymn Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie”)
Plany na przyszłość?
W marcu 2016 roku będziemy brać udział
w XV Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
Asteriada w Warszawie. Mamy nadzieję, że
dobrze się zaprezentujemy i wrócimy ze statuetką, choć dla nas naprawdę liczy się dobra
zabawa, która zawsze towarzyszy tego typu
występom. Moi podopieczni uwielbiają występować (zawsze po występie mówią, że nie mogą
doczekać się kolejnego).Właśnie dlatego ciężko
jest stwierdzić, który sukces jest dla nas najważniejszy. Na każdy ciężko pracujemy i dajemy
z siebie jak najwięcej. Zawsze powtarzam, że
naszym celem przewodnim jest dobra zabawa,
rozwijanie pasji oraz dążenie do bycia lepszymi
i piękniejszymi wewnątrz.

Czego Państwu i chórzystom życzyć?
Najpiękniejszym dla nas momentem jest ten,
gdy podczas naszego występu widzimy łzy
wzruszenia u słuchaczy, kiedy po koncercie
ludzie podchodzą do nas i mówią, że mieli
ciarki, że nasze wykonanie ich poruszyło. Myślę,
że to jest najważniejsze, bo odśpiewać piosenkę
może każdy, ale nadać jej sens, przekaz i emocje
to już rzecz trudniejsza. Chciałabym, aby Chór
,,Natus” taki pozostał: prawdziwy, szczery,
z ogromną pasją i zamiłowaniem do muzyki.
Wkrótce zobaczycie nas w nowych strojach.
Na koniec dodam mój ulubiony cytat: Muzyka
to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym
świecie – Jimmy Page.
Zapraszamy także do śledzenia naszego fanpage
na facebooku: www.facebook.com/chornatus
Rozmawiała Aneta Ostaszewska-Tańska
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Setki kolarzy w Lasach Chotomowskich
Blisko 400 zawodników stanęło na starcie maratonu MTB z cyklu Northtec MTB Zimą,
inaugurującym zimowy sezon rowerowy na Mazowszu. Współorganizatorem imprezy była
gmina Jabłonna.
Niedzielny maraton w Lasach Chotomowskich
podobnie jak w latach ubiegłych, dedykowany był zmarłemu w 2012 roku Andrzejowi
Wilczopolskiemu, który cztery razy z rzędu
zdobył tytuł Mistrza Świata w wyścigach psich
zaprzęgów.

Mistrzyni Polski na trasie maratonu
Punktualnie o godzinie 11:00 rozległ się sygnał
do startu. Dużą niespodzianką dla uczestników
i kibiców była obecność na starcie Mistrzyni
Polski w przełaju, Olgi Wasiuk. Zawodniczka
przyjechała na Mazowsze, aby sprawdzić swoją
formę przed Mistrzostwami Świata. Na zawodach w Chotomowie zwyciężyła rywalizację
w kategorii OPEN na dystansie Fit.

Wyniki zawodników
Na wspomnianym dystansie FIT, drugie miejsce ze stratą niespełna 2 minut zajęła Kasia
Laskowska (Finiszer.pl). Trzecie miejsce przypadło Justynie Tarnowskiej, która wywalczyła aż
5 minutową przewagę nad kolejną zawodniczką. Na dłuższy dystans MEGA zdecydowały się
tylko 4 zawodniczki. Tę rywalizację zwyciężyła
Katarzyna Polakowska (Romet Racing Team)
z dalekiego Krakowa, druga ze stratą 4 minut
przyjechała Barbara Borowiecka (AZS UMED
Łódź). Na trzeciej pozycji zakończyła rywalizację

Zawodnicy na starcie

Krystyna Żyżyńska-Galeńska (MYBIKE.PL).
Rywalizację mężczyzn na dystansie MEGA
zwyciężył utytułowany zawodnik Paweł
Baranek (MONTERIA FACTORY TEAM), drugi
z zaledwie 5 sekundową stratą dojechał Adrian
Jusiński (TRW Cloudware Team). Trzecie miejsce wywalczył Tomasz Majewski (Retro Rowery

Duda Team). Dystans FIT zwyciężył Michał
Józkowicz (Diversey Team). Drugi stopień
podium wywalczył Tomasz Pietrzycki (PIE3CKI
TEAM). Trójka na pudle przypadła Grzegorzowi
Marcinkiewiczowi (Świat Rowerów Racing
Team).

Dla Walentynek i nie tylko
13 lutego w ramach Jabłonowskich Spotkań
z Poezją, Gminna Biblioteka Publiczna
w J a b ł o n n i e z o r g a n i z o wa ł a k o n c e r t
walentynkowy.
Walentynkowy recital poezji śpiewanej w wykonaniu Barbary Pachury, pt.: „Wygasłe Słowa”
odbył się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie.
Licznie przybyła publiczność miała okazję
wysłuchać zarówno własnych utworów artystki, jak i tekstów: Anety Oczkowskiej, Barbary
Malinowskiej czy Very Kopeckiej.
Piękny głos i dźwięki gitary sprawiły, że w sali
widowiskowej Domu Ogrodnika panowała
niesamowita atmosfera, a słuchacze zostali
wprowadzeni w nostalgiczny nastrój.

Barbara Pachura

IBUK.LIBRA dla biblioteki w Jabłonnie
Biblioteka w Jabłonnie przedłużyła umowę dostępu do największej polskiej
platformy, oferującej publikacje w wersji elektronicznej – IBUK.LIBRA.PL
Nasi Czytelnicy mogą do 3 stycznia 2017 roku bezpłatnie czytać 1247 e-książek. Listę dostępnych publikacji, głównie naukowych i popularnonaukowych, oraz instrukcję korzystania z IBUKA można przejrzeć w zakładce
IBUKI – JAK KORZYSTAĆ?
Z platformy IBUK.LIBRA.PL można skorzystać zarówno na miejscu,
w bibliotece, jak i zdalnie: w domu, w pracy, czy na uczelni – wszędzie

tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Warto także zapoznać się z filmikami
instruktażowymi na stronie http://libra.ibuk.pl/pomoc – dzięki którym
w szybki i przystępny sposób dowiemy się jak założyć konto myIBUK czy
dodać kod PIN otrzymany w bibliotece.
Osoby, które w zeszłych latach korzystały z platformy i założyły konta
myIBUK, wciąż będą mieć do nich dostęp, ale po zalogowaniu do konta
wyświetli się komunikat o utracie ważności kodu PIN – należy się wtedy
zgłosić do biblioteki po nowy.
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Sportowiec Roku 2015
Do 31 marca trwa głosowanie na najlepszego sportowca Powiatu Legionowskiego.
W plebiscycie bierze udział troje mieszkańców naszej gminy.
Wśród nominowanych sportowców z naszej gminy znaleźli się: Emil
Dobrowolski, maratończyk, który cały czas walczy o minimum olimpijskie i start na Igrzyskach w Rio, Monika Nyrć, zawodniczka Taekwondo,
trenująca w klubie LKS Lotos Jabłonna oraz Maciej Kocoń, młody zawodnik
jeżdżący na gokartach.

▪ pobrać kupon ze strony (do pobrania poniżej), wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Starostwa lub wrzucić jednej z urn,

Głosować można w następujący sposób:

▪ karty do głosowania znajdują się również na parterze Urzędu Gminy
Jabłonna wraz z urną, do której należy je wrzucić.

▪ wyciąć kupon do głosowania z gazety i wypełniony dostarczyć do
Starostwa Powiatowego w Legionowie,

▪ pobrać kupon ze strony i wypełniony (wraz z podpisem głosującego)
przesłać na adres sport@powiat-legionowski.pl,
▪ za pomocą aplikacji na fanpage’u Powiat Legionowski,

▪ wyciąć kupon do głosowania z gazety i wypełniony wrzucić do jednej
z urn znajdujących się w urzędach gmin w powiecie legionowskim,

Głosowanie trwa do 31 marca 2016 r.

Maciej Kocoń

Monika Nyrć

Emil Dobrowolski

Maciek jest uczniem 6 klasy Szkoły Podstawowej
w Chotomowie. Interesuje się sportem kartingowym, wyścigami samochodowymi i piłką
nożną. Od 5 roku życia jeździ na gokartach
i zbywa w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia.

Monika ma 18 lat, trenuje taekwon-do. Swoją
dyscyplinę uprawia od 7 roku życia.

Emil ma 29 lat, trenuje bieganie od czwartej
klasy szkoły postawowej. Studiował matematykę, interesuje się wędkarstwem, lubi słuchać
muzyki.

Już po raz kolejny uplasował się w czołówce
zawodników kartingowych, biorąc pod uwagę
osiągnięcia z całego roku. Podobnie było w 2013
(zwycięstwo w klasyfikacji generalnej) oraz
w 2014 (II miejsce w Mistrzostwach Polski).
Karting jest ogromną pasją Maćka i nie wyobraża sobie bez niego życia. Ciężko pracuje nad
formą i umiejętnościami, zarówno w sezonie,
jak i poza nim. Kilkakrotnie pokazał, że nawet
po porażce można się podnieść i ostatecznie
osiągnąć sukces.
Osiągnięcia Maćka w 2015 r.:
▪ zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski Potax Max Challenge Poland,
▪ tytuł wicemistrza Polski w Kartingowych
Mistrzostwach Polski,
▪ 4 miejsce na Mistrzostwach Europy,
▪ wygrana w II rundzie Mistrzostw Europy
w Bruck – Austria.

Jest zdyscyplinowanym zawodnikiem, wyznaczającym sobie cele, do którach dąży ciężką
pracą, z wielkim zaangażowaniem, a także
poświęceniem swojego prowatnego czasu.
W wieku 15 lat została powołana do kadry narodowej, zdała też egzamin na i stopień mistrzowski (I dan). 3 lata później zdała na II stopień
mistrzowski (II dan). w całej swojej karierze
zdobyła już ponad 100 medali.
Osiągnięcia Moniki w 2015 r.:
▪ III miejsce na Mistrzostwach Świata
Juniorów we Włoszech (walki
indywidualne),
▪ I miejsce na Mistrzostwach Europy
Juniorów w Szkocji (walki indywidualne),
▪ III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów
w Szkocji (indywiduwalne testy siły),
▪ I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
w Rybniku (walki indywidualne),
▪ I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
w Klobucku (indywidualne testy siły).

Od lat plasuje się w czołówce najlepszych biegaczy długodystansowych w Polsce. Co roku
poprawia swoje rekordy życiowe.
W roku 2016 będzie walczył o klasyfikację
na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janerio
w maratonie.
Osiągnięcia Emila w 2015 r.:
▪ zwycięstwo w Poznań maratonie (pierwsze
zwycięstwo Polaka od 2006 r.),
▪ srebrny medal Mistrzostw Polski na 5 km,
▪ zwycięstwo w półmaratonie w Dallas,
▪ zwycięstwo w Biegu Europejskim w Gdyni,
▪ zwycięstwo w Biegach Przełajowych
o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo.
Inf./fot.: www.powiat-legionowski.pl
www.jablonna.pl

Bieg Po Złote Jabłko
Wystartowały zapisy na trzeci
terenowy „Bieg Po Złote Jabłko”
w Lasach Chotomowskich
Rozpoczęły się zapisy na trzeci bieg terenowy
„Bieg Po Złote Jabłko”. W ramach imprezy
zaplanowano bieg na 10, bieg rodzinny i nordic

walking. W zamyśle organizatorów, impreza ta
ma zachęcać całe rodziny do aktywnego spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu oraz
pokazywać im liczne i nieocenione korzyści
z takiego trybu życia. Już dziś można zgłaszać
swój udział rejestrując się na stronie biegu
www.biegpozlotejablko.pl
III Bieg Po Złote Jabłko odbędzie się 22 maja
2016r. w Lasach Chotomowskich i będzie częścią
obchodów Święta Gminy Jabłonna. Aktualnie
trwają prace nad ustalaniem trasy poszczególnych biegów. Ich przebieg zostanie ogłoszony
w późniejszym terminie.

Uczestnicy biegu rodzinnego w 2015 r.

Tak jak w poprzednich latach, główną konkurencją będzie pokonanie dystansu 10 km.

Na zawodników oprócz medali będą czekać
liczne atrakcyjne nagrody, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników biegu.
Dla dzieci i ich rodziców, którzy lubią rywalizacje i aktywny wypoczynek przewidziano
rodzinną trasę do pokonania razem, będzie
to wyzwanie dla maluchów, ale wierzymy, że
z pomocą rodziców i dopingu kibiców każdy da
radę. Wszystkie rodziny, które zgodnie przekroczą linię mety otrzymają specjalny pamiątkowy
medal.
W ramach imprezy, na terenie Miasteczka
Biegowego zorganizowane zostaną również
liczne atrakcje dla osób kibicujących zawodnikom (stoiska promujące zdrowy tryb życia, sport
oraz profilaktykę zdrowotną).
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WIEŚCI Z URZĘDU

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych

1. Rozliczenie dotacji programu „Książki naszych
marzeń”.
2. Ogłoszony został otwarty konkurs na wybór
realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w gminie Jabłonna w 2016 r.
3. 7 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów za osiągnięcia sportowe.
4. 14 stycznia do gminy zostały przywiezione
jabłka przekazane przez PCK.
5. Wydział uzyskał broszury edukacyjno-profilaktyczne wydawane pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA) ,
6. Koordynowanie Akcji Zima 2016
7. Na potrzeby realizacji Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2015 zakupiony został
sprzęt sportowy i multimedialny, który trafił do
placówek kulturalnych, oświatowych oraz do
straży pożarnej. Dzięki niemu podmioty realizujące programy profilaktyki – w tym zajęcia
sportowe, będą mogły zaoferować dzieciom
i młodzieży ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.
8. Inne sprawy bieżące
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego
1. Przedłożono projekty uchwał dotyczących:
a) sprzedaży nieruchomości przy ul. Piusa
XI 13,
b) zasad wydzierżawiania i wynajmowania
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Jabłonna,
c) wynajmu lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie,
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nabycia gruntów położonych
w Chotomowie, w rej. ul. Ekologicznej.
2. Odszkodowania
a) Wypłacono odszkodowanie w kwocie
314.552 zł w związku z wyrokiem NSA
w sprawie dotyczącej ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę
Jabłonna gruntów pod ulice w Skierdach.
b) Przygotowano odwołanie od decyzji
Starosty Legionowskiego dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dz. ew. 424/2, o pow. 0,0534
ha, obręb 1-Jabłonna (rej. ul. Królewskiej
i Listopadowej). Odszkodowanie ustalone
w kwocie 105.000 zł.
3. Opłaty adiacenckie z tytułu scalenia i podziału
nieruchomości
a) Zwarto 21 protokołów z negocjacji
w spawie ustalenia odszkodowania
z grunty nabyte na rzecz Gminy Jabłonna
w związku z przeprowadzonym scaleniem
i podziałem nieruchomości położonych
w Jabłonnie.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. W toku są 3 postępowania administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji planowanych
przedsięwzięć w tym przedsięwzięć polegających na:

▪ wykonaniu studni głębinowej dla potrzeb
szkółki leśnej w Rajszewie (inwestycja
Nadleśnictwa Jabłonna – etap opiniowania przez RDOŚ i PPIS),
▪ wykonaniu studni głębinowej dla
potrzeb przeciwpożarowych Przedszkola
Gminnego w Chotomowie (inwestycja
Gminy Jabłonna – etap opiniowania przez
RDOŚ i PPIS).
▪ budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej
długości przedsięwzięcia 55,06 km we wsi
Chotomów
2. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków od
mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem
pomocy w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych
W okresie sprawozdawczym, prace Wydziału
w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koncentrowały się wokół następujących
zagadnień:
1. przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Oczekiwany poziom dofinansowania zadania to 63,63% jego kosztów kwalifikowanych. z uwagi na przyjęty przez jednostkę
ogłaszającą konkurs system oceny punktowej złożonych wniosków, do objęcia zakresem
przedmiotowym wniosku wytypowano ulicę
Szkolną oraz Przylesie.
2. prac koncepcyjnych dotyczących przygotowania wniosku dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
w Jabłonnie. Wniosek zostanie złożony
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie (MJWPU) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Wstępnie do objęcia wnioskiem zostało
wytypowanych pięć obiektów: Przedszkole
Gminne w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Jabłonnie, Gimnazjum im.
Orła Białego w Chotomowie, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonnie oraz jego filia
w Skierdach. Wstępną wartość projektu oszacowano na około 6 mln złotych z czego zakładane dofinansowanie powinno obejmować do
80 % kosztów.
3. prac związanych z przygotowaniem wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach
działań związanych z ochroną powierzchni
ziemi – dofinansowaniem (w formie dotacji)
do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Rozpoczęcie naboru zostało zaplanowane na
dzień 25 stycznia br.
4. dalszych prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 pn. „Budowa systemu gospodarki wodno
– ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”.
Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej
1. Bieżąca obsługa strony internetowej, portalu
na FB i kanału na Youtubie.

Skrót najważniejszych informacji
o działaniach Urzędu Gminy Jabłonna
w okresie między sesjami
(28.12.2015 r.-26.01.2016 r.)
2. Przygotowanie umów na organizację:
spotkań choinkowych, maratonu kolarskiego w Chotomowie, Biegu po Złote Jabłko,
Świadczenia usług SMS,”, Pałacowych spotkań
z muzyką.
3. Odpowiedzi na pytania lokalnych mediów.
4. Przygotowania do uruchomienia nowego
portalu do wysyłania sms’ów.
5. Przygotowanie i dystrybucja papieru firmowego dla urzędu, wydziałów i referatów.
6. Wdrożenie nowych rozkładów jazdy i akcja
informacyjna związana ze zmianą trasy przejazdu linii 731 i 741.
7. Przygotowanie rozliczenia dotacji na dofinansowanie przejazdów autobusowych przez
Powiat Legionowski w 2015 r.
8. Przygotowania do organizacji imprez na terenie Gminy Jabłonna w 2016 r.
Referat Administracyjno-Gospodarczy
1. Przywracanie porządku w urzędzie po
remontach;
2. Przenoszenie Wydziału Inwestycji do nowych
pomieszczeń;
3. Pomoc pogorzelcom przy usuwaniu skutków
pożaru (kilkudniowa);
4. Przygotowanie pomieszczeń po Wydziale
Inwestycji do prac remontowych (zdjęcie
paneli i czyszczenie ścian);
5. Demontaż instalacji hydraulicznej w piwnicy
urzędu (po podłączeniu wody z sieci miejskiej)
i starego hydroforu oraz starych uzdatniaczy
wody i przygotowanie do montażu nowego
mniejszego zbiornika z pompą do wiosenno
– letniego nawadniania terenu wokół urzędu.
6. Montaż mocniejszego ogrzewacza wody
w pomieszczeniu socjalnym pod zlewem.
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wybrano wykonawców i podpisano umowy
na 2016 r.:
▪ do konserwacji oświetlenia ulicznego;
▪ czyszczenia przepompowni ścieków;
▪ utrzymania czystości przystanków komunikacji publicznej, miejsc publicznych oraz
oczyszczania koszy ulicznych;
▪ utrzymania infrastruktury technicznej
gminy.
Wydział Inwestycji
1. Przygotowanie dokumentacji do PROW-u
(ul. Szkolna we wsi Jabłonna, ul. Muzyczna
we wsi Skierdy, ul. Przylesie we wsi Jabłonna).
Analiza możliwości uzyskania najlepszej
punktacji.
2. Przygotowanie dokumentacji do wniosku
o termomodernizację na obiekty oświatowe:
audyt energetyczny, studium wykonalności. Analiza możliwości uzyskania najlepszej
punktacji.
3. Sporządzanie kosztorysu rozbiórki budynków
na łączniku Zegrzyńska–Szarych Szeregów we
wsi Jabłonna.
4. Wstępna weryfikacja projektu budowlanego rozbudowy Przedszkola Gminnego
we wsi Jabłonna w celu przygotowania
SIWZ-u do przetargu (niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę).

