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Stawki podatkowe na rok 2012
obowiązujące w Gminie Jabłonna
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Jabłonna Boża Wola Skierdy Janówek Drugi Rajszew Dąbrowa Chotomowska Trzciany Wólka Górska Suchocin Chotomów

Na sesji Rady Gminy Jabłonna
w dniu 23 listopada 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XIV/132/2011
Radni uchwalili stawki podatku
od nieruchomości na rok 2012.
Stawki podatku od nieruchomości
w roku 2012 przedstawiają się następująco:
od budynków mieszkalnych - 0,62 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 19,14 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m² powierzchni

od pozostałych budynków - 6,30 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,75 zł od 1 m² powierzchni
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na
pola golfowe - 0,45 zł od 1 m²
powierzchni
od gruntów pozostałych - 0,24 zł
od 1 m² powierzchni
Ponadto na sesji w dniu 23 listopada 2011 r. podjęto również Uchwały
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i stawek opłaty
targowej na 2012 rok.
Szczegółowe stawki podatków
lokalnych znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce
Podatki – informacje i deklaracje.
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Budżet 2012
uchwalony
Zanim projekt budżetu traﬁł na
grudniową sesję, został poddany
opinii i analizie komisji merytorycznych działających przy Radzie Gminy Jabłonna, które rozpatrywały założenia do budżetu
na poszczególnych posiedzeniach.
Ostateczne opinie w trakcie sesji
28 grudnia 2011 r. przedstawiła Danuta Saks - wiceprzewodnicząca rady. Na sesji odczytana
została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczącą projektu budżetu na 2012 r.,
z której treścią zapoznała zebranych Skarbnik Gminy Beata Stolarska. Po odczytaniu wszystkich
opinii radni w trakcie krótkiej
dyskusji omawiali niektóre kwestie
związane z budżetem, po czym odbyło się głosowanie.

Budżet Gminy Jabłonna na
rok 2012 został przyjęty 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących”. Przyjęcie budżetu poprzedziło podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata
2012 – 2022. Uchwała została
przyjęta 12 głosami „za”, przy
2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”.
Innym ważnym punktem sesji
było przyjęcie planów działań Komisji Merytorycznych na rok 2012.
Sprawozdanie z sesji oraz plany
są dostępne na www.jablonna.pl
w BIP.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem „Skąd
mamy pieniądze i na co je wydajemy” autorstwa skarbnik Beaty Stolarskiej, który znajduje się
w środku „Wieści z naszej gmi-

Po odczytaniu opinii
rozpoczęła się dyskusja
nad budżetem.
ny”. Przybliży on Państwu jak
wygląda planowanie budżetu
i na jakie cele przeznaczane są
poszczególne środki.
Redakcja

Harmonogram posiedze Komisji Merytorycznych i Sesji Rady Gminy Jabłonna na rok 2012
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--------- przerwa urlopowa.
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DOTACJE NA PODŁĄCZENIE
DO KANALIZACJI
- ZAPRASZAMY
DO PODPISYWANIA UMÓW
Jesienią 2011 roku Urząd Gminy Jabłonna zdecydował się skorzystać z możliwości dofinansowania mieszkańcom budowy
przyłączy kanalizacyjnych w ramach Programu priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”. Obecnie trwa
podpisywanie umów z mieszkańcami.
Proces ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć
polegających na podłączeniu budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
rozpoczął się akcją informacyjną,
po której mieszkańcy (zainteresowani podłączeniem budynku
do istniejącej sieci kanalizacyjnej
z udziałem 45 % dotacji ) zgłaszali się do Referatu Gospodarki
Komunalnej przy ul. Przylesie 3a
w Jabłonnie. Tu zgłaszali zainteresowanie programem, a pracownik referatu dokonywał wstępnej
- szacunkowej wyceny przedsięwzięcia. Aby program mógł
przejść do kolejnego etapu, liczba
zgłoszeń musiała wynosić minimum 50 posesji. Ten warunek został spełniony, dlatego też zapraszamy zadeklarowanych mieszkańców do podpisania umowy
z Gminą Jabłonna. Umowa ta
określa szczegółowo zasady realizacji inwestycji i jest wymagana

do złożenia przez urząd wniosku
o dofinansowanie. Nadal można
również zgłaszać swoją chęć do
wzięcia udziału w programie.

wykonawcy. Pozostała kwota będzie wpłacana już po zakończeniu
inwestycji, na podstawie realnie
poniesionych kosztów.

Na podstawie umów, Urząd
Gminy Jabłonna jest uprawniony do przygotowania i złożenia w
NFOŚiGW w Warszawie wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia. W przypadku pozytywnej
oceny wniosku i uzyskania dotacji, Urząd dokona wyboru projektanta i zleci wykonanie projektów
budowlanych przyłączy. Następnie zostanie wybrany w trybie
przetargu nieograniczonego wykonawca zadania, który wykona
przyłącza. Wycena kosztów podłączenia, sporządzana przez pracowników Urzędu, ma charakter
szacunkowy. Dokonując jej pracownicy biorą pod uwagę, że po
złożeniu wniosku, NFOŚiGW nie
zwróci więcej niż w nim założono. Ostateczny koszt wykonania
przyłącza będzie znany po przetargu.

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców wyjaśniamy,
że sam Urząd Gminy Jabłonna
wolałby po prostu refundować
część kosztów zadania, zrealizowanego samodzielnie przez
mieszkańców. Niestety nie jest
to możliwe. Dofinansowanie jest
udzielane wyłącznie na zasadach
określonych w Programie NFOŚiGW. A ten określa, że dotacja
może zostać udzielona wyłącznie
na przedsięwzięcia realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też urząd nie
ma możliwości refundować kosztów osobom, które podłączyły się
wcześniej na własną rękę.

Dotacja wynosi 45% kosztów
podłączenia budynku. Pozostałe
55% kosztów ponosi mieszkaniec.
Umowa, którą mieszkaniec podpisuje z Gminą Jabłonna zakłada,
że po pozytywnej ocenie wniosku
o dotację, złożonego przez Urząd
Gminy w NFOŚiGW, mieszkańcy
będą zobowiązani wpłacić, na wyodrębniony w tym celu rachunek
Urzędu, połowę kwoty wyliczonej
jako wkład własny mieszkańca.
Pieniądze te umożliwią wykonanie projektów i częściową zapłatę

Dotychczas swoje zainteresowanie programem zgłosiło
79 osób. Niestety tylko niespełna 30 z nich podpisało umowę
z Urzędem. Z uwagi na fakt,
że NFOŚiGW postawił wymóg
uwzględnienia we wniosku
o przyznanie dotacji minimum
50 sztuk podłączeń, w chwili
obecnej urząd nie ma możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem podłączenia budynku do istniejącej
sieci kanalizacyjnej do urzędu
w celu podpisania umów.
Anna Szostak
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Z GMINY JABŁONNA
ZNÓW ZNIKA
AZBEST

strategii

PRZEBUDOWA BOISKA ZAKOŃCZONA
Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Gmina Jabłonna zmodernizowała pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,
które znajduje się przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. W ramach
inwestycji wykonano przebudowę płyty boiska wraz z systemem odwodniającym i instalacją podlewania, która ułatwi utrzymanie boiska dobrym
stanie. Pierwsze mecze będą możliwe na późną wiosną, po ukorzenieniu się
nawierzchni z trawy i kilkukrotnym koszeniu.

Po raz kolejny Gminie Jabłonna
udało się usunąć sporą ilość wyrobów zawierających azbest – pozbyliśmy się łącznie 6529,40 m2 azbestu.
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest doﬁnansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie
39 991,45 zł. Mamy nadzieję, że
w 2012 roku ponownie uda się zrealizować podobne przedsięwzięcie
z wykorzystaniem dotacji w wysokości 100 % kosztów usunięcia szkodliwych wyrobów. Dlatego już teraz
zachęcamy zainteresowanych do
składania wniosków na kolejny rok.
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e-JABŁONNA

����������
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Urząd Gminy Jabłonna zakończył wanego systemu zarządzania księgo- ﬁkowanym i utworzenie stanowiska
wdrażanie projektu pn. „e-JABŁON- wością podatkową z opcją e-Podatki komputerowego dla interesantów,
NA: utworzenie platformy e-usług zin- i oprogramowania Ewidencji Działal- z dostępem do internetu, dostosotegrowanej z elektronicznym obiegiem ności Gospodarczej z opcją wyszuki- wanego do użytkowania przez osoby
�������� ���� ������������� �������� ����������������������������������������
dokumentów oraz wdrożenie systemu warki on-line. Celem projektu było niepełnosprawne.
���� ����������
��������
����������������
��� ��������� ���
zarządzania
księgowością
podatkową��������������
usprawnienie pracy �������
urzędu i zapewInformacje źródłowe na temat
z��opcją
e-Podatki i oprogramowania
���������������
���������nienie
��������
���������
obsługi Interesanta
w oparciu Regionalnego Programu OperacyjEwidencji
Działalności
Gospodarczej
o
nowoczesne
technologie
informa- nego Województwa Mazowieckiego
���� ����� ���������� �������� ��������� ������������������������������������������
z opcją wyszukiwarki on-line”. Reali- cyjne i komunikacyjne. Inwestycja 2007-2013 znajdują się na stronie:
���� �������������
����������
�� realizowana
������ �� od �����������������������������������
zacja
przedsięwzięcia była
możliwa była
02.01.2008 r. do http://www.mazowia.eu
���������
����������
dzięki
dotacji. �� ���������������
�����������������������������������������
31.12.2011
r.
Projekt współﬁnansowany przez
Jak już Państwa�������������
informowaliśmy, �� ������
W numerze
z naszej Unię Europejską ze środków Euro�������������
��� 18 „Wieści
���������������
przedmiotem projektu było utwo- Gminy” zaprezentowaliśmy szcze- pejskiego Funduszu Rozwoju Re�������������������
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rzenie
przez Urząd Gminy Jabłonna gółowo zakres zadań
realizowanych gionalnego w ramach Regionalnego
platformy e-usług publicznych zinte- w ramach projektu.���������������������������������������
Finałem przed- Programu Operacyjnego Wojewódzgrowanej
z elektronicznym systemem sięwzięcia był zakup ����������������������
zestawu podpisu twa Mazowieckiego 2007-2013
�������������������������������
obiegu dokumentów, a także zintegro- elektronicznego z certyﬁkatem kwaliAnna Szostak
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Urząd Gminy Jabłonna znalazł
się wśród instytucji nominowanych w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”
organizowanym w ramach Programu „Akademia Urzędnika Samorządowego” przez Warszawską
Grupę Doradców PR.
Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” ma przyczynić się do poprawienia kontaktów urzędów z mediami, a za ich
pośrednictwem ze społecznościami lokalnymi mazowieckich gmin.
Plebiscyt jest okazją do przedstawienia opinii publicznej przykładów do naśladowania – urzędów
i samorządowców, którzy mogą
być wzorem do naśladowania.
Ważnym celem Plebiscytu
„Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” jest również docenienie pracy dziennikarzy lokalnych
i obywatelskich. Jury plebiscytu to
dziennikarze. To przedstawiciele
kilkuset redakcji lokalnych będą
bowiem mogli oddać swój głos
i zdecydować o tym, kto zasłużył
na nagrodę. Zrobią to w lutym
2012 w 6 kategoriach:
•medialny prezydent,
•medialny burmistrz,
•medialny starosta,
•medialny wójt,
•najlepsza strona WWW urzędu,
•Rzecznik Prasowy Roku 2011.

URZĄD
PRZYJAZNY
DZIECIOM

Kącik mieści się tuż przy Biurze Obsługi Interesanta
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że na parterze Urzędu
Gminy Jabłonna działa „Kącik dla
dzieci”.
Kącik został stworzony z myślą
o dzieciach, które przychodzą do
urzędu razem z rodzicami zała-

twiającymi tu sprawy. W kąciku na
najmłodszych czekają kredki, bloki rysunkowe, kolorowe krzesełka
i stolik. Pociechy mogą więc spędzić czas w urzędzie na rysowaniu
i spokojnie czekać na rodziców.
Red.

Strona
internetowa
dla słabowidzących
Urząd Gminy Jabłonna jako
pierwszy w powiecie legionowskim dostosował stronę internetową dla osób słabowidzących.

Nad każdą informacją na stronie www.jablonna.pl znajdują się
trzy litery „A”. Klikając na drugą
lub trzecią z nich mamy możliwość powiększenia czcionki wybranego tekstu. Największa litera
Rozstrzygnięcie plebiscytu na- „A” pozwala na blisko dwukrotne
stąpi na przełomie lutego i mar- powiększenie tekstu, a tym samym
ca 2012 roku. Więcej informacji znacznie poprawia komfort czytana temat plebiscytu oraz projektu nia.
Akademia Urzędnika SamorządoTo pierwsza zmiana dostosowego można znaleźć na stronie in- wująca stronę www.jablonna.pl
ternetowej WGD PR.
dla osób słabowidzących. W przyRed. szłym roku planujemy wprowa-

dzenie opcji wysokiego kontrastu
(żółty tekst, czarne tło), która również znacznie poprawia i umożliwia czytanie osobom mającym poważne problemy ze wzrokiem.
Projekt został współﬁnansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Michał Smoliński
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Wzrasta liczba mieszkańców
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w naszej gminie zameldowało się kilkuset nowych
mieszkańców. Na koniec grudnia
2011 liczba mieszkańców Gminy
Jabłonna wyniosła 15 495 osób.
W 2011 r. urodziło się 219 dzieci.
Wśród mieszkańców zameldowanych w gminie 7984 osób

to kobiety, a 7511 to mężczyźni.
Struktura wiekowa według danych
na grudzień 2011 wyglądała następująco:
- mieszkańcy w wieku 0 – 18 lat
– 3 976 osób
- kobiety w wieku 19 – 60 lat
– 5 017 osób

- mężczyźni w wieku 19 – 65 lat
– 4 953 osób
- kobiety powyżej 60 lat
– 1 064 osób
- mężczyźni powyżej 65 lat
- 485 osób
Zachęcamy wszystkich, którzy mieszkają w naszej gminie do
meldowania się lub wskazywania
w NIP’ie 3 - Gminy Jabłonna jako
miejsca swojego zamieszkania.
Znaczącą część budżetu gminy
tworzą bowiem podatki od osób
ﬁzycznych. Rozliczając się z podatku w miejscu zamieszkania
przyczyniamy się do rozwoju
gminy, zwiększając tym samym
środki przeznaczane na nowe
inwestycje. Przypominamy również, że dla wszystkich nowo meldujących się mieszkańców czeka
pakiet w skład którego wchodzi
folder będący jednocześnie przewodnikiem po gminie i płyta
CD z interaktywną mapą gminy.
Projekt „Powitalnik” skierowany
jest do 1000 mieszkańców którzy
zameldują się w Gminie Jabłonna
i realizowany jest w latach 2011
– 2012. Sﬁnansowany został ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
Red.

Certyﬁkat ISO dla Urzędu Gminy Jabłonna
W dniu 7 grudnia 2011 roku
Urząd Gminy Jabłonna pomyślnie przeszedł audit nadzoru, uzyskując tym samym rekomendację
do utrzymania ważności certyﬁkatu potwierdzającego spełnianie wymagań normy PN-EN ISO
9001:2001 w zakresie realizacji zadań publicznych uregulowanych
przepisami prawa oraz świadczenia usług administracyjnych.
Wprowadzenie ISO w urzędach
administracji samorządowej ma
na celu przede wszystkim wzrost

zadowolenia i zaufania mieszkańców gminy do realizowanych
usług, skrócenie czasu trwania
i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi oraz poprawę
sprawności funkcjonowania urzędu.
Audit nadzoru był dla wszystkich pracowników Urzędu dużym
sprawdzianem
jakości
i staranności realizacji powierzonych obowiązków. Tym bardziej
cieszy jego pozytywny wynik.
Red.
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Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą korzystać z bezpłatnej
zbiórki odpadów segregowanych

Bezpłatna zbiórka
u źródła
Szanowni Mieszkańcy,
W 2012 r. rozpoczniemy 5 rok
funkcjonowania programu selektywnej zbiórki „u źródła” na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej Gminy Jabłonna.
Przypominamy, że program dotyczy odpadów zbieranych selektywnie (szkło, papier, plastik i metale),
w tym odpadów opakowaniowych.
Koszty
projektu
pokrywa
w pełni Urząd Gminy Jabłonna.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest chęć segregowania odpadów, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie do Urzędu Gminy
Jabłonna tzw. deklaracji uczestnictwa. W przypadku wypełniania deklaracji w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jabłonna
(I piętro, pokój 6) otrzymają Państwo komplet worków na poszczególne rodzaje odpadów. Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili
do programu za propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez segregację odpadów. Dzięki Państwu
nie traﬁają one na składowisko tylko mogą być ponownie wykorzystane. Zapraszamy do kontynuowania segregacji i liczymy na Państwa
udział w rozpowszechnianiu projektu wśród znajomych i sąsiadów.
Uwaga! Wszystkie niezbędne
informacje o programie znajdują
się na www.jablonna.pl w zakładce
„odpady komunalne”.
Red.

Plac zabaw w Suchocinie

Plac zabaw
w Dąbrowie Chotomowskiej

SOŁECKIE inwestycje
W minionym roku w sołectwach przeprowadzono kilka inwestycji ważnych zwłaszcza dla
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Wśród przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w roku
2011 znalazły się m.in.:
- Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa, zakup i montaż słupów
i lamp oświetleniowych (Wólka
Górska)
- montaż słupów i lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej
w Bożej Woli, oświetlenie terenu klubu i placu zabaw dla dzieci
(Boża Wola)
- Zakup sprzętu nagłaśniającego do klubu ( Boża Wola)
pozostałe; 1,02%

- Remont budynku klubu w Bożej Woli
- Urządzenie placu zabaw
(Trzciany, Dąbrowa Chotomowska, Janówek II )
- Zagospodarowanie terenu
przy ﬁlii Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z kupnem urządzeń (Skierdy)
- Kontynuacja urządzenia i zagospodarowania terenu boiska
(Suchocin)
- Ogrodzenie terenu boiska
przy Ośrodku Kultury w Skierdach
(Rajszew)
- Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego ( Jabłonna)
Red.

rolnictwo i łowiectwo; 0,43%

kultura fizyczna i sport; 0,30%

transport i łączność; 4,12%
gospodarka
mieszkaniowa; 1,13%

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego; 4,16%

działalność usługowa; 0,70%
edukacyjna opieka
wychowawcza; 1,34%

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska; 9,35%
administracja publiczna; 14,95%

bezpieczeństwo pub. i ochrona
przeciwpoż.; 0,68%

pomoc społeczna; 8,72%
obsługa długu publicznego;
1,46%
ochrona zdrowia; 0,80%

oświata i wychowanie;
50,84%

Wydatki Gminy Jabłonna na 2012 r.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

9

BUDŻET
GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Szanowni Państwo!
Poprzez ten artykuł „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” postaramy się przybliżyć mieszkańcom
Gminy dość skomplikowane zagadnienia związane z ﬁnansami samorządu oraz pokazać, że budżet gminny jest
sprawą wspólną i całkowicie jawną. Dane i wielkości, na których się opieramy w tym artykule pochodzą z budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet
w formie uchwały budżetowej co roku uchwala Rada Gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego (trwa
on od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli pokrywa się z rokiem kalendarzowym), a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
Porównajmy budżet gminny do budżetu domowego:

Dochody (budżet domowy) np.
wynagrodzenia za pracę
emerytura i renta
inne dochody osobiste
sprzedaż majątku
odsetki z lokat

Dochody (budżet gminy) m.in.
podatki
subwencje i dotacje
wpływy z usług
opłaty za dzierżawę
odsetki od rachunków bankowych

Wydatki (budżet domowy) np.
wyżywienie
utrzymanie mieszkania (domu)
zakup odzieży
wydatki szkolne dzieci
wydatki na leczenie
wyjazd na urlop i wakacje

Wydatki (budżet gminy) m.in.
oświata
inwestycje
utrzymanie infrastruktury
administracja
opieka społeczna

Budżet gminy jest więc podobny do budżetu domowego, w którym planuje się
uzyskanie określonych dochodów i dostosowanie do nich możliwych wydatków.
Przychody – są to planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki, czy też planowana emisja obligacji, które zostaną zaciągnięte, ażeby sﬁnansować
wydatki inwestycyjne w gminie, których nie można pokryć ze środków własnych gminy. Planujemy w 2012 roku emisję obligacji komunalnych
na kwotę 6.400.000 zł. Zaciągane nowe zobowiązania mogą być tylko na wydatki inwestycyjne,
nie mogą być na wydatki bieżące.

Rozchody – są to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, w 2012 roku
jest to kwota 3.012.896 zł. Kredyty i pożyczki były
głównie zaciągane na preferencyjnych warunkach
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych
w gminie związanych z budową kanalizacji, wodociągów, budowę dróg i poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców.

W gospodarstwie domowym jest podobnie:
Dochody – wynagrodzenia członków rodziny,
Wydatki – utrzymanie domu (mieszkania), wyżywienie, opłaty, odpoczynek i relaks,
Przychody – pieniądze, które pożyczamy w celu podniesienia standardu życie,
czy też w wyniku chwilowego braku środków ﬁnansowych, ale które kiedyś trzeba oddać,
Rozchody – spłacane raty pożyczonych wcześniej środków.
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SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE GMINY?

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków i jest to prawda, ale częściowa. 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
musza 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 GMINY JABŁONNA
PLANOWANE DO UZYSKANIA W ROKU 2012
DOCHODY WŁASNE

32.064.940 zł

w tym m.in.:
- wpływy z tytułu podatków (nieruchomość, rolny, leśny, od środków
transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków
i darowizn i inne) ........................................................................................................... 6.224.233 zł
- opłaty (skarbowa, eksploatacyjna, targowa i inne) .............................................. 116.040 zł
- udziały gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) ............................. 21.596.579 zł
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami ......................................... 1.782.000 zł
- wpływy z usług (woda, ścieki, czynsze) ................................................................. 1.560.000 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .............................................................. 265.000 zł
- pozostałe dochody własne ............................................................................................ 521.088 zł
DOTACJE
2.936.927 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ......................................... 2.172.737 zł
- na zadania własne gminy ............................................................................................. 298.900 zł
- na zadania realizowane w drodze porozumienia i umów
między jednostkami samorządowymi ......................................................................... 387.000 zł
- na realizację projektów w ramach środków unii europejskiej
„Start na piątkę” .................................................................................................................. 72.990 zł
- pozostałe ............................................................................................................................. 5.300 zł
SUBWENCJA
11.090.837 zł
- część oświatowa ......................................................................................................... 11.090.837 zł
DOCHODY OGÓŁEM

46 092 704 zł

Jak zauważyliście Państwo znacząca część dochodów pochodzi z udziału gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa) szczególnie od osób ﬁzycznych).
Im wyższe dochody jednostek samorządowych, tym większe możliwości rozwoju:
budowy dróg, wodociągów, kanalizacji, szkół, oświetlenia ulicznego.

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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 - wówczas 37,26% Państwa
podatku z PIT traﬁ do gminnego budżetu.
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Dochody Gminy Jabłonna
w latach 2007 - 2012
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NA CO WYDAJEMY NASZE PIENIĄDZE?
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
• Przedszkole 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 • 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” i „Wisła”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK WG DZIAŁÓW
DZIAŁY:
Rolnictwo i łowiectwo ............................................................................................ 212.217 zł
Transport i łączność ............................................................................................ 2.037.499 zł
Gospodarka mieszkaniowa ................................................................................... 557.935 zł
Działalność usługowa ............................................................................................ 348.750 zł
Administracja publiczna ..................................................................................... 7.396.899 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ......................................................... 2.547 zł
Obrona narodowa ........................................................................................................... 500 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................................ 336.300 zł
Obsługa długu publicznego .................................................................................. 723.690 zł
Różne rozliczenia: rezerwa ogólna i celowa ...................................................... 500.000 zł
Oświata i wychowanie ...................................................................................... 25.154.063 zł
Ochrona zdrowia ..................................................................................................... 397.338 zł
Pomoc społeczna .................................................................................................. 4.316.941 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice, pomoc materialna .............. 660.985 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ............................................ 4.627.947 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .................................................. 2.059.849 zł
Kultura ﬁzyczna ....................................................................................................... 146.348 zł
WYDATKI OGÓŁEM

49.479.808 zł

Wydatki bieżące ............................................................. 41.681.791 zł
Wydatki inwestycyjne ...................................................... 7.798.017zł
Wydatki ogółem ............................................................. 49.479.808 zł
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Szanowni Państwo,
Proszę pamiętać, iż budżet i jego uchwalenie to kompromis zawarty przez 15 radnych Gminy Jabłonna i wskazanie
zadań najbardziej istotnych i potrzebnych. Należy również
nadmienić, że rok budżetowy jest pełen dynamiki i przed
władzami gminy i urzędnikami stoją wyzwania szybkiej reakcji na pojawiające się nowe źródła ﬁnansowania.
W ciągu roku może się okazać, iż pojawią się w budżecie
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 więc założyć, iż budżet uchwalony 28 grudnia
2011 roku będzie wielokrotnie modyﬁkowany, a realizacja
pewnych inwestycji jednorocznych może być czasowo zawieszona a wieloletnich przesunięta w czasie.
Największy i systematycznie rosnący wydatek bieżący
w budżecie gminy na 2012 rok stanowi wydatek na działy
- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą, na które to w 2012 roku planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 18.552.048 zł, co stanowi
44,51% wydatków bieżących ogółem. Wydatki tych rozdziałów związane są z funkcjonowaniem publicznych szkół
podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego na
terenie gminy.
Niemniej jednak gmina zobowiązana jest do przekazywania dotacji dla niepublicznych placówek oświaty funkcjonujących na ternie gminy, jak również dotacji dla innych gmin,
w których placówkach przebywają dzieci z naszej gminy.
Dotacje te planowane są w budżecie roku 2012 na kwotę
3.936.784 zł. Ponadto należy wspomnieć również o subwencji oświatowej, która winna pokrywać wydatki bieżące statutowe oświatowe w gminie w jej jednostkach publicznych, a jej wysokość nie pokrywa nawet wynagrodzeń
wraz z pochodnymi. Tak więc gmina pozostałą znaczną
część na wydatki oświatowe musi pokrywać ze środków
własnych. Przed nami bardzo duże przedsięwzięcie inwestycyjne oświatowe do zrealizowania związane z budową szkoły podstawowej w Chotomowie. Podczas gdy
w wielu miejscowościach w kraju likwiduje się placówki
oświatowe, w naszej gminie z uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców gminy, a co za tym idzie zwiększającą się liczbę dzieci uczęszczającą do szkół, istnieje konieczność budowy szkoły, której koszty budowy będą ogromnym obciążeniem dla
budżetu gminy roku 2012 i 2013, ale także i lat następnych.
Wynika to z faktu konieczności zaciągnięcia zobowiązań na
realizację tego zadania, gdyż nie ma możliwości sﬁnansowania budowy szkoły ze środków własnych, ale te zaciągnięte
zobowiązania trzeba będzie w latach następnych spłacać.
Planowane na 2012 rok wydatki w wysokości 49.479.808 zł
są wyższe od planowanych do uzyskania dochodów
na kwotę 46.092.704 zł. Różnica między wydatkami a dochodami to deﬁcyt budżetowy, który wynosi
3.387.104 zł. Deﬁcyt budżetowy wynika z tego, iż środki
na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i na rozwój gminy
wymaga wydania większych środków, niż gmina jest w stanie uzyskać. Deﬁcyt budżetowy pokrywa się z przychodów,
które w 2012 pochodzić będą z planowanej emisji obligacji
komunalnych.
Wspomnieć należy również, iż deﬁcyt może być pokryty z
wolnych środków na rachunku bankowym, których wysokość

Poziom realizowanych wydatków
w latach 2007 - 2012 ( w mln zł)
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Wydatki bieżące na oświatę
w latach 2007 - 2012 ( w mln zł)
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Wydatki bieżące roku 2009 zawierają w sobie odszkodowanie, jakie była zobowiązana zapłacić Gmina Jabłonna
dla PAN za działkę wraz z kosztami postępowania przed
Sądem Arbitrażowym na kwotę blisko 5 mln zł
zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego, co będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie
gminy.
Niestety może się okazać, iż konieczne będą również
zmiany w planie dochodów wynikające z otrzymania
ostatecznych kwot dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (PIT) na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, po uchwaleniu ustawy
budżetowej na 2012 rok. Z płynących z różnych stron
informacji wynika, iż przedstawione dane szacunkowe do projektów ustawy budżetowej państwa, a więc
i uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego były przeszacowane. Ponadto prowadzone są intensywne prace nad zmianą ustawy o ﬁnansach publicznych, które to zmiany miałyby spowodować konieczność
jeszcze większego zaciśnięcia pasa przez samorządy
i konieczność ograniczenia możliwości zadłużania się,
jak również zmniejszenia deﬁcytu ﬁnansów kosztem
samorządów. Wspomnieć tu należy, iż udział samorządów w długu publicznym państwa nie przekracza 7%,
a więc w znaczącej części to instytucje centralne generują
dług ﬁnansów publicznych. Należałoby tu się zastanowić
i zadać pytanie decydentom, czy samorząd terytorialny jest
nadal samorządem?
Pełny tekst uchwały budżetowej na 2012 roku Gminy
Jabłonna wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej gminy www.jablonna.pl w zakładce BIP
- Budżet na 2012 rok.
Beata Stolarska
Skarbnik Gminy
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Aktywny rok seniorów

Występ Jolanty Kubickiej

14 listopada „Światowy dzień seniora”

Spotkanie z Conrado Moreno

To już 5. rok działalności Uniwersytetu III Wieku w Jabłonnie
i 2. w Chotomowie. Przez ostatnie 12 miesięcy seniorzy z wielką chęcią i zapałem włączali się we wszystkie wydarzenia i uroczystości, które zaproponowało im Gminne Centrum Kultury i Sportu.
W roku 2011r. odbyło się 27 wykładów, a tematyka ich była bogata i różnorodna, np. medycyna, psychologia,
teatr, polityka, zdrowe odżywianie,
muzyka, literatura i poezja i inne.
Na długo w pamięci słuchaczy pozostaną spotkania z wykładowcami:
prawnikiem mgr Elżbietą Banasiak
(„Prawo dla seniora”), dr Robertem
Chmielewskim („Pokonać ból”), Conrado Moreno (znanego z programów
rozrywkowych, promującego swoją
książkę „Mój Madryt”), prof. Janem
Witoldem Suligą („Modlitwa w różnych kulturach świata”), prof. Wacław
Panek („Historia Hymnu Polskiego”)
i wiele innych. Niektóre spotkania miały
także charakter rozrywkowy, gdzie nasi

seniorzy mogli na chwilkę zapomnieć
o rzeczywistości i odpocząć psychicznie
od codzienności, tu wymienić można
m.in.: monodram artystyczny „Bawmy
się życiem” w wykonaniu Moniki Goździk, recital balladowo-gitarowy „Witaj
Bułat” w wykonaniu Romana Ziemlańskiego i Małgorzaty Gudejko Masalskiej czy „Piosenki o miłości i nie tylko”
koncert Danuty Stankiewicz.
Poza wykładami seniorzy z mogli za niewielką opłatą uczęszczać
na zajęcia fakultatywne prowadzone w grupach, a były to: Malarstwo,
ABC komputera, Plastyka, Włoski,
Angielski, Nordic walking, Aerobik, Wzmacnianie kręgosłupa, Teatr,
Scrabble czy Brydż.

Zapowiedzi wykładów JUIIIW w roku 2012
23.01.2012 – przerwa zimowa
13.02.2012 – „Magia i zabobon” – magiczne myślenie współczesnego człowieka” prof. Witold Suliga
27.02.2012 – „W tyglu przemian świata arabskiego – rewolucja na bliskim
wschodzie i Afryce” prof. Hatif Janabi
12 .03.2012 – „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski” dr S. Olearczyk

Wykłady i zajęcia fakultatywne
to nie wszystko. Słuchacze uniwersytetu w ciągu całego roku wyjechali
łącznie na ok 15 wycieczek m.in.: do
Teatru Narodowego, Filharmonii,
na Baseny termalne do Mszczonowa, do Kazimierza Dolnego, Płocka,
Warszawy.
Uniwersytety są najlepszym dowodem na to, że aktywność w życiu
wcale nie kończy się wraz z przejściem
na emeryturę. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 50+, które pragną
przełamać lęk wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii, aby
dołączyły do grona ludzi ciekawych
świata.
Wysokie zainteresowanie bogatą
ofertą programową spowodowało, że
w ciągu tych 5 lat liczba uczestników
wzrosła do ok. 200 osób.
Redakcja/GCKiS
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców z Gminy
Jabłonna do naszych Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Jabłonnie oraz
w Chotomowie. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:
GCKiS Jabłonna 22 782 47 37
GCKiS Chotomów 22 772 62 38
Zapraszamy na stronę www.gckis.pl
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Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
Uroczystości główne ekshumacji i wyboru zwłok Nieznanego
Żołnierza rozpoczęły się na malowniczo położonym Cmentarzu
Obrońców Lwowa „Orląt Lwowskich". Dnia 29 października 1925
roku o godz. 14, z 9 wydobytych
trumien, trzy ostatnie trumny złożono obok siebie i przystąpiono
do losowania. Aktu tego dokonały matki, których synowie polegli
w wojnie 1918-1920 roku-Bronisława Witowa matka dwóch poległych synów, oraz Jadwiga Zarugiewiczowa, której syn student
Politechniki poległ pod Zadwórzem. Pani Zarugiewieżowa dotknąwszy dłonią wskazała trumnę
nr 4, z żołnierzem w maciejówce,
który padł na pobojowisku jak
wskazuje na to kontuzja czaszki
i nogi. Tożsamości zwłok żołnierskich z trumny nr 4 nie udało się
ustalić. Nazajutrz 30 października
po odprawieniu modłów w kaplicy
Orląt, podoﬁcerowie-kawalerowie
Orderu Virtuti Militari wynieśli
trumnę i złożyli na lawecie działa
i kondukt ruszył do Bazyliki Ar-

chikatedralnej. Rankiem l listopada 1925 roku z Dworca Głównego
we Lwowie ruszył pociąg specjalny do „transportacji” zwłok Nieznanego Żołnierza do Warszawy
przez: Żółkiew, Rawę Ruską, Lublin i Dęblin. W dniu 2 listopada
o godz. 6.00. pociąg wjechał na
Dworzec Główny w Warszawie.
Powitały go dźwięki hymnu Narodowego w wykonaniu orkiestry
36p.p. Legii Akademickiej. Trumnę okrytą szkarłatnym całunem
z wizerunkiem orła białego złożono na łożu działowym z l pułku
artylerii lekkiej. Kondukt w szpalerze warszawskiego harcerstwa
dotarł do Katedry Św. Jana. W jej
podwoje wniesiono trumnę którą
umieszczono na katafalku. O godz.
10.45 rozpoczęło się nabożeństwo
żałobne, Sumę celebrował ks. Kardynał Aleksander Kakowski. Po
uroczystościach żałobnych ruszył
kondukt za trumną wyniesioną
przez ośmiu podoﬁcerów przed
Katedrę, gdzie oczekiwała już laweta działowa z l dywizjonu artylerii
konnej. Za trumną szedł Prezydent

RP, Stanisław Wojciechowski, grupa wdów, matek, sierot i inwalidów
oraz generalicja, dyplomaci, oraz
przedstawiciele władz. Pochód był
olbrzymi, imponujący. Gdy czoło
konduktu wkroczyło na Plac Saski,
na niebie ukazały się dwie eskadry
samolotów wykonując efektowne
ewolucje. Po dotarciu do Mauzoleum z lawety trumnę zdjęli podoﬁcerowie-kawalerowie Orderu
Virtuti Militari, przeszli z nią pod
arkady i złożyli trumnę do mogiły.
Po bokach trumny podoﬁcerowie
złożyli 14 urn z ziemią pobraną
z pobojowisk. Następnie kryptę
z trumną zamknięto metalowym
wiekiem z umieszczonym na nim
napisem: "Tu leży żołnierz polski
poległy za Ojczyznę". Poczty Sztandarowe pochyliły się nad grobem,
a dowódca baterii 21. dywizjonu
artylerii konnej dał rozkaz oddania
salwy honorowej. W Warszawie na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego jest i będzie po wsze czasy „Grób
Nieznanego Żołnierza".
Edmund Kuklewski
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Grupa biegowa CHTMO

Grupa Biegowa CHTMO
liczy 52 amatorów biegania!
Grupa biegowa działająca na terenie
gminy Jabłonna została założona w maju
2009 roku. W drugiej dekadzie grudnia minie dwa i pół roku od początku
jej działalności. Przed założeniem grupy, która w następnym roku stanie się
stowarzyszeniem, nikt nie myślał, że na
naszym terenie, w okolicach i w dalszych
miejscach Polski, znajdą się entuzjaści
biegania, którzy dołączą i będą reprezentować barwy grupy. W CHTMO biegają
osoby z: Chorzowa, Toporowic, Skrzeszewa, Ząbek, Legionowa, Warszawy,
Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa
i Jabłonny. Statystycznie w bieżącym
roku z 52 amatorów biegania 41 wzięło
udział w 70 różnych biegach na terenie
Polski i... Szkocji. Dwa starty zagraniczne
były dziełem Andrzeja Skwarczyńskiego,
który we wrześniu wziął udział w biegach
na 10 km w miejscowościach Golspie
i Moray. Starty Grupy Biegowej CHTMO
nie ograniczały się do naszych najbliż-

szych miejscowości, bo biegaliśmy m.in.
w Radomiu, Dąbrowie Górniczej, Sochaczewie, Gliwicach, Szelkowie, Bielsku-Białej, Stoczku Łukowskim, Sulejówku,
Garwolinie, Rybniku, Ciechanowie, Leborku, Kodniu, Kruszwicy, Inowrocławiu, Błoniu, Borzęcinie Dużym, Truskawiu, Tłuszczu, Siedlcach, Poznaniu czy
Koszalinie. Oczywiście nie można zapomnieć o organizacji biegów-treningów
w Chotomowie, w które angażuje się wiele
osób i ﬁrm, którzy są sympatykami grupy i szczerze jej dopingują. Najważniejszymi są cykliczne biegi: Chotomowskie
Powitanie Wiosny i Chotomowskie Pożegnanie Lata gdzie bierze udział zawsze
około 50 biegaczy. Dzięki pomocy Gminy
Jabłonna, Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Chotomowie oraz sponsorów
i biegaczy grupy organizacja tych biegów
jest na wysokim poziomie z medalami
i dyplomami dla każdego, nagrodami
oraz napojami i gorącym posiłkiem. Do

SET ZZA BIURKA
Po raz kolejny pracownicy Urzędu
Gminy Jabłonna oraz jednostek budżetowych gminy udowodnili, że aktywność nie jest im obca. I choć w zawodach
siatkarskich w Wieliszewie nie stanęli na
najwyższym podium, to i tak należą się
im słowa uznania.
Zawody o Puchar Wójta Gminy Wieliszew organizowane są cyklicznie od
kilku lat. Ich głównym celem jest integracja poprzez zabawę, dlatego w skład
drużyn w znacznej większości wchodzą
amatorzy. Nie chodzi bowiem o to, aby
wygrać za wszelką cenę, ale o to, aby się
dobrze bawić i poznać ludzi z którymi
na co dzień zazwyczaj rozmawia się tele-

Jabłonowska drużyna tuż przed startem
fonicznie. Ponadto zawody udowadniają,
że urzędnicy lubią wychodzić zza biurek
i aktywnie spędzać czas. 16 grudnia dowodem na to była nasza drużyna. Pełni
zapału i pozytywnego nastawienia stoczyli kilka trudnych meczy, a zwieńczeniem rozgrywek było piąte miejsce.
Jabłonowskiej drużynie gratulujemy
i dziękujemy za poświęcony czas. Red.

tego dochodzi trzecia cykliczna impreza
jaką jest Noworoczny Bieg Chotomowski, traktowana jako oﬁcjalny rozruch
i trening grupy po świąteczno-noworocznym biesiadowaniu przy rodzinnych
stołach. Jakie dystanse preferują zawodnicy? Przede wszystkim warto powiedzieć, że wszyscy biegający są amatorami
i traktują starty oraz treningi jako dobrą
formę zabawy, a przy okazji możliwość
sprawdzenia się z bardzo dobrymi biegaczami. Najpopularniejsze starty zawodników grupy są na dystansach 5 i 10 km.
W ofercie biegowej w kraju wybór ich jest
ogromny. Warto tu wspomnieć o takich
biegach jak: Bieg Policz się Cukrzycą,
Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Ursynowa czy Bemowski Bieg Przyjaźni (5 km),
Legionowska Dycha, Bieg Marszałka,
Bieg Niepodległości (10 km), Bieg Powstania Warszawskiego, Siedlecki Bieg
Jacka (5 lub 10 km). Mniej popularne są
dystanse, które wymagają już większego
wytrenowania. Są to biegi na dystansach
15, 21,097 i 42,195 km. Na tych dystansach startują tylko niektórzy zawodnicy.
Wspomnieć należy o takich imprezach
jak: Półmaraton Dąbrowski, Warszawski,
Powiatu Zachodniego, Szelkowski, Piastowski oraz Ciechanowska Piętnastka
i Bieg Sapiehów w Kodniu. Są też biegi
ciekawe ze względu na nazwę i wspaniałą organizację: Bieg Bobra w Tłuszczu,
Bieg Truskawki w Truskawiu, Rybnicki
Półmaraton Księżycowy i Nocna Ściema
w Koszalinie (maraton i półmaraton rozgrywany przy zmianie czasu na zimowy)
oraz kameralne biegi przełajowe organizowane przez MOSIR Legionowo. Grupa
ma w swoich szeregach już pięciu maratończyków. Do Daniela Kowalika, Piotra
Jankowskiego i Michała Machnackiego,
którzy debiutowali w zeszłorocznym 32.
Maratonie Warszawskim, dołączyli Dariusz Plak, który przebiegł Maraton Poznański z najlepszym czasem w grupie
oraz Michał Korzeń, który sprawdził się
w Nocnej Ściemie w Koszalinie. Michał
zaliczył również 75 km w Kampinosie
podczas maratonu Pieszego im. Andrzeja
Zboińskiego. Grupa nie odnosi spektakularnych sukcesów, bo nie o to chodzi.
Jednak nie sposób nie wyróżnić naszej
najlepszej zawodniczki Małgorzaty Szadury, nauczycielski ze Skrzeszewa, która
w swojej kategorii K-40 jest jedną z najlepszych biegaczek nie tylko w powiecie
legionowskim gdzie zawsze jest na podium, najczęściej na najwyższym, ale
i w Polsce. Świadczy o tym m.in.: 3 miejsce
w Bełchatowskiej Piętnastce w 2010 roku.
Na koniec dodam, że w grupie mamy też
najmłodszych amatorów biegania. Jest
nim 6-letni Dawid Zakrzewski, który
ma za sobą dwa starty: Pożegnanie Lata
w Legionowie i Chotomowie.
Michał Machnacki
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Muniak, a sponsor teamu, Mikołaj Pytel
wręczył kolarzom bony na zakupy w sklepach AIRBIKE. Nagrody wręczali: gość
honorowy Andrzej Piątek, pani Bogumiła Kukla oraz dyrektor GCKiS Grzegorz
Przybyłowicz. A komu? Oto lista zasłużonych zawodników: Aleksandra Pstrągowska, Krzysztof Morawski, Robert Salwin,
Michał Czekała, Jakub Kisiała, Daniel
Skrzecz, Mateusz Maszkiewicz, Karol
Ostaszewski, Damian Zalewski, Marcin
Dziergowski, Robert Dziergowski oraz
Daniel Korajczyk i Przemysław Kostecki.

Zawodnicy, trenerzy i goście imprezy kończącej sezon rowerowy 2011

AIRBIKE - LKS Lotos Jabłonna
kończy sezon!
To było prawdziwe święto kolarstwa! Na początku grudnia w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie podsumowano udany sezon 2011.
Powodów do świętowania było co najmniej 19. Tyle bowiem pierwszych miejsc
przywieźli z zawodów kolarze z sekcji AIRBIKE - LKS Lotos Jabłonna prowadzonej
przez trenerów Wojciecha Marcjoniaka
i Mateusza Opolskiego oraz socjoterapeutkę i wychowawczynię Magdalenę Olszewską. Jeśli 19 to dla kogoś mało, może przekona go liczba 49 – tyle miejsc na podium
w ogóle zdobyli młodzi zawodnicy na 34
starty w różnych kategoriach wiekowych!
NIEZWYKLI GOŚCIE
Każdy, kto przynajmniej raz wsiadł
na rower, na pewno kojarzy osobę Andrzeja Piątka, znakomitego szkoleniowca, byłego trenera grupy CCC. To właśnie
on – jako gość honorowy – uświetnił
uroczyste podsumowanie sezonu i gratulował młodym adeptom sztuki kolarskiej sukcesów. Wśród gości nie mogło
także zabraknąć dyrektora Gminnego
Centrum Kultury i Sportu Grzegorza
Przybyłowicza, przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Bogumiły Kukli, oraz Mikołaja Pytla, głównego sponsora teamu,
właściciela sklepów rowerowych AIRBIKE. Wymienieni goście oraz młodzi kolarze i ich rodzice mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą tegoroczne dokonania zawodników, zaś na
samych kolarzy czekała niespodzianka
w postaci pokazu slajdów z profesjonalnej sesji zdjęciowej wykonanej podczas
jednego z treningów teamu przez Tomka
Szczecińskiego. Na koniec części prezentacyjnej pokazano ﬁlm odsłaniający kulisy treningu zawodników AIRBIKE - LKS
Lotos Jabłonna. Montażu dokonał nie-

oceniony Radek Płaza. Kiedy już stało się
jasne, że młodzi zawodnicy zasłużyli na
takie święto, co dokładnie udokumentowała wspomniana prezentacja, przyszedł
czas na gratyﬁkacje.
MEDALI MOC
Jeśli ktoś nie mógł skupić wzroku na
ekranie projektora, to stół zastawiony
po brzegi medalami i pucharami przywiezionymi przez młodych kolarzy z tegorocznych zawodów mówił sam za siebie. Ci zawodnicy mają moc w nogach,
a w sercach wolę walki! Nie mogło zatem
stać się inaczej niż tak, że do zaprezentowanych trofeów dołączyły kolejne, bo
w ramach podsumowania sezonu zawodnicy teamu Wojciecha Marcjoniaka otrzymali pamiątkowe albumy, listy gratulacyjne od pani wójt gminy Jabłonna Olgi

PASUJĘ CIĘ NA SPORTOWCA!
Nikt nie zapomniał o najmłodszych
wiekiem i stażem zawodnikach Sekcji
Rowerowej GCKiS w Jabłonnie. Mikołaj Kowalski, Łukasz Ślawski, Arkadiusz
Kowalski, Marcin Dziergowski, Mateusz
Głuchowski, Jakub Gaiński, Michał Staniszewski, Mateusz Maszkiewicz, Karol
Ostaszewski, Damian Zalewski, Robert
Dziergowski, Radek Madajczak oraz Szymon Grzyb zostali pasowani przez swojego trenera Wojciecha Marcjoniaka na
kolarzy. Chłopcy na długo zapamiętają
tę chwilę. Po tej przyjemnej ceremonii
słodkimi upominkami uhonorowano jeszcze pięciu zawodników, którzy
w szczególny sposób wsparli pracę teamu
w zakresie organizacji treningów dla kolegów z drużyny. I w ten sposób część
oﬁcjalna dobiegła końca, po czym zgromadzeni goście mogli posilić się poczęstunkiem przygotowanym przez GCKiS,
a także spróbować ciast przygotowanych
przez... samych zawodników! Sezon 2011
należy zatem oﬁcjalnie uznać za zakończony. Należy podkreślić, że osiągnięte
w tym czasie sukcesy nie są zasługą tylko
samych kolarzy, ale że nie miałyby miejsca, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony
władz gminy Jabłonna oraz sponsora drużyny. Przy takim zapleczu złoto na maratonach Mazovii, Powerade, ProLidze oraz
w Pucharze Polski jest jakby oczywiste!
AIRBIKE - LKS Lotos Jabłonna

65. lecie Ludowych Zespołów Sportowych
W sobotę 10 grudnia 2011 r.
w Warszawskim Domu Technika
odbyła się uroczystość z okazji
65. lecia LZS połączona z podsumowaniem wyników współzawodnictwa sportowego w sporcie
młodzieżowym w 2011 r.
W uroczystości uczestniczyli goście szczebla państwowego i organizacji
współpracujących z Ludowymi Zespołami Sportowymi oraz przedstawiciele najlepszych klubów LZS z całej Polski. Klub

LKS Lotos Jabłonna reprezentowała delegacja w składzie: wójt Olga Muniak, prezes klubu Małgorzata Kowalska i Beata
Kowalska. Miło nam poinformować, że
klub w kategorii taekwon-do ITF zdobywając 139,75 pkt. zajął w Polsce 2. miejsce
w tej dyscyplinie w pionie LZS. Wójt Olga
Muniak z rąk przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki odebrała puchar,
a prezes Małgorzata Kowalska została
odznaczona brązową odznaką "ZA ZASŁUGI DLA SPORTU", którą wręczył
przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Red.
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Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych prowadzi obecnie sprzedaż
kalendarzy. Warto kupic choć jeden i pomóc bezdomnym zwierzętom.

Podaruj siebie innym
Drogi Mieszkańcu! Czujesz się samotny? Dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś dobrego dla innych? Zgłoś się do nas! My
znamy takie osoby, którym twoja bezpłatna i bezinteresowna pomoc
jest bardzo potrzebna. Ty też możesz zostać wolontariuszem!
Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, którego inicjatorem
w 1997 r. było Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ma na celu włączenie wolontariuszy do działań na
rzecz najbardziej potrzebujących. Jeśli mówimy o wolontariacie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jabłonnie to mamy na myśli jego

trzy aspekty: - pomoc świadczona na
rzecz osób indywidualnych - osoby
starsze, samotne, niepełnosprawne,
rodziny wielodzietne, dysfunkcyjne;
- współpraca z "Caritasem" Diecezji
Warszawsko Praskiej oraz innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami lokalnymi działającymi na
terenie Gminy Jabłonna, Kościołem

Katolickim; - organizowanie zajęć
pozaszkolnych przez wolontariuszy
we współpracy z pedagogami szkolnymi dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Jabłonna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zainteresowany
jest współpracą ze wszystkimi osobami, które w sposób bezinteresowny
chcą wykorzystać swoje umiejętności,
doświadczenie zawodowe, a także
wiedzę i predyspozycje do udzielania
pomocy potrzebującym.
Prosimy o kontakt z koordynatorami wolontariatu w GOPS
w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1,
tel.: 22 782-46-51
- Iwona Gontarska.
W tym miejscu warto przypomnieć, że na terenie naszej gminy
działa kilka fundacji różnego typu,
czekających na wsparcie nie tylko ze strony wolontariuszy. Każda
z nich czeka na pomoc ﬁnansową lub
współpracę w różnych dziedzinach.
Są nimi m.in.:
· Fundacja „Dzielna Matka”
Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną
www.dzielnamatka.pl
· Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych www.fundacjapsom.pl
· Fundacja TRZCIANY
Red.
www.trzciany.pl

Komisariat
w budowie
Trwa budowa Komisariatu Policji
w Jabłonnie na placu
przy ul. Modlińskiej za pocztą.
Budynek będzie miał ponad
690 m ² powierzchni użytkowej.
Prace związane z budową komisariatu rozpoczęto w roku 2010. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu Orlik2012. Projekt
inwestycji przewiduje wykonanie
dwukondygnacyjnego
budynku
w którym znajdą się m.in.: dyżurka,
pokoje biurowe, pokój przesłuchań,
archiwum, pomieszczenia gospodarcze i magazyny. Obiekt będzie
dostosowany dla potrzeb osób nie-

Komisariat nabiera kształtów
pełnosprawnych. Powstanie także instalacja telefoniczna i komputerowa,
system alarmowy i przeciwpożarowy.
W sąsiedztwie budynku wybudowane
zostaną miejsca parkingowe.

Inwestycję realizuje Komenda
Stołeczna Policji w Warszawie. Przewidywany termin oddania budynku
do użytku to czerwiec 2012 roku.
AOT
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Jasełka u dzieci z przedszkola gminnego

Edmund Kuklewski
dziękuje Jolancie
Chodakowskiej z
Buchnikowej Chaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przygotował paczki dla blisko 200 dzieci
Koncert
świąteczny
na spotkaniu
Uniwersytetu
III Wieku

Mikołaj i jego pomocnicy na choince GOPS

Olga Muniak
na wigilijnym
spotkaniu
u kombatantów

19

Choć Boże Narodzenie już za
nami, warto przypomnieć o spotkaniach, które odbyły się w naszej gminie przed świętami. Opłatkiem dzieli
się nie tylko starsi, ale i młodsi.
12 grudnia słuchacze Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku
uczestniczyli w koncercie bożonarodzeniowym. Na scenie Domu
Ogrodnika przy akompaniamencie Andrzeja Płączyńskiego wystąpili: Jolanta Kubicka i Wojciech
Dąbrowski. Koncert zakończyło
wspólne kolędowanie.
We wtorek 13 grudnia odbyła się
choinka dla dzieci objętych opieką
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W imprezach wzięło udział
prawie 200 dzieci, które otrzymały
przygotowane przez GOPS paczki
z prezentami, w których znalazły
się nie tylko łakocie, ale również
inne potrzebne im rzeczy.
W czwartek 15 grudnia dzieci
z Gminnego Przedszkola w Chotomowie wystąpiły w jasełkach. Ich
sceniczne popisy podziwiali rodzice oraz Wójt Olga Muniak.
17 grudnia w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbyło się spotkanie Fundacji „Dzielna Matka”. Rozpoczęła je spowiedź
i Msza święta - Uzdrawiająca z Sakramentami dla Niepełnosprawnych Dzieci Boga. W Liturgii udział
wzięły dzieci i rodziny objęte działaniem fundacji, jej przyjaciele oraz
wójt gminy Jabłonna Olga Muniak,
która wręczała dzieciom mikołajowe upominki.
19 grudnia przy wigilijnym stole
w restauracji „Buchnikowa chata”
w Jabłonnie spotkali się kombatanci. Imprezę od wielu lat organizują
i sponsorują: Jolanta Chodakowska
właścicielka restauracji oraz Anna
Szewczyk – ﬁrma „Compas”.
Ponadto opłatkiem podzieli
się także strażacy z OSP Jabłonna
i OSP Chotomów, nauczyciele
i dyrekcje gminnych placówek oraz
urzędnicy.
Tekst i zdjęcia:
Aneta Ostaszewska-Tańska
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Występ dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Ostatnie spotkanie Jabłonowskiego Uniwersytetu III Wieku
w 2011 roku zakończyło wspólne kolędowanie

Tradycyjnie przy wigilijnym stole
spotkali się także kombatanci

Wigilia u Dzielnych Matek

Spotkanie wigilijne
Fundacji Dzielna Matka i jej przyjaciół

Wójt Olga Muniak wręcza świąteczne prezenty
na spotkaniu fundacji Dzielna Matka

