SPRAWOZDANIE
PRZEMYSŁAWA GÓRSKIEGO
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

Z REALIZACJI ZADAŃ GMINY W 2016 R.
W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH I ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI
ORAZ DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

D R O D Z Y M I E S Z K A Ń C Y M I A S TA
I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
Minęły już dwa lata od chwili, kiedy dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem zaszczytny mandat do służby na rzecz naszej społeczności lokalnej.
Obejmując stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
postanowiłem po upływie każdego roku złożyć przed Państwem sprawozdanie ze wszystkich działań, które przy współpracy z Radą Miejską Jabłonowa Pomorskiego podjąłem na rzecz miasta i gminy oraz jego mieszkańców. Czuję odpowiedzialność wynikającą z dużego zaufania, którym
obdarzyliście mnie Państwo w ostatnich wyborach samorządowych.
Zrobię wszystko, by podnieść poziom zarzadzania i podnieść jakość życia mieszkańców. Zadania te realizuję w dużej mierze poprzez inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych. Cieszę się, że wprowadzone
przeze mnie bezpłatne konsultacje prawne spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem.
Zarządzanie takim organizmem jak miasto i gmina jest wyzwaniem
zarówno menedżerskim, jak i społecznym. Nigdy o tym nie zapominam
i traktuję pełnioną przez siebie funkcję jako publiczną służbę na rzecz
wspólnego dobra.
Mam nadzieję, że zmiany, które w 2016 roku zaszły w mieście i gminie,
oceniacie Państwo jako korzystne. Kiedy przygotowywałem listę najważniejszych, podjętych i wdrożonych przeze mnie działań, z czystym sumieniem mogłem stwierdzić, że rozpocząłem realizację większości postulatów zawartych w moim ośmioletnim programie wyborczym, a w wielu
przypadkach przyjęte zadania udało się już zrealizować.
Jak wiadomo podstawą funkcjonowania każdej gminy jest jej finansowanie. Stąd pozwolę sobie na przedstawienie kilku danych liczbowych,
dotyczących kondycji finansowej miasta i gminy i poziomu jej zadłużenia.
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2016r. osiągnęło zadłużenie w wysokości 11 681 330,92 zł, co stanowi 31,39% dochodów budżetu gminy.
Dla porównania, zadłużenie miasta i gminy w poprzednich latach
kształtowało się na poziomie:
1) 31.12.2010 - 46,06%
2) 31.12.2011 - 39,79%
3) 31.12.2012 - 41,81%
4) 31.12.2013 - 40,59%
3

5) 31.12.2014 - 41,72%
6) 31.12.2015 – 31,89%
W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie gminy spadło jeszcze
o 0,50%.
W budżecie miasta i gminy na rok 2017 zaplanowano szereg istotnych
i ważnych inwestycji, które mają być finansowane w oparciu o środki
zewnętrzne w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 20142020 oraz środki własne gminy. Niezbędne na wkład własny gminy środki finansowe, ze względu na to, że majątek gminy został w dużej mierze
w poprzednich latach wyprzedany, pozyskane zostaną w formie obligacji
i pożyczek tylko i wyłącznie na inwestycje, a nie na finansowanie bieżącej
działalności. Jeżeli w roku 2017 udałoby się nam zrealizować 100% zaplanowanych inwestycji, to zadłużenie gminy na koniec 2017 roku osiągnie
poziom 42,56%.
Na rok 2017 zaplanowano następujące inwestycje, które będą realizowane w przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania:
• budowa przyłączy wodociągowych,
• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś II etap,
• modernizacja drogi w Płowężu („aleja dębowa”),
• modernizacja ul. Starej w Jabłonowie Pomorskim II etap,
• przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Buk Góralski (tzw. „droga
biskupia”),
• przebudowa ul. Wojska Polskiego, gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte, Krótka wraz z rozbudową sieci kanalizacji
deszczowej,
• bieżące remonty dróg gminnych w powiązaniu z funduszami sołeckimi,
• zakup nowego ciężkiego wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pomorskie,
• modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach,
• dokumentacja pod rozbudowę Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim na potrzeby Szkoły Podstawowej w związku z likwidacją Gimnazjum,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
• termomodernizacja świetlic wiejskich w Lembargu i Nowej Wsi,
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Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
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a 2016r.
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Sprawozdanie Przemysława Górskiego Burmistrza Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie z realizacji zadań gminy w 2016 r. w zakresie dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych i zrealizowanych inwestycji oraz działalności gminnych instytucji kultury.

S T Y C Z E Ń 2 016
W styczniu 2016 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy
na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego
PROW na lata 2014-2020.
Inwestycja dotyczyła „Przebudowy drogi gminnej Jaguszewice-Piecewo”.
W ramach zadania zostały wykonane takie prace jak:
• roboty przygotowawcze, pomiarowe;
• roboty podstawowe – odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych;
• poszerzenie jezdni – roboty podstawowe, warstwy odsączające
i podbudowy;
• jezdnia – roboty podstawowe- warstwy odsączające, podbudowy,
nawierzchnie i krawężniki;
• chodniki – podbudowy, obrzeża;
• zjazdy – warstwy odsączające, podbudowy, nawierzchnie, obrzeża;
• pobocza;
• roboty uzupełniające i wykończeniowe;
• obsługa geodezyjna.
Łączna wartość inwestycji po przetargu wyniosła 765 101,26 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 485 908,00 zł (co stanowi
63,63% kosztów kwalifikowalnych).
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Poza tym w grudniu 2015 r. złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu
na zadanie „Nasadzenie drzew na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie w 2016 roku”.
W ramach zadania zakupiono sadzonki 120
sztuk drzew liściastych – lipa. Celem zadania jest
kompensacja drzewostanu na terenie miasta
i gminy. Zadrzewienia zostały wykonane na
gruntach będących własnością Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Na przedmiotową
inwestycję uzyskano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł, co stanowi 80% kosztów
całkowitych inwestycji.
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L U T Y 2016

W tym miesiącu złożono również wniosek do WFOŚiGW w Toruniu na
zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest. W dniu 18.08.2016 r. została podpisana umowa
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu a Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, w ramach
której otrzymano refundację w wysokości 16 413,72 zł, co stanowi 100%
kosztów całkowitych przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”.
Zadanie realizowała firma Eco-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu i polegało ono na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe 6 budynków oraz na
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu
11 nieruchomości.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających
azbest wynoszący łącznie 38,384 Mg.
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K W I E C I E Ń 2016

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie złożyła wniosek o przyznanie
dofinansowania na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Konkurs organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Ministerstwo Rozwoju.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, proces ten jest prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności prowadzone przez interesariuszy na podstawie Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Program rewitalizacji jest to dokument strategiczny, będący
podstawą do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenie firmy zewnętrznej,
organizację konsultacji/spotkań (materiały na spotkania, wynajem sali,
catering).
We wrześniu podpisano umowę na dofinansowanie „Opracowania
programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”
i uzyskano dofinansowanie w wysokości 26 802,00 zł, co stanowi 90%
kosztów całkowitych zadania.
Planowany czas zakończenia opracowywania GPR to marzec 2017 r.
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M A J 2016
Już w listopadzie 2015 r. opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
wraz z bazą inwentaryzacyjną, który został wysłany do doradcy
energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem zaopiniowania ww. dokumentu.
Po uzyskaniu informacji, iż dokument jest sporządzony poprawnie, został
on poddany konsultacjom społecznym. W kwietniu 2016 Rada Miejska
przyjęła uchwałą „PGN dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”.
W maju uzyskano zaświadczenie z WFOŚiGW o pozytywnej weryfikacji PGN.
Powyższe zaświadczenie jest koniecznym dokumentem, aby móc
brać udział w konkursach ogłoszonych przez UM w Toruniu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego lub w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie termomodernizacji
budynków, czy też budowy ścieżek pieszo-rowerowych, wdrażanie
odnawialnych źródeł energii (wiatr, promieniowanie słoneczne, opady,
geotermia) czy też innych konkursów, które będą ogłaszane przez
WFOŚiGW. PGN jest jednym z wymaganych załączników do dokumentacji
konkursowej.

10

Ponadto w maju rozpoczęto również prace polegające na budowie
chodnika łączącego Szkołę Podstawową w Płowężu z infrastrukturą
wybudowaną w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. W ramach inwestycji
prowadzonej we współpracy z Samorządem Powiatu Brodnickiego
powstał chodnik o łącznej długości ponad 236 mb wraz ze zjazdami.
Wartość wkładu własnego wniesiona przez Miasto i Gminę Jabłonowo
Pomorskie wyniosła 67 217,97 zł.
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W maju rozpoczęły się prace polegające na budowie chodnika w m.
Lembarg, który połączył wybudowaną w roku 2015 pętlę autobusową
z istniejącym ciągiem pieszym. Inwestycja zrealizowana została we
współpracy z samorządem Powiatu Brodnickiego. Koszt inwestycji
po stronie Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniósł
11 072,21 zł.
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W tym samym miesiącu rozpoczęto również
inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachu
wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych
więźby dachowej w budynku Szkoły
Podstawowej w Płowężu”. Prace polegały na
zdjęciu starego pokrycia dachowego (azbest)
i położeniu nowego z blachodachówki,
wymianie elementów więźby dachowej oraz
wykonaniu orynnowania i rur spustowych.
Koszty inwestycji wyniósł 49 756,33 zł i został
pokryty ze środków własnych samorządu.

C Z E R W I E C / L I P I E C 2016

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tj. Centrum Kultury i Sportu oraz budynek Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim. W CKiS prace będą polegały m. in. na dociepleniu stropu nad
piwnicą, dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, dociepleniu ścian
fundamentowych i cokołowych, dociepleniu posadzki w sali widowisko13

wej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
wymianie oświetlenia na energooszczędne.
Natomiast w budynku Remizy prace termomodernizacyjne będą polegały na: dociepleniu stropu nad piwnicą, dociepleniu ścian zewnętrznych
nadziemia, dociepleniu ścian fundamentowych i cokołowych, modernizacji systemu c.o., wymianie bram garażowych, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz dociepleniu stropodachu.
Ponadto w ramach pozostałych prac niezwiązanych z termomodernizacją w budynkach będą prowadzone również prace modernizacyjne
i wykończeniowe.
W grudniu otrzymano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowaniu projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 681 007,11 zł, co stanowi 74,63% całkowitych kosztów inwestycji.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
dla działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie ogólne, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Energia kompetencji”. Projekt obejmuje podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
w Jabłonowie Pomorskim i Góralach oraz w Gimnazjum w Jabłonowie
Pomorskim poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 350
uczniów i 37 nauczycieli. Zajęcia mają na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez
doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.
Planowane w projekcie zajęcia obejmują m.in.: VCC Przedsiębiorczość,
ECCC Programowanie robotów, VCC Multimedia w reklamie, TIK, zajęcia
rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, biologii,
informatyki, geografii i chemii. Zajęcia będą realizowane przez nauczycieli
poszczególnych szkół oraz specjalistyczne podmioty zewnętrzne. Planowany jest również zakup wyposażenia m.in. pracowni biologii, geografii, fizyki oraz matematyki i doposażenia m.in. w przenośne komputery
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z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektory multimedialne.
Całkowita wartość projektu wynosi 554 250,00 zł, natomiast 95% to
maksymalny poziom dofinansowania jaki można uzyskać.
Obecnie projekt jest na etapie oceny formalno-merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miesiącach czerwiec/lipiec przeprowadzono cykl
spotkań w 5 sołectwach z terenu MiG Jabłonowo Pomorskie (Szczepanki,
Jabłonowo-Zamek, Górale, Buk Góralski i Buk Pomorski) dotyczących złożonych w 2015 roku deklaracji w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Celem spotkań było przedstawienie wymogów formalnych oraz technicznych planowanych do budowy oczyszczalni
ścieków, a także uzyskanie ostatecznego potwierdzenia od właścicieli nieruchomości czy deklaracje złożone w 2015 roku nadal są aktualne.
Projekt obejmuje budowę 60 sztuk przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków i zostały nim objęte sołectwa, z których w 2015 roku
wpłynęło najwięcej deklaracji partycypowania w kosztach budowy.
Ponadto inwestycja obejmować będzie również modernizację stacji
uzdatniania wody w miejscowości Górale.
Termin naboru wniosków został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski
w miesiącach grudzień 2016 - luty 2017.
Dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 63,63% kosztów
całkowitych.
W czerwcu w ramach inwestycji ze środków własnych Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie zrealizowano zadanie pn.: „Zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konojadach,
polegająca na urządzeniu kotłowni z wykonaniem komina i robotami
remontowymi”. Prace polegały na rozebraniu pokrycia z papy, wymianie
drewnianych elementów konstrukcji dachu, wykonaniu deskowania,
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ułożeniu membrany izolacyjnej, wykonaniu łacenia i pokrycia z blachy
stalowej trapezowej, zmianie sposobu użytkowania i przebudowie
pomieszczenia dla urządzenia kotłowni, wykonaniu instalacji kotłowni
z kotłem o mocy 40 kW i części instalacji c.o., wykonaniu komina z bloków
systemowych. Wartość inwestycji wyniosła 102 022,74 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Samorządem Powiatu
Brodnickiego rozpoczęły się prace związane z realizacją dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. Głównej,
Kolejowej i Gen. Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim. Dokumentacja
projektowa została poddana konsultacjom społecznym poprzez stronę
internetową www.jablonowopomorskie.pl. Uwagi mieszkańców zostały
przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy, który jest zarządcą
przedmiotowych ulic. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł
135 300,00 zł, natomiast wkład Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
wyniósł 67 650,00 zł.
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W lipcu zostały przeprowadzone prace polegające na „Przebudowie
drogi gminnej – ulica Stara etap I”. Zakres robót obejmował wykonie nowej podbudowy pod nawierzchnię jezdni, budowę chodnika, przebudowę lub budowę zjazdów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 342 860,91
zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy. Drugi
etap prac planowany jest do realizacji w roku 2017.

W lipcu dokonano odbioru prac zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń świetlicy
wiejskiej w Bukowcu”. Inwestycja polegała na rozebraniu pokrycia z płyt
azbestowo-cementowych, transporcie i utylizacji pokrycia, ułożeniu membrany izolacyjnej, wykonaniu łacenia i pokrycia dachu z blachodachówki
z orynnowaniem, zmianie sposobu użytkowania i przebudowie pomieszczenia na kotłownię, wykonaniu instalacji wod-kan., wentylacyjnej, i częściowo c.o., wykonaniu komina z bloków systemowych, przebudowie instalacji elektrycznej wewnętrznej. Zadanie wykonano ze środków własnych
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Koszt zadania wyniósł 82 659,94 zł.
18

S I E R P I E Ń / W R Z E S I E Ń 2016

W sierpniu rozpoczęła się realizacja „modernizacji drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski – etap I”. W ramach
inwestycji została wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości 30 cm, nawierzchnia asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości
8 cm, a także zostały ustawione znaki drogowe oraz bariera sprężysta.
Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 750 mb. Odbiór inwestycji został przeprowadzony we wrześniu.
Modernizacja drogi realizowana była w ramach umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z planem zadań z zakresu poprawy
jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg do19

jazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016. Łączna wartość inwestycji wyniosła 460 801,06 zł,
z czego kwota 131 250,00 zł to dofinansowanie w ramach środków z budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Poza tym w sierpniu rozpoczęły się również roboty drogowe polegające na „Przebudowie drogi gminnej w Mileszewach”. Prace polegały na
poszerzeniu jezdni na długości 160 m, wymianie krawężników i ułożeniu
nowej nawierzchni asfaltowej o powierzchni 934 m². Odbiór prac odbył
się w listopadzie.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 116 099,99 zł i został poniesiony ze
środków własnych Miasta i Gminy
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W sierpniu rozpoczęła się również realizacja zadania pn. „Utwardzenie terenu wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1801C”.
Inwestycja polegała na wykonaniu m.in. na terenie Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim zatoki autobusowej z nawierzchni
asfaltowej w ilości 331 m², dodatkowej nawierzchni utwardzonej terenu
z kostki betonowej w ilości 498 m² oraz zjazdu do ulicy Mostowej z kostki
betonowej w obrębie pasa drogowego w ilości 36 m². Dodatkowo zostało wykonane odwodnienie nawierzchni z kostki betonowej za pomocą
jednego wpustu ulicznego z przyłączem do kanalizacji deszczowej. Koszt
realizowanej inwestycji wyniósł 149 849,61 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych.
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W miesiącu tym w ramach inwestycji ze środków własnych zrealizowano również prace związane z wybudowaniem nowego odcinka
oświetlenia zewnętrznego w m. Szczepanki. Przedmiotem zadania było
ułożenie kabla, posadowienie w odpowiednich fundamentach sześciu
słupów stalowych o wysokości 6 m na odcinku 256 m oraz szafki sterowniczej. Źródłem światła są energooszczędne oprawy oświetleniowe Led
o mocy 80 W. Koszt inwestycji wyniósł 22 947,44 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 złożono wniosek na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski”. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi o długości 3,573 km. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie następujących prac: poszerzenie jezdni
do szerokości 5,00 m, nowa nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu
23

asfaltowego grub. 4 cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm, zjazdy z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, pobocza szer. 0,75 m wykonane z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, chodnik szer. 1,5 m
i powierzchni 340,5 m2. Zaprojektowano również przejścia dla pieszych
wraz ze słupami oświetleniowymi zasilanymi z odnawialnych źródeł energii
- hybrydowe lampy uliczne. Planowana inwestycja obejmuje 2 skrzyżowania z drogą powiatową nr P1801 oraz drogą powiatową nr P1816.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i znalazł się na liście rezerwowej inwestycji planowanych w 2017 r.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2 514 606,00 zł, z czego kwota
dofinansowania to 1 257 303 zł, co stanowi 50% całkowitej kwoty inwestycji.

PA Ź D Z I E R N I K 2016

Już w 2015 roku złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 081214C – ul. Przemysłowa”.
Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, poboczy o szerokości 1 m, nowych chodników
o powierzchni 1290 m2, ścieżki rowerowej o powierzchni 685 m2, a także zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm, odwodnienia i montaż
nowego oświetlenia z odnawialnym źródeł energii – lamp hybrydowych.
Projekt obejmował również przebudowę dwóch skrzyżowań dotyczących
drogi wojewódzkiej nr 543 i powiatowej P1801C.
Łączna wartość zadania wyniosła 1 171 384,26 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 585 692,00 zł, co stanowi 50% całkowitej kwoty inwestycji.
24

25

Ponadto w miesiącu tym została zrealizowana inwestycja w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy etap I – odcinek Konojady-Mileszewy”. Beneficjentem
projektu był Samorząd Powiatu Brodnickiego. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy Powiatu Brodnickiego oraz Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W ramach przedsięwzięcia powstała
nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz zatoki autobusowe. Wartość
inwestycji wyniosła 1 332 713,63 zł. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie udzieliła dotacji celowej w wysokości 449 500,00 zł na przedmiotowe
zadanie.
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W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy zrealizowano zadanie pn.: „Remont przejścia
podziemnego pod torami w km 193,486 linii kolejowej nr 353 Poznań
Wschód-Skandawa w Jabłonowie Pomorskim”. Prace obejmowały rozebranie istniejących posadzek z płytek ceramicznych i nawierzchni kostki
brukowej i ułożenie nowych, naprawę tynków oraz malowanie elewacji
ścian i sufitów, naprawę gzymsów, malowanie balustrad i wymianę opraw
oświetleniowych. Wartość inwestycji wyniosła 26 579,57 zł, z czego kwotę 13 289,78 zł przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
Dodatkowo w ramach tych prac Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
poniosło koszt montażu monitoringu wizyjnego.

LISTOPAD
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W tym miesiącu realizowana była inwestycja prowadzona przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Brodnicy pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1818C Jabłonowo Pomorskie – Bukowiec – Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek – Bukowiec”. W ramach zadania wykonana została nowa
nawierzchnia bitumiczna, zbudowano chodnik na długości 630 mb,
pobocza i rowy odwadniające oraz zatoczkę autobusową. Zadanie wykonano we współpracy Samorządu Powiatu Brodnickiego oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
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Ponadto została zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukowiec”. Zadanie polegało
na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 750 mb.
Prace obejmowały wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości 20 cm, nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości
8 cm oraz zjazdów i poboczy.
Projekt został współfinansowany w ramach umowy z Województwem
Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z planem zadań z zakresu poprawy
jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa KujawskoPomorskiego na rok 2016. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 344 014,56 zł,
natomiast kwota dofinansowania wyniosła 131 250,00 zł.
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Złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie zadania
w zakresie ekologii na konkurs ekologiczny pn. „Wymień odpady na ekowypady”. Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie właściwej
podstawy sprzyjającej trosce o środowisko, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
W ramach wniosku zaplanowano:
• wycieczkę klasową o charakterze ekologicznym lub przyrodniczym,
• klasowy piknik ekologiczny zorganizowany w Izbie Tradycji Rybackiej w Płowężu,
• wycieczkę klasową do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu,
• dyplomy dla uczestników,
• dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
Całkowity koszt zadania to 5000 zł natomiast wnioskowana kwota dofinasowania wynosi 4000 zł, co stanowi 80% kwoty całkowitej zadania.

G R U D Z I E Ń 2016

W drugim naborze wniosków w działaniu 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Miasto i Gmina
Jabłonowo Pomorskie złożyła wniosek o dofinasowanie. Projekt będzie
obejmował termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie MiG Jabłonowo Pomorskie tj. świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi oraz świetlicy wiejskiej w Lembargu.
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Planowane prace w świetlicy w Lembargu mają obejmować m.in. docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku, wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu skośnego,
wykonanie nowego systemu grzewczego na biomasę, wykonanie prac
sanitarnych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Natomiast w świetlicy w Nowej Wsi planuje się przeprowadzenie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku, docieplenie posadzki na gruncie, wymiana drzwi
zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz
z nowym źródłem ogrzewania na biomasę, wykonanie prac sanitarnych.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 424 264,21 zł, co stanowi 75% kosztów całkowitych inwestycji.
Obecnie projekt jest na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
W tym miesiącu na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamontowano hybrydowe lampy oświetleniowe w ilości 21 sztuk. Lampy zostały wbudowane na ulicach: Rzemieślniczej, Wesołej oraz Polnej, a także
w miejscowościach Gorzechówko, Lembarg, Piecewo, Budziszewo i Jabłonowo-Zamek. Zakup lamp został sfinansowany z budżetu Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie, wartość inwestycji wyniosła 190 200,00 zł.
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W grudniu rozpoczęły się prace polegające na montowaniu monitoringu miejskiego – wizyjnego. Pierwsza lokalizacja monitoringu znajduje się
na budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Kolejne lokalizacje planowane są do realizacji w 2017 r., po dokonaniu odpowiednich
uzgodnień i zawarciu umów z właścicielami nieruchomości.
Lokalizacje:
• budynek Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim,
ul. Rynek - kamera skierowana na Rynek miejski;
• budynek Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim, ul. Słoneczna - kamera skierowana w kierunku planowanego do budowy Placu rekreacji i zabaw;
• Targowisko miejskie w Jabłonowie Pomorskim, ul. Przemysłowa monitorowanie targowiska;
• miejscowość Mileszewy.
Pozostałe planowane lokalizacje na budynkach prywatnych właścicieli:

Kamienica – Jabłonowo Pom., ul. Główna - kamera skierowana
w stronę Urzędu MiG Jabłonowo Pomorskie
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Kamienica – Jabłonowo Pom., ul. Rynek, Hallera – kamera obrotowa
skierowana w stronę Rynku miejskiego

Kamienica – Jabłonowo Pom., ul. Gen. Sikorskiego – kamera
skierowana w stronę ul. Kolejowej
33

ZAKŁAD GOSPODAKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JABŁONOWIE
POMORSKIM
W roku 2016 wykonano prace remontowe w budynkach i lokalach
mieszkalnych polegające na:
• wymianie drzwi w 3 mieszkaniach na kwotę 1 100 zł,
• wymianie okien w 7 lokalach na kwotę 11 354 zł.
Ponadto przeprowadzono remont lokali mieszkalnych przeznaczonych
do zasiedlenia w miejscowościach: Buk Góralski 84A, Płowężek, Szczepanki, Jabłonowo Pom. ul. Rynek 8 Kolejowa 14, Wąska 4 oraz Główna
14, na łączną kwotę 82 500 zł.
W zakresie dbania o stan budynków i lokali komunalnych na terenie
MiG Jabłonowo Pomorskie wykonano również następujące prace:
• częściowy remont lokali mieszkalnych z wygrodzeniem łazienek:
Płowężek 6,
• naprawa dachu, położenie papy, montaż rynny i rury spustowej –
dach pomieszczenia gospodarczego przy ul. Głównej 21,
• wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, naprawa kominów pomalowanie rynien na budynku mieszkalnym ul. Wigury 1,
• wymiana papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym ul. Hallera 2,
• przestawienie pieców kaflowych w 9 lokalach mieszkalnym,
• remont podłogi oraz przerobienie instalacji wod-kan w lokalu
mieszkalnym Kościelna 12,
• naprawiono balkon ul. Główna 1,
• wykonano zgodnie z protokołami kominiarskimi wentylacje – 7 sztuk,
• zakupiono i ustawiono 2 budynki gospodarcze (blaszaki) w miejscowości Lembarg.
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Ponadto dokonano szeregu drobnych napraw instalacji, sieci wodno-kanalizacyjnych, ubytków tynków, uszczelnień dachów oraz remontów
budynków gospodarczych.
Łącznie na powyższe prace została wydana kwota 105 900 zł.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W JABŁONOWIE POMORSKIM
USŁUGI:
1. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej ul. Ogrodowa – 4 odbiorców - netto 7.882,00 zł.
2. Wykonanie przyłącza sieci wod.-kan. wraz z przewiertami na zlecenie
UMiG - ul. Rzemieślnicza - netto 16.260,16 zł.
3. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej na zlecenie UMiG w miejscowości Górale- 2 odbiorców, w Konojadach – 3 odbiorców z rur PCV
Ø 90 dł. 945 mb – netto 43.902,44 zł.
4. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej na zlecenie UMiG w miejscowości Konojady - 3 odbiorców wraz z dwoma przewiertami. Wykonanie z rur PCV Ø 90 dł. 610 mb – netto 54.715,45 zł.

5. Budowa przyłącza sieci wodociągowej na zlecenie UMiG w miejscowości Nowa Wieś – netto 7.317,56 zł.
6. Włączenie do sieci wodociągowej w Konojadach celem połączenia
wodociągu Mileszewy- Konojady – netto 11.000,00 zł.
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NAPRAWA I KONSERWACJA SIECI
W O D .- K A N . N A T E R E N I E G M I N Y:
1. Malowanie i piaskowanie zbiorników WKF – netto 13.000,00 zł.
2. Naprawa płotu – hydrofornia Mileszewy, malowanie, wymiana siatki
ogrodzeniowej 120 mb – netto 4.500,00 zł.
3. Naprawa i malowanie płotu – hydrofornia Górale. Malowanie hydroforni Górale – ściany i zbiorniki wody + wymiana papy – netto
6.000,00 zł.
4. Naprawa płotu, malowanie- hydrofornia Szczepanki, wymiana uszkodzonej siatki 80 mb – 5.500,00 zł.
5. Zakup elektronarzędzi i maszyny spalinowej do cięcia betonu i asfaltu
– netto 4.144,00 zł.
6. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników – netto 5.500,00 zł.
7. Zakup dyfuzorów do napowietrzania ścieków 40 szt – netto 10.106,24 zł.
8. Montaż urządzeń elektronicznych do regulacji napowietrzania ścieków – netto 8.000,00 zł.
9. Zakup hydrantów i oprzyrządowania, wymiana hydrantów – netto
6.000,00 zł.
10. Budowa przepompowni ścieków ul. Grudziądzka – netto 4.390,24 zł.
11. Wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków – osiedle Jabłonki –
netto 3.000,00 zł.
12. Wykonanie odlewów żeliwnych kół wózka na piaskowniku i wytoczenie kół – netto 4.000,00 zł.
13. Wymiana uszkodzonej przekładni do prasy osadu – netto 2.500,00 zł.
14. Malowanie elewacji budynku socjalnego na oczyszczalni – netto
3.600,00 zł.
15. Zakup komputerów – netto 4.626,00 zł.
16. Malowanie zbiorników wody na hydroforni Szczepanki – netto
13.600,00 zł.
17. Modernizacja systemu informatycznego – netto 3.500,00 zł.
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DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM
K U LT U R Y I S P O R T U
W JABŁONOWIE POMORSKIM

3 stycznia - Noworoczny Koncert
Kolęd.

6 stycznia - II Orszak Trzech Króli.

8 stycznia - Jasełka bożonarodzeniowe
kółka teatralnego „Smyki”.

10 stycznia - 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia - Jasełka bożonarodzeniowe mieszkańców Bobrowa.

Biwak integracyjny w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Konojadach.
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22 stycznia - Bal Karnawałowy
w ramach ferii zimowych.

12 lutego - koncert zespołu Ron Band
z wokalistką Alicją Monczkowską.

17 lutego - Wręczenie stypendiów uczniom
z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

MARZEC

3 marca - XXXV zbiórka krwi.
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4 marca - Uroczystości
upamiętniające Żołnierzy Wyklętych
oraz otwarcie wystawy „Dla
Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały”,
poświęconej żołnierzom wyklętym
z Pomorza i Kujaw.

5 marca - uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

8 marca - koncert Kuby Michalskiego
oraz show Sebastiana Rejewskiego.

Dzień Kobiet w Mileszewach

16 marca - odwiedziny dzieci z oddziałów przedszkolnych z Płowęża i Góral.

23 marca - Misterium Męki Pańskiej.
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KWIECIEŃ

7 kwietnia - spotkanie z Łukaszem „Widgetem” Nagórskim i Marcinem „Mietasem” Komakowskim, którzy opowiedzieli o swojej wizycie w Czarnobylu.

11 kwietnia - podsumowanie warsztatów kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jabłonowo Pomorskie.

19 kwietnia - Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słowo Malowane Rymem”.

MAJ

Obchody Święta Konstytucji 3 maja.
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3 maja - III Gra Miejska „Ściśle tajne
Jabłonowo”.

4 maja - Międzynarodowy Dzień
Strażaka.

11 maja - rozstrzygnięcie II etapu konkursu plastycznego Obrona Cywilna
Wokół Nas Edycja 2016 pod hasłem
„112 w trudnej sprawie, nie używaj
przy zabawie”.

13 maja - Rejonowy Konkurs Recytatorski.

28 maja - Zawody Wędkarskie dla
dzieci oraz dla Pań o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa
Pomorskiego Krzysztofa Kamińskiego
w Gorzechówku.

28 maja - bal przebierańców.
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CZERWIEC

1 czerwca - Dzień Dziecka
w Jabłonowie Pomorskim.

4 czerwca - 150-lecie Kół Gospodyń
Wiejskich na Ziemiach Polskich
w Przysieku.

5 czerwca - Gminne Zawody Sportowo
Pożarnicze.

9 czerwca - spotkanie organizacyjno integracyjne Klubów Seniora z terenu
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z Przedstawicielami Samorządu Miasta
i Gminy Jabłonowa Pomorskiego
w Osadzie Wojów Piastowych
w Mileszewach.

11 czerwca - II Festiwal Pieśni Maryjnej
połączony z rocznicą nadania patronatu bł. Marii Karłowskiej Jabłonowu
Pomorskiemu.
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25 czerwca - Gala Kulturalna
„Coolturiada 2016”.

15 czerwca - 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

24 czerwca - Koncert Jana Traczyka.

LIPIEC

2 lipca - Święto Truskawki w Piecewie.

12 lipca – odwiedziny pielgrzymów
z Gabonu, którzy przyjechali do Polski
na Światowe Dni Młodzieży.
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16 lipca - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Nowej Wsi.

16 lipca – otwarcie wystawy fotografii
Zenona Zglińskiego i Pawła Orzecha
oraz promocja książki Leszka Turowskiego pt. „Jabłonowo Pomorskie
w latach 1920-1939”.

16 lipca - I Otwarte Zawody Strażackie
w Konojadach.

23 lipca - Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa
Pomorskiego Przemysława Górskiego
nad jeziorem Dużym w Nowej Wsi.

24 lipca – Turniej Sołectw.
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SIERPIEŃ

1 sierpnia - uczczono 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

26 sierpnia - wycieczka do Brodnicy.

31 sierpnia - I Gminny Przegląd Wieńców i Ozdób Dożynkowych.

WRZESIEŃ

1 września – obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

3 września - 5. edycja ogólnopolskiej
akcji ,,Narodowe czytanie’’.
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4 września - Dożynki Powiatowo-Gminne.

10 – 11 września - V Otwarte Mistrzostwa Konojad w Scrabble - Grand Prix
2016 „Oby rżało” w Wiejskim Domu
Kultury w Konojadach.
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17 września - Otwarte Zawody
Gruntowe w Nowej Wsi  – Memoriał
poświęcony zmarłym działaczom
i wędkarzom Koła.

17 września - Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Kryterium uliczne”
o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

17 września - Święto Pieczonego Ziemniaka oraz XX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Mileszewy”
w Mileszewach.

25 września - Pożegnanie Lata
połączone z Turniejem Badmintona
w Płowężku.

PA Ź D Z I E R N I K

1 października - „Challenge” Memoriał ks. Witolda Kiedrowskiego.
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1 października - nocne granie w gry
planszowe.

8 października - piknik pt. ,,Górale, co
gór nie mają, ponownie zapraszają”
w Góralach.

L I S TO PA D

4 listopada - wieczór autorski
z Agnieszką Perepeczko.

10 listopada - uroczystość poświęcona
98. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.

11 listopada - uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny z okazji 98. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.

18 listopada - Premiera Musicalu
pt. „Pod Niebem”.
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18 listopada - Premiera Musicalu pt. „Pod Niebem”.

23 listopada - rozstrzygnięcie II Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” – etap
gminny.

30 listopada - uroczysta Gala Kolarska.
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GRUDZIEŃ

3-4 grudnia - Świąteczna trasa
Świętego Mikołaja.

6 grudnia – Odwiedziny Świętego
Mikołaja w Szkole Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie
Pomorskim.

7 grudnia – spotkanie świąteczne
Klubu Miłośników Kwiatów „Azalia”.

8 grudnia - I Sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej.

9 grudnia - II Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej.

10 grudnia - Musical „Pod niebem”.
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13 grudnia – władze miasta, w hołdzie ofiar stanu wojennego,
zapalili Światło Wolności.

W grudniu odbył się cykl spotkań opłatkowych, w których uczestniczyły władze
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
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16 grudnia - rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą
Szkopkę Bożonarodzeniową
zorganizowanego przez SP
w Jabłonowie Pomorskim.

16 grudnia - jasełka bożonarodzeniowe
dzieci z Sołectwa Kamień.

17 grudnia II Kiermasz Bożonarodzeniowy.

21 grudnia - I Powiatowy Konkurs
Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku
Angielskim.

22 grudnia - rozstrzygnięcie konkursu
pt. „Moja Piękna Choinka”.

22 grudnia - jasełka bożonarodzeniowe
„Moc Truchleje” w Mileszewach.
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22 grudnia - Święty Mikołaj wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie Przemysławem Górskim oraz Zastępcą Burmistrza
Jędrzejem Kucharskim odwiedził dzieci w Przedszkolu Samorządowym
w Jabłonowie Pomorskim.
31 grudnia - bal sylwestrowy w Centrum
Kultury i Sportu i Klubie Seniora
oraz noworoczny pokaz fajerwerków.
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DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JABŁONOWIE POMORSKIM

23 stycznia - Bal Karnawałowy.

Odwiedziny grupy 5 latków z Przedszkola Samorządowego.

Zajęcia plastyczne „Mały Artysta”.

„Dobre czytanie na drugie śniadanie”.

Zajęcia plastyczne „Mały Artysta”.
23 kwietnia - „Gazetowy Bal”.
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14 maja - II Mini Piknik biblioteczny.

Odwiedziny dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Aniołkowo”.

24 października - tydzień Bibliotek
Szkolnych.

5 listopada - Międzynarodowy Dzień
Postaci Bajkowych.

19 grudnia - spotkanie opłatkowe.
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