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Inwestycje drogowe w 2017 roku
Blisko 4 500 000,00 zł w tym

roku Gmina Jabłonna zamierza prze-
znaczyć na budowę i przebudowę
dróg gminnych i powiatowych, chodni-
ków oraz oświetlenia.  

W ramach tegorocznych in-
westycji wykonywane są następujące
zadania:
1) NAZWA ZADANIA: "Poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego po-
przez przebudowę skrzyżowania drogi
gminnej nr 107179L z drogami: powia-
tową nr 2280L i gminną nr 107180L w
miejscowości Wierciszów i przebu-
dowa drogi gminnej nr 107179L w m.
Wierciszów na odcinku od km
0+171,00 do km 1+170,00”.

KWOTA INWESTYCJI: 1.861.274,60
zł (w tym 893.767zł dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego, 458.959,00 zł Staro-
stwo Powiatowe w Lublinie, 508.546,6
zł Gmina Jabłonna).

RODZAJ FINANSOWANIA: „Pro-
gram rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata
2016-2019", Urząd Wojewódzki w
Lublinie. 
ZAKRES ZADANIA: przebudowie na-
wierzchni drogi gminnej nr 107179L o
łącznej długości 1170mb, przebudo-
wie nawierzchni drogi gminnej nr
107180L na łącznej długości 55,40mb,
przebudowie skrzyżowania dróg:
gminnej nr 107179L, nr 107180L i po-
wiatowej nr 2280L poprzez zmianę
geometrii skrzyżowania, uporządko-
wanie ruchu pieszych poprzez bu-
dowę chodników o długości ok.
300mb, przebudowę systemu odwod-

nienia – wprowadzenie w części ka-
nału deszczowego, budowę
oświetlenia przejścia dla pieszych, wy-
konanie oznakowania pionowego i po-
ziomego (w tym aktywnego).

2) NAZWA ZADANIA: "Modernizacja
(przebudowa) drogi gminnej nr
107153L w m. Skrzynice Pierwsze”.
KWOTA INWESTYCJI: 80.000 zł (w
tym 50.000zł dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego, 30.000zł Gmina Jab-
łonna).
RODZAJ FINANSOWANIA: Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych, Urząd
Marszałkowski w Lublinie.
ZAKRES ZADANIA: Modernizacja
(przebudowa) drogi gminnej nr
107153L w m. Skrzynice Pierwsze,
działka nr 523 obejmująca wykonanie
nawierzchni na długości ok. 780mb z
kruszywa łamanego stabilizowanego
mechaniczne gr. 10cm i szerokości

4,0m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi szer. 0,75.

ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Inwestycje drogowe w 2017 roku
Dobra współpraca z Zarzą-

dem Powiatu w Lublinie pozwala nam
co roku realizować wiele inwestycji. W
tym roku na realizację wspólnych
zadań z powiatem przekazaliśmy
2.530.621,25 zł. W ramach naszej
współpracy zostaną wykonane nastę-
pujące zadania:

1) „Przebudowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 2280L By-
chawa - Józefin - Wólka Jabłońska
od km 4+969 do km 5+413 w m.
Wierciszów”, wartość inwestycji 373
847,43zł w tym udział gminy
244.600zł. Zakres zadania obejmuje
budowa 444mb chodnika wraz z kana-
lizacją deszczową.

2) „Budowa drogi powiatowej nr 2272L
Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel –
Sobieska Wola – dr. woj. Nr 837 na od-
cinku Dominów - Skrzynice” Etap I;
wartość inwestycji 1.700.000zł, w tym
udział gminy: 500.000zł. Zakres zada-
nia obejmuje budowę ronda oraz na-
wierzchnia asfaltowa wraz z
chodnikiem o długości 200mb. 

3) Budowa mostu przez rzekę Czer-
niejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzy-
niczankę w km 2+247 w ciągu drogi
powiatowej 2274L Czerniejów –
Skrzynice wraz z dojazdami i roz-
biórką mostu istniejącego”, wartość
inwestycji 5 029 811zł w tym udział
gminy: 1.766.021,25zł. Zakres zada-
nia obejmuje budowę dwóch mostów
na rzece Czerniejówce i Skrzyni-

czacne, powstanie nowa nawierzchnia
asfaltowa na odcinku ok. 1993mb
Czerniejów- Skrzynice oraz chodnik w
Czerniejowie o długości 378,22mb,
zostaną wykonane pobocza z kru-
szywa oraz zjazdy indywidualne i pub-
liczne, zostaną odtworzone rowy
przydrożne.

4) „Miejsca parkingowe przy Szkole
Podstawowej w Czerniejowie na
drodze powiatowej 2274L”, wartość
inwestycji: 75.000zł, w tym udział
gminy: 40.000zł. Zakres zadania obej-
muje budowę 10. miejsc parkingo-
wych.

Magdalena Sałek
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Fundusz sołecki w gminie Jabłonna w 2017 roku
Fundusz sołecki to pieniądze,

które mają służyć poprawie warunków
życia mieszkańców gminy. Jest wyod-
rębniany w budżecie gminy i przez
cały czas pozostaje jego częścią. O

przeznaczeniu funduszu sołeckiego
decydują bezpośrednio mieszkańcy
sołectw na zebraniach wiejskich.
Gmina Jabłonna w 2017 roku realizuje
wspólnie z Sołtysami, Radnymi oraz

mieszkańcami poszczególnych so-
łectw blisko 40 różnych zadań za
kwotę 303.983,53 zł.

Pieniądze z funduszu można
wydać na zadania, które – w myśl
Ustawy – spełniają trzy warunki for-
malne: służą poprawie warunków
życia mieszkańców, są zadaniami
własnymi gminy oraz są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. W praktyce
oznacza to, że można je wydać na to
wszystko, na co wydaje pieniądze
gmina. 

Przedsięwzięcia z funduszu
muszą być realizowane na terenie so-
łectwa, w którym mieszkańcy podej-
mują decyzję o jego wydatkowaniu.
Można również łączyć fundusze sołec-
kie i przeznaczać środki na wspólne
działania kilku sołectw.

W 2017 roku mieszkańcy
przeznaczyli środki na:
- zakup wyposażenia do remiz stra-
żackich, remont ogrodzeń i remiz,
zakup sprzętu strażackiego,
- zakup i montaż wiat przystankowych,
- remonty boisk, zakup sprzętu spor-
towego, montaż piłko chwytów,
- remonty szkół,
- utwardzenia placów przy szkołach –
utworzenie miejsc parkingowych,
- zakup nagród dla dzieci,
- organizacja festynów,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- wykonanie kierunkowskazów z nu-
merami posesji,
- zakup kruszywa drogowego i re-
monty dróg.

Magdalena Sałek
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W dniach 19-29 września 2017 r. odbyły się zebrania wiejskie dla poszczególnych sołectw na terenie gminy aby podzielić
środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. Poniżej przedstawiamy udział mieszkańców w zebraniach poszczególnych so-
łectw. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i głosy w dyskusji. 

Magdalena Sałek

Podział fundusz sołeckiego na rok 2018 roku

Sołectwo Liczba mieszkańców Liczba osób obecnych
na zebraniu wiejskim

% udział mieszkańców
sołectwa w zebraniu

Chmiel Pierwszy 281 9 3,20%

Chmiel Drugi 209 15 7,18%

Chmiel-Kolonia 241 4 1,66%

Czerniejów 831 15 1,81%

Czerniejów-Kolonia 321 15 4,67%

Jabłonna Pierwsza 636 36 5,66%

Jabłonna Druga 1057 23 2,18%

Jabłonna-Majątek 693 13 1,88%

Piotrków Pierwszy 757 31 4,10%

Piotrków Drugi 744 18 2,42%

Piotrków-Kolonia 233 4 1,72%

Skrzynice Pierwsze 436 10 2,29%

Skrzynice Drugie 301 17 5,65%

Skrzynice-Kolonia 340 8 2,35%

Tuszów 523 12 2,29%

Wierciszów 281 19 6,76%

Wolnica 45 11 24,44%

Łącznie: 7929 260 3,28%

Spotkanie konsultacyjne 
26 września w Zespole Szkół

w Jabłonnie w ramach projektu „Par-
tycypacja w planowaniu przestrzen-
nym”, zorganizowane zostało kolejne
spotkanie konsultacyjne dotyczące

zmian w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jabłonna. Podczas
spotkania mieszkańcy mieli możliwość

zapoznać się z planowanymi zmia-
nami w Studium oraz zapytać projek-
tanta Studium - panią Elżbietę Mącik,
o szczególowy zakres opracowywania
oraz zasady dotyczące przeprowadza-

nie zmian w Studium.
Kolejnym etapem prac nad

zmianami w Studium będzie wyłoże-
nie Studium do wglądu wszystkich

mieszkańców Gminy Jabłonna oraz
przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych, podczas których każdy z miesz-
kanców będzie mógł wnieść swoje
uwagi co do treści Studium oraz za-
kresu opracowywania.

Projekt „Partycypacja w pla-
nowaniu przestrzennym” ma na celu
zwięk sze nie efek tyw no ści pro ce sów
kon sul ta cji spo łecz nych w 25 gmi nach
w obsza rze pla no wa nia i zago spo da -
ro wa nia prze strzen nego poprzez
wypra co wa nie i wdro że nie nowa tor -
skich, inte rak tyw nych i dosto so wa -
nych do spe cy fiki samo rządu form i
metod współ pracy z mieszkańcami.
Projekt realizowany jest przez Funda-
cję Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie
we współpracy m.in. z Gminą Jab-
łonna. Projetk współfinansowany jest
ze śodków Unii Europejskiej w Ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Marcin Pastuszak
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Sesje Rady Gminy Jabłonna
Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XXXI sesji w dniu
25 lipca 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXXI/213/2017 w spra-
wie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odracza-
nia lub rozkładania na raty należności
pieniężnych o charakterze cywilno-
prawnym przypadających Gminie Jab-
łonna lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania orga-
nów uprawnionych do udzielania ulg,
2. Uchwała Nr XXXI/214/2017 w spra-
wie zaliczenia drogi wewnętrznej po-
łożonej na działce nr ew. 380, 439,
części działki 441/2 oraz 441/1 w
miejscowości Wierciszów do kategorii
dróg gminnych,
3. Uchwała Nr XXXI/215/2017 w spra-
wie zaliczenia drogi wewnętrznej po-
łożonej na działce nr ew. 135 oraz
części działki 460 w miejscowości
Jabłonna-Majątek do kategorii dróg
gminnych,
4. Uchwała Nr XXXI/216/2017 w spra-
wie zaliczenia drogi wewnętrznej po-
łożonej na działce nr ew. 490,358,337,
części działki 309, części działki 298
oraz 289 w miejscowości Wierciszów
do kategorii dróg gminnych,
5. Uchwała Nr XXXI/217/2017 w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2017,
6. Uchwała Nr XXXI/218/2017 w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej,
7. Uchwała Nr XXXI/219/2017 w spra-
wie zmiany Uchwały nr
XXVIII/188/2017 Rady Gminy Jab-
łonna z dnia 28 marca 2017 r. w spra-
wie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Jabłonna na 2017 rok”.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XXXII sesji w dniu
29 sierpnia 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXXII/220/2017 w spra-
wie zmiany uchwały nr XXII/154/2009
Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 lutego
2009 r. w sprawie ustalenia regula-
minu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom zatrudnionym w szko-
łach i przedszkolach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina
Jabłonna dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia,
2. Uchwała Nr XXXII/221/2017 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację za-
dania pn. „Budowa drogi powiatowej
Nr 2272L Dominów – Skrzynice”,
3. Uchwała Nr XXXII/222/2017 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację za-
dania pn. „Budowa mostu przez rzekę
Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę
Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu
drogi powiatowej Nr 2274L Czerniejów
– Skrzynice wraz z dojazdami oraz
rozbiórką mostów istniejących”,
4. Uchwała Nr XXXII/223/2017 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację za-
dania pn. „Miejsca parkingowe przy
Szkole Podstawowej w Czerniejowie
na drodze powiatowej Nr 2274L”,
5. Uchwała Nr XXXII/224/2017 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację za-
dania pn. „Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 2280L By-
chawka – Józefin – Wólka Jabłońska

od km 4+969 do km 5+413  w miejs-
cowości Wierciszów”,
6. Uchwała Nr XXXII/225/2017 w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2017,
7. Uchwała Nr XXXII/226/2017 w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XXXIII sesji w dniu
3 października 2017 r.
1. Uchwała Nr XXXIII/227/2017 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu z dotych-
czasowym najemcą,
2. Uchwała Nr XXXIII/228/2017 w
sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy
Jabłonna na terenie położonym we
wsi Jabłonna Pierwsza,
3. Uchwała Nr XXXIII/229/2017 w
sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy
Jabłonna,
4. Uchwała Nr XXXIII/230/2017 w
sprawie zmian w budżecie na rok
2017,
5. Uchwała Nr XXXIII/231/2017 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej.
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Aktywnie w Chmielu
W Chmielu mieszkańcy włą-

czyli się w działania zmierzające do

zagospodarowania centrum miejsco-
wości. Już w tamtym roku trwały
pierwsze prace porządkowe na placu
przy starej szkole – gdzie właścicielem
nieruchomości jest gmina. W tamtym
miejscu powstanie plac zabaw i siłow-
nia zewnętrzna. 

Już dziś wiemy, że wniosek,
który złożyło  OSP Chmiel do LGD
„Kraina wokół Lublina” „Urządzenie
placu zabaw i siłowni zewnętrznej z
dostępem do WIFI w miejscowości
Chmiel Pierwszy” znalazł się na dru-
gim miejscu listy operacji wybranych
do dofinansowania w ramach V/2017
naboru wniosków o przyznanie po-
mocy za pośrednictwem LGD "Kraina
wokół Lublina" w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność".
Przedsięwzięcie 2.1.2: Budowa, roz-
budowa, przebudowa obiektów i infra-
struktury w obszarze rekreacji i
wypoczynku, z uwzględnieniem
ochrony środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatu oraz innowacyjności.
Kwota dofinansowania tego zadania
to: 69 792,00 zł, jest to 95% wartości
inwestycji. 

W tym roku mieszkańcy oczy-
ścili teren z zakrzaczeń w na kolejnym
fragmencie działki gdzie powstanie
boisko do piłki nożnej. Bardzo ser-
decznie dziękuję Radnym i Sołtysom
oraz mieszkańcom wsi Chmiel Pierw-
szy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia za
tak liczne włączenie się w działania na
rzecz swojej społeczności lokalnej.  

Magdalena Sałek

Sołectwo Wierciszów nagrodzone podczas Pikniku Sołtysów w Motyczu

W niedzielę, 16 lipca w miejs-
cowości Motycz (gm. Konopnica) już
po raz piąty zorganizowany został
„Pikniku Sołtysów" z terenu powiatu

lubelskiego. Organizatorem wydarze-
nia była Lokalna Grupa Działania
„Kraina wokół Lublina”. W spotkaniu
uczestniczyli również sołtysi z Gminy
Jabłonna.

Podczas spotkania sołtysi do-
wiedzieli się o aktualnej działalności
LGD oraz planach na najbliższe mie-
siące.

Podczas pikniku rozstrzyg-
nięty został Konkurs na najciekaw-
szą inicjatywę zrealizowaną przez
sołectwo działające na obszarze
LGD „Kraina wokół Lublina". Podsu-
mowania konkursu dokonał przed-
stawiciel komisji konkursowej
Mateusz Winiarski - Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Programów Roz-

woju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego. Wśród 10 zgłoszonych ini-
cjatyw III miejsce zajęło sołectwo
Wierciszów za inicjatywę „Budowa
boiska sportowego wraz z zaple-
czem na gminnej działce nr 200 nie-
użytkowanej od 1980 r. (teren po
Kółku Rolniczym)”.

Marcin Pastuszak
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„Tuszowianki” odznaczone odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej
Podczas Dożynek Gminnych

w Tuszowie Zespół Śpiewaczy Koła
Gospodyń Wiejskich z Tuszowa od-
znaczony został odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” przyznaną przez

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Odznakę w imieniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Piotra Glińskiego wręczyła Pani
Dorota Ząbkowska z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017 roku zespół obchodzi
czterdziestolecie istnienia. Panie od
lat kultywują i przekazują niemate-
rialne dziedzictwo kultury ludowej Pol-
ski. Panie prezentując pieśni swojego

regionu wspierają zachowanie tradycji
mikroojczyzny, kultywują wiejskie tra-
dycje obrzędowości związane ze świę-
tami kościelnymi i świeckimi,
odtwarzają, w kontekście kulturowym

i edukacyjnym, niefunkcjonujące w
przestrzeni wsi obrzędy i zwyczaje po-
przez prezentacje, opowiadania oraz
angażowanie społeczności do realiza-
cji tychże obrzędów.

ZŚKGW to również działaczki
społeczne: panie aktywnie włączają
się w obchody świąt oraz organizację
wydarzeń na terenie gminy. Zasadni-
cza działalność Tuszowianek to prze-
kazywanie tradycji: występują w

gminie i poza nią. Tuszowianki otwarte
są na wymianę międzypokoleniową –
odbywają spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą w szkołach, przyjmują inne
grupy śpiewacze zarówno koła gospo-
dyń jak i młode zespoły rekonstruu-
jące muzykę tradycyjną. Członkinie
Zespołu są otwarte na dzielenie się
„na żywo” – pokazują to liczne ich
spotkania z osobami i zespołami ba-
dającymi i wykonującymi muzykę tra-
dycyjną. Dzięki temu pieśni żyją nie
tylko na terenie gminy i w jej okolicy. 

Panie z ZŚKGW kultywują ob-
rzędy również w życiu codziennym po-
przez liderowanie w śpiewaniu
majówek i innych nabożeństw związa-
nych z rokiem liturgicznym. To tradycja
przekazywana ustnie. Zespół Tuszo-
wianki postarał się również o przekaz
tradycji zapisany, dostępny wszystkim
zainteresowanym - w 2001 roku zos-
tała wydana Monografia ZŚKGW „Oj,
nade wsią ruciany wianeczku”, w któ-
rej opracowano historię i skład ze-
społu, zapisano teksty, notacje nutowe
pieśni z bogatego repertuaru Zespołu.

Edmund Kuryluk

Projekt 
„Cyfrowobezpieczni.pl” 

27 września 2017 roku
uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu
Szkół w Piotrkowie wzięli udział w pro-
jekcie „CyfrowoBezpieczni.pl – Bez-
pieczna Szkoła Cyfrowa”
organizowanym przez Stowarzysze-
nie „Miasta w Internecie” na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach projektu w naszej
szkole odbył się Dzień  Bezpieczeń-
stwa Cyfrowego, podczas którego
edukator – pan Tomasz Kuśmierz
przeprowadził warsztaty dla poszcze-
gólnych klas, a następnie spotkał się
z kadrą pedagogiczną.

Główny cel projektu to pod-
niesienie poziomu wiedzy i kompeten-
cji uczniów, nauczycieli i rodziców w
zakresie bezpiecznego korzystania z
cyberprzestrzeni oraz reagowanie na
zagrożenia.

Iwona Adamska-Staniak

Łączy nas piłka
Reprezentantki Polski w piłce

nożnej właśnie w Łęcznej rozpoczęły
walkę o awans na Mistrzostwa Świata.
15 września biało-czerwone zmierzyły
się z drużyną Białorusi. Z reprezenta-
cją Białorusi nasze kadrowiczki grały
w ostatnim czasie dwukrotnie. Oba te
mecze wysoko wygrały, pokonując ry-
walki 4:0. Wrześniowe starcie drużyn
Polski i Białorusi było starciem o zde-
cydowanie większą stawkę. Drużyny
walczyły bowiem o awans na Mistrzo-
stwa Świata 2019 we Francji.

Pierwszy mecz eliminacji na

mundial Polki rozegrały w obecności
wiernych kibiców.   Byliśmy także my
– młodzież z Zespołu Szkół w Piotrko-
wie i wraz z paniami Joanną Grzegor-
czyk i Katarzyną Wierzchoń
zagrzewaliśmy nasze zawodniczki do
zwycięstwa. Nasi uczniowie przygoto-
wali wcześniej transparenty i flagi, aby
w ten sposób wesprzeć polską dru-
żynę i kibicować jej. 

Wszyscy byliśmy zgodni co
do tego, że połączyła nas ta sama
pasja – piłka.

Anna Wróbel
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Program 500+ w Gminie Jabłonna
Informujemy, że wnioski w

sprawie ustalenia prawa do świadcze-
nia wychowawczego na kolejny, okres
zasiłkowy 2017/2018 w tut. GOPS są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Wypłata w/w świadczenia jest
uzależniona od terminu złożenia
wniosku. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie wycho-
wawcze na kolejny okres złożyła wnio-
sek wraz z dokumentami :
– do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata tego świadczenia  nastąpi do
dnia 31 października tego roku.
– do dnia 30 września, ustalenie
prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata świadczenia  na-
stąpi do dnia 30 listopada tego roku

– do dnia 31 października, ustalenie
prawa do świadczenia wychowaw-
czego oraz wyplata  świadczenia  na-
stąpi do dnia 31 grudnia tego roku.

Do chwili obecnej do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jabłonnie wpłynęło:
– w miesiącu sierpniu – 471 wniosków,
– w miesiącu wrześniu – 104 wnio-
sków.

Kierownik GOPS
Halina Kosiarczyk   

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Od lipca 2017 roku rozpo-
częła się realizacja Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD).
Podprogramu 2017. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jabłonnie roz-
począł wydawanie skierowań do otrzy-
mania pomocy żywnościowej. Każda
osoba ubiegająca się o pomoc w ra-
mach Programu obowiązkowo wypeł-
nia część B skierowania (skierowanie
do pobrania w GOPS).

Beneficjentami Programu
mogą być osoby lub rodziny znajdu-
jące się w trudnej sytuacji życiowej z
powodu: ubóstwa, bezdomności, nie-
pełnosprawności, potrzeby ochrony
macierzyństwa, choroby lub innej uza-
sadnionej  przyczyny.
Kwoty kryterium dochodowego wyno-
szą:
• 1268 zł dla osoby samotnie gospo-
darującej oraz 
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie 
i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
dotyczącymi Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Pod-
program 2017.
Za dochód netto uważa się sumę mie-
sięcznych przychodów pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne
określone w przepisach o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz
ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach;
• kwotę alimentów świadczonych na

rzecz innych osób.
Na dochód określony w prze-

pisach ustawy o pomocy społecznej
składają się przychody wszystkich
członków rodziny, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, uzyskane w
miesiącu poprzedzającym miesiąc zło-
żenia wniosku, a w przypadku utraty w
tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w
którym wniosek został złożony. 
Do dochodu wlicza się m.in. 
• wynagrodzenie z tytułu umowy o
pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
• wynagrodzenia za pracę dorywczą,
• świadczenia rodzinne i pielęgna-
cyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
• renty i emerytury,
• alimenty,
• odliczane (przez pracodawcę) od wy-
nagrodzeń obciążenia komornicze z
tytułu postępowań administracyjnych,
spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
• zasiłki dla bezrobotnych,
• dochody z pozarolniczej działalności
gospodarczej,
• dochody z gospodarstwa rolnego,
• świadczenia z pomocy społecznej
(zasiłki stałe i okresowe),
• dochody z majątku rodziny (czynsze
najmu i dzierżawy),
• dodatek mieszkaniowy,
• dodatek energetyczny.
Do dochodu nie wlicza się:
• świadczenia uzyskiwanego na pod-
stawie „ustawy 500+”,
• jednorazowego pieniężnego świad-
czenia socjalnego,
• zasiłku celowego,
• pomocy materialnej mającej charak-
ter socjalny albo motywacyjny, przy-
znawanej na podstawie przepisów o
systemie oświaty (stypendium

szkolne),
• wartości świadczenia w naturze,
• świadczenia przysługującego osobie
bezrobotnej na podstawie przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych,
• świadczenia pieniężnego i  pomocy
pieniężnej, o której mowa w ustawie z
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. poz. 693);
• dochodu z powierzchni użytków rol-
nych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia
gospodarstwa rolnego przyjmuje się
że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości
288 zł.

Osoby, które pobrały skiero-
wania do chwili obecnej oraz te które
pobiorą w najbliższym czasie powinny
się zgłosić po odbiór produktów żyw-
nościowych do magazynów Stowarzy-
szenia Samopomocy Terytorialnej w
Lublinie przy ulicy Lwowskiej 6. 

Planowane terminy wydawa-
nia produktów żywnościowych to
ostatni poniedziałek każdego mie-
siąca. W miesiącu październiku tj.
30.10.2017r. w godzinach od 11.00 do
14.00. 

Dodatkowe informacje dot.
Programu można uzyskać pod nr tele-
fonu: 81 561 00 50

Kierownik GOPS
Halina Kosiarczyk
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Dożynki Gminy Jabłonna Tuszów 2017 - fotorelacja
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Dożynki Gminy Jabłonna Tuszów 2017 - fotorelacja
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Dożynki Wojewódzkie - fotorelacja
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Odznaczenia rolników odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”

W 2017 roku Magdalena
Sałek - Wójt Gminy Jabłonna, złożyła
wniosek do Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi o nadanie Odznaki Honoro-
wej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla
trzech rolników z terenu Gminy Jab-

łonna. Minister Krzysztof Jurgiel przy-
znał odznaczenia dla panów Andrzeja
Kuny, Krzysztofa Sobiesia i Ryszarda
Szymuli. Odznaczenia wręczone zos-
tały podczas tegorocznych Dożynek
Gminnych, które odbyły się 20 sierp-
nia w Tuszowie.

Odznaka Honorowa „Zasłu-
żony dla Rolnictwa” może być nada-
wana osobom fizycznym, także
cudzoziemcom, za osiągnięcia w dzie-
dzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków
rolnych. 

Marcin Pastuszak

III Turniej Sołectw Gminy Jabłonna
Podczas tegorocznych Doży-

nek Gminnych w Tuszowie już po raz
trzeci rozegrany został Turniej Sołectw
Gminy Jabłonna. Chętni sołtysi wraz
ze swoimi drużynami walczyli o na-

grody rzeczowe dla swojego sołectwa.
W Turnieju wzięły udział 3 drużyny: z
Wierciszowa na czele z sołtysem Ry-
szardem Lisem, Chmiela Drugiego z
sołtysem Grzegorzem Kochańcem i

Jabłonny-Majątek z sołtysem Tadeu-
szem Koziołem.

Pomimo niesprzyjającej po-
gody podczas Turnieju udało się roze-
grać dwie konkurencje. Pierwszą
konkurencją była „Reanimacja soł-
tysa”, która polegała na prawidłowym
założeniu opatrunku Sołtysowi. Drugą
konkurencją był rzut ziemniakiem do
wiadra z wodą. Konkurencja pomimo
pozornie łatwej, sprawiła uczestnikom
najwięcej trudności. 

Po rozegranych dwóch kon-
kurencjach konieczne było przeprowa-
dzenie dogrywki pomiędzy drużynami
z Chmiela Drugiego i Jabłonny-Mają-
tek. Wyznaczeni reprezentanci drużyn
mieli za zadanie znaleźć na terenie
placu dożynkowego trzy kłosy zboża i
prawidłowo wskazać jakiego rodzaju
są to zboża. Najlepiej w tej konkurencji
wypadłą drużyna sołectwa Jabłonna-
Majątek, która tym samy zdobyła I
miejsce w III Turnieju sołectw Gminy
Jabłonna.

Pozostałe miejsca zajęły: II
miejsce – drużyna sołectwa Chmiel
Drugi, III miejsce drużyna sołectwa
Wierciszów.
Dziękujemy sołtysom i mieszkańcom
sołectw Wierciszów, Chmiel Drugi i
Jabłonna-Majątek za aktywne włącze-
nie się w III Turniej sołectw Gminy
Jabłonna.

Marcin Pastuszak
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Gminne projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Pod koniec września Gmina

Jabłonna wspólnie z innymi Gminami
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,
złożyła dwa wnioski o dofinansowanie
zadań z zakresu rewitalizacji centrum
gminy i informatyzacji procesów admi-
nistracyjnych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina Jabłonna od 2014 roku
wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w ramach którego
realizowane są Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne. ZIT to zupełnie nowy
sposób współpracy samorządów.
Miasta i otaczające je gminy oraz wła-
dze województw wspólnie ustalają
cele do osiągnięcia i wskazują inwe-
stycje do zrealizowania. Współpracę
podjęli przedstawiciele władz 16 gmin
należących do Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego: Lublin, Świdnik, Lu-
bartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jast-
ków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew,
Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce,
Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, wyod-
rębnione zostały specjalne środki na
realizację zadań w ramach ZIT. O
środki te mogą ubiegać się tylko
gminy, należące do Lubelskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego.
We wrześniu br. w ramach ZIT

zostały złożone do Urzędu Marszał-
kowskiego dwa wnioski o dofinanso-
wanie inwestycji, które będą
realizowane na terenie gminy Jab-
łonna. 

Pierwsze zadanie pt. „Po-
prawa Spójności przestrzennej, spo-
łecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez re-
witalizację – Gmina Jabłonna” będzie
polegało na przebudowie remizy OSP
w Jabłonnie-Majątek na potrzeby
świetlicy środowiskowej i miejsca
spotkań mieszkańców, budowie placu
promocji lokalnych produktów z infra-
strukturą (teren za skwerkiem) wraz z
budową drogi dojazdowej , budowie
parkingu (teren, na którym obecnie
znajduje się budynek GOPS i Biblio-
teka), remoncie i przystosowaniu
obecnego budynku Urzędu Gminy
Jabłonna na potrzeby Biblioteki i
miejsca spotkań dla mieszkańców
oraz budowie placu w centrum miejs-
cowości Jabłonna-Majątek wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą.

Wniosek złożono w ramach
Działania 13.8 Rewitalizacja Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych RPO WL.  Wniosko-
wane dofinansowanie wynosi ponad 6
mln zł.

Drugie zadanie pt. „E-gminy w
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”
będzie polegało na informatyzacji pro-
cesów administracyjnych i poprawie
poziomu świadczenia usług publicz-
nych przez administrację. W ramach
projektu zaplanowano m.in. na stwo-
rzenie nowoczesnych systemów infor-
matycznych i teleinformatycznych
takich jak np. Elektroniczne Zarządza-
nie Dokumentacją w połączeniu z E-
PUAP-em, wykorzystanie podpisów
cyfrowych, uruchomienie wirtualnego
Centrum Obsługi Obywatela, stworze-
nie spójnych serwisów internetowych
dostosowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych oraz wykonanie te-
matycznych map cyfrowych.

Wniosek złożono w ramach
Działania 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych RPO WL.  Wnioskowane dofi-
nansowanie wynosi ponad 700 tyś zł.

Agnieszka Wójtowicz

Wycieczka do lasu
Dnia 27 września klasa II i III

Szkoły Podstawowej w Tuszowie wraz
z wychowawcami wybrała się na wy-
cieczkę do lasu. Był piękny, słoneczny
dzień. Przed wejściem do lasu przypo-
mnieliśmy sobie jak należy się w nim
zachowywać.  Odbyliśmy długi spacer
przez las ucząc się słów piosenki pt:
„W lesie”. Obserwowaliśmy przyrodę i

zachodzące zmiany wczesną jesienią.
Przypomnieliśmy sobie różne gatunki
drzew i krzewów.  Poznaliśmy cztery
warstwy lasu. Czasami udało się usły-
szeć śpiew ptaków i stukanie dzię-
cioła. Na koniec nazbieraliśmy pełen
koszyk szyszek, liści i innych materia-
łów przyrodniczych, które dzieci na
pewno wykorzystają do prac pla-

styczno – technicznych. Droga do lasu
była długa i męcząca, ale było warto.
Pogoda i dobry humor nam dopisały.
Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróci-
liśmy do szkoły. Nasze wesołe miny
na zdjęciach świadczą o udanej wy-
cieczce. Z pewnością ją powtórzymy.

Agnieszka Lebioda

Czytając w lesie
Uczniowie klas V – VII oraz

oddziałów gimnazjalnych Szkoły Pod-
stawowej w Piotrkowie w ostatnich
dniach września wzięli udział w wy-
cieczce integracyjnej do janowskich
lasów. W przeddzień wycieczki  do-
tarła do naszej miejscowości wieść o
konkursie fotograficzno – czytelniczym
„Tysiąc powodów by czytać” (w ra-
mach akcji „Mój empik wspiera biblio-
teki szkolne”).

Niewiele czasu na przygoto-

wania. Ale czemu nie?! Wszak mamy
tysiąc powodów, by jednak wziąć
udział w konkursie! Nasza wycieczka
miała charakter survivalowy. Mieliśmy
zmagać się z własnymi słabościami,
brakiem sił, kształtować charaktery,
budować silną wolę, ćwiczyć logiczne
myślenie, a także tężyznę fizyczną,
rozwiązywać problemy, twórczo, inte-
ligentnie i pomysłowo wychodzić z
trudnych sytuacji. 

Zaczęliśmy się zastanawiać,

jaka literatura pasowałaby do naszych
zmagań. I na leśną przygodę zabra-
liśmy – Jacka Londona „Zew krwi”. To-
warzyszył nam w wędrówce po
janowskiej puszczy, podczas wspina-
czek i łuczniczych zawodów, gdy brnę-
liśmy po pas przez wodę i błoto, i
rywalizowaliśmy w leśnych rozgryw-
kach. I tak powstało nasze zdjęcie. A
wrażenia z wycieczki – bezcenne!

Anna Glińska, Katarzyna Wierzchoń
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Utworzenie i urządzenie terenów zielonych z Gminie Jabłonna 
Dzięki otrzymanej dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie Gmina Jabłonna zrealizowała

zadanie polegające na zaprojektowa-
niu a następnie częściowym utworze-
niu nowych terenów zieleni i
urządzeniu już istniejących obejmują-
cych teren szkolny w miejscowości

Jabłonna Druga oraz teren wokół bu-
dynku Gminnego Centrum Kultury w
Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie. 

Obszary te zostały obsadzone
drzewami, krzewami oraz wieloletnimi
bylinami tworzącymi zwarte tereny zie-
lone nawiązujące do obecnej roślinno-
ści oraz tworzą nowe pasy zadrzewień
i zakrzewień. Gatunki drzew, krzewów
i bylin zostały dobrane w oparciu o
cechy charakterystyczne terenów ob-
jętych nasadzeniami tj. nasłonecznie-
nie, warunki wilgotnościowe, stopień

emisji zanieczyszczeń komunikacyj-
nych czy też istniejącą roślinność lub
architekturę.

Pierwszym etapem realizowa-

nych prac było oczyszczenie terenu z
korzeni, kamieni, chwastów oraz wa-
łowanie terenu. Kolejnym etapem prac
był dobór i nasadzenie roślin oraz wy-
łożenie rabat korą czy kamieniami.

Przed budynkiem Zespołu
Szkół w Jabłonnie zostały posadzone
następujące rośliny: żurawka, berbe-
rys, lawenda, żywotnik, goździk, róża
okrywowa, krzewuszka, astra, świerk,
sosna, jałowiec, kostrzewa uzupełnia-
jące obecnie istniejące nasadzenia i
tworzące kompozycje barwne z istnie-
jącymi już roślinami. Dodatkowo w ra-
mach prowadzonych prac
wyściółkowano rabaty włókniną i ka-
mieniami, co zaznaczyło granice mię-
dzy poszczególnymi kompozycjami a

trawnikiem i podkreśliło układ terenu
zielonego. Ostatnim etapem prac było
wykonanie ozdobnych nasadzeń uzu-
pełniających.

Teren zielony utworzony
wokół Gminnego Centrum Kultury w
Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie ob-
sadzony został następującymi rośli-
nami: sosna, świerk, buk, jałowiec, cis,
berberys, krzewuszka, żywotnik, lilio-
wiec, dereń, hortensja, tawułka, la-
wenda, hosta. Uzupełnieniem
wykonanych prac było wykonanie
ozdobnych nasadzeń oraz wyściółko-
wanie rabat korą sosnową i kamie-
niem celem oddzielenia od trawnika i
pozostałych roślin. 

Utworzone w ramach projektu
tereny zielone posiadają nie tylko
znaczne walory dekoracyjne, ale peł-
nią także ważne funkcje bioceno-
tyczne poprzez dokonanie nowych
nasadzeń i tworzenie środowiska dla
innych roślin i zwierząt. Powstałe pasy
zieleni przyczynią się do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń i hałasu pocho-
dzącego z ciągów komunikacyjnych
oraz stworzą mieszkańcom gminy
miejsce do wypoczynku.

Agnieszka Wójtowicz
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Nowy start w GCK
Nowy rok szkolny to także po-

czątek nowego sezonu Gminnego
Centrum Kultury. Mamy nadzieje, że
dotarła do Państwa jedna z 2290 ulo-
tek, które dla Państwa przygotowa-
liśmy. 

W tym roku proponujemy za-
jęcia edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, które stawiają na rozwój
podstaw oraz twórcze i aktywne spę-
dzanie czasu:  Judo Fun, Judo, Wy-
głupki teatralne, Robotyka, Wytwórnia,
Klika Anglika i Tańce wygibańce,
Stwórzmy Sobie Siebie Młodzież

(3SM). 
Dorosłym proponujemy ak-

tywny relaks estetyczny: Zumfit,
Stwórzmy Sobie Siebie Dorośli (3SD),
Potańcówki, Wycieczka. Raz w mie-
siącu w wybraną sobotę zapra-
szamy na zajęcia cykliczne: Mamy
czas – zajęcia dla rodziców z dziecia-
kami do 5. roku życia (godz. 10.00-
12.00), 3SM  - zajęcia dla młodzieży
od 12. roku życia (godz. 12.00-15.00)
oraz 3SD – ciekawe spotkania dla
osób dorosłych na miłe spędzenie po-
południa sobotniego (godz. 15.00-18.00). 

W GCK czekają na Państwa
kalendarze z dokładnymi datami na-
szych zajęć i wydarzeń, także konkur-
sów, przeglądów - zapraszamy do
odwiedzenia nas w Piotrkowie lub
podczas zajęć Mobilnego Centrum
Kultury, które odbywają się dwa razy
w miesiącu w remizach w Chmielu,
Tuszowie oraz Skrzynicach lub pod-
czas warsztatów w trakcie ferii i waka-
cji, które odbywają się we wszystkich
remizach w gminie. Do zobaczenia!

Edmund Kuryluk

Czwartek
16.30 - Tańce 

wygibańce**
17.30 - Klika anglika gr. 1*
18.30 - Klika anglika gr. 2*
19.30 - Klika anglika* 

(dorośli)

Wtorek
18.00 - Robotyka*

Poniedziałek
16.30 - Judo fun*
17.00 - Judo gr. 1*
18.00 - Wygłupki 

teatralne **
18.00 - Judo gr 2*

Środa
17.00 - Wytwórnia**

(młodzież)
18.00 - Wytwórnia**

(dzieci)
18.00 - Zumfit*

Harmonogram zajęć w GCK

*Zajęcia płatne co miesiąc (opłatę ustala prowadzący)
**Zajęcia płatne semestralnie (50 zł/semestr)

Harmonogram może ulec zmianie, zajęcia ruszają w październiku

Ideą Gminnego Centrum Kultury jest 
promowanie wśród mieszkańców Gminy Jabłonna edukacji kulturalnej i animacji społecznej. 

Edukację kulturalną rozumiemy jako prezentowanie możliwości kultury, zachęcanie do jej odbioru i wyrabiania sobie
własnego zdania. To dla nas także dawanie szansy, by spróbować – samodzielnie tworzyć, bawić się, uczyć, czyli

brać czynny udział w kulturze.  
Animacja społeczna to według nas oddawanie głosu mieszkańcom, tworzenie oferty w oparciu o ich pomysły, pomoc
w rozwijaniu pasji. To także inicjowanie zmian w środowisku lokalnym oraz wszelkie działania prowadzące do zawią-

zywania relacji międzyludzkich. 
W działaniach stawiamy na rozwój podstaw u dzieci,  pomoc w poszukiwaniu pasji u młodzieży, organizację form dają-

cych relaks estetyczny dla dorosłych i seniorów.
Te założenia realizujemy prowadząc stałe zajęcia edukacyjne w siedzibie i na terenie całej gminy, organizując cy-

kliczne warsztaty i spotkania, zapraszając do udziału w konkursach, proponując tematyczne i okolicznościowe wyda-
rzenia i imprezy, a także realizując projekty, współpracując z partnerami, skupiając wolontariuszy i oddając inicjatywę

Wam – mieszkańcom. 
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„Rok z wolontariatem” w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
Projekt „Rok z wolontariatem”

jest autorskim projektem opracowa-
nym przez pracowników Fundacji
Centrum Inicjatyw w Lublinie. Celem
projektu jest zachęcenie młodych ludzi
do pomagania i do udziału w wolonta-
riacie, rozwijanie kreatywności u

uczestników, pobudzanie wyobraźni,
zachęcanie do odkrywania pasji i
przezwyciężania własnych słabości.
Ponadto, uczestnicy zajęć nabywają
praktyczną i teoretyczną wiedzę w za-
kresie dziennikarstwa, fotografii, two-
rzenia historii, tworzenia rękodzieła,
aktorstwa. Uczestnicy rozwijają się

manualnie i emocjonalnie, jednocześ-
nie bardzo dobrze się bawiąc. Zajęcia
dzielą się na kilka bloków tematycz-
nych, które tworzą spójną całość. W
projekcie bierze udział 30 uczniów
Szkoły Podstawowej w Skrzynicach.
Zajęcia odbywają się w dwóch gru-
pach wiekowych.

Projekt “Z PZU po lekcjach.
Warto pomagać!” realizowany w
Szkole Podstawowej w Skrzynicach,
rozpoczął się we wrześniu 2017 roku i
trwał będzie do czerwca 2018 roku.
W ramach projektu w szkole prowa-
dzone są zajęcia dziennikarskie, fil-
mowe, plastyczne, fotograficzne oraz
z grafiki komputerowej. Na zajęciach
uczniowie nabędą różnorodne umie-
jętności m.in. nauczą się obsługi pro-
fesjonalnego sprzętu (kamery,
mikrofony, dyktafony, aparaty fotogra-
ficzne); obsługiwać programy do mon-
tażu oraz grafiki komputerowej;
dowiedzą się, jak zachowywać się

przed i za kamerą, poznają pracę
dziennikarza od podstaw; będą mogli
wcielić się w reżyserów, scenarzystów
i aktorów, stworzą i wyświetlą własny
film; poznają, czym jest wolontariat i
sami zaangażują się w pomoc- zorga-
nizują kiermasze świąteczne, na któ-
rych będą zbierać datki na wybranych
przez siebie potrzebujących. 

W trakcie zajęć “Z PZU po
lekcjach. Warto pomagać!” uczniowie
będą mieli możliwość poznawania no-
wych ludzi i ich zawodów. Zajęcia
będą prowadzili dziennikarka, grafik
komputerowy oraz profesjonalny foto-
graf. Na zajęciach uczniowie nie tylko
nauczą się wielu przydatnych i intere-
sujących ich rzeczy, ale również poz-
nają , że warto nieść pomoc innym.
Zajęcia współfinansowane są przez
Fundację PZU i Fundację Centrum Ini-
cjatyw. 

Alicja Kur

Narodowe Czytanie "Wesela" w Szkole Podstawowej w Tuszowie
W związku z akcją "Narodowe

Czytanie 2017" na początku września
w Szkole Podstawowej w Tuszowie
odbyło się czytanie fragmentów „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. To
już druga akcja Narodowego Czytania
zorganizowana w szkole w Tuszowie.

Udział w tym przedsięwzięciu
wzięli uczniowie klasy VII- Kasia i Ma-
ciek oraz nauczyciele (pani polonistka
i pani bibliotekarka). Na początku tego
spotkania nauczycielka języka pol-
skiego przedstawiła społeczności
szkolnej sylwetkę autora dramatu -

wielkiego poety i dramaturga, sceno-
grafa, malarza, projektanta, ucznia
Jana Matejki - Stanisława Wyspiań-
skiego oraz treść czytanego dzieła.
Tematyczna dekoracja i krótkie frag-
menty utworu wprowadziły odbiorców
w nastrój młodopolski. Całą lekturę
uczniowie przeczytają w liceum, ale
już dziś dzięki takiej akcji, z pewnością
zapamiętają, że S. Wyspiański to pi-
sarz, który doskonale demaskował
wady obyczajowe i błędy polityczne
narodu polskiego. 

Anna Prajsnar

Finał „Ognistej Krzyżówki” szczęśliwy dla Wojtka Cioczka
Dużym zaskoczeniem pod-

czas uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2016/2017  w Gimnazjum
Publicznym w Piotrkowie była wizyta
przedstawicieli Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.

Uczeń obecnej II klasy gim-
nazjalnej Zespołu Szkół w Piotrkowie
- Wojciech Cioczek został jednym z
laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Kalendarzowego Państwowej Straży
Pożarnej  2017 – „Ognista Krzy-
żówka”. Organizatorem konkursu był
Komendant Główny PSP.

Konkurs polegał na rozwiąza-

niu krzyżówki o tematyce pożarniczej
i odgadnięciu hasła.  

W drodze losowania z 2 495
nadesłanych kartek pocztowych z pra-
widłowo rozwiązanym hasłem wyloso-
wano 15 laureatów, wśród których
znalazł się nasz uczeń.

Zwycięzcy  otrzymali nagrody
oraz listy gratulacyjne Komendanta
Głównego Państwowej Straży Poża-
rnej. Do rąk Wojtka oprócz gratulacji
trafił tablet oraz powerbank. 

Iwona Adamska Staniak
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Żywa lekcja historii dla dzieciaków z Tuszowa
2 października 2017 roku

Szkole Podstawowej w Tuszowie go-
ściła Grupa Artystyczna Rekonstrukto,

która wystąpiła z pokazem historycz-
nym „Staropolski sarmatyzm i epoka
szlachecka”. Była to żywa lekcja his-

torii, podczas której artyści prezento-
wali obyczaje i kulturę epoki, trady-
cyjny strój sarmaty, uzbrojenie i
metody walki. Każdy też mógł z bliska
obejrzeć broń, narzędzia tortur i inne
rekwizyty. 

Uczniowie  dowiedzieli się jak
przebiegał proces czarownic, jakie
dawniej stosowano tortury, oglądali
pojedynki między szlachcicami i sami
mogli wziąć w nich udział. Wielką od-
wagą wykazali się Jakub z klasy IV
oraz Piotrek z klasy VI, którzy stanęli
do walki na szable z groźnym szlach-
cicem i poradzili sobie bardzo dobrze,
za co otrzymali gromkie brawa. To
była ciekawa i niecodzienna lekcja his-
torii.

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Szkolny Dzień 
Chłopaka w Tuszowie

Z okazji Dnia Chłopaka, w
czwartek 28 września, dziewczęta z
Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej w Tuszowie wraz z opie-
kunami przygotowały wiele atrakcji dla
wszystkich chłopców - tych małych i
trochę większych, a nawet całkiem do-
rosłych. 

Były życzenia, anegdoty i ża-
rciki o chłopakach oraz słodkie upo-
minki. Tego dnia nasi chłopcy bardzo
się wystroili, gdyż samorząd ogłosił
Dzień Krawata. Każdy chłopiec, który
ubrał krawat nie dostawał oceny nie-
dostatecznej.Ponadto wszyscy
chłopcy wzięli udział w rozgrywkach
sportowych, a dziewczyny z wielkim
entuzjazmem im dopingowały. Oprócz
tego w każdej klasie dziewczęta  przy-
gotowały prezenty dla kolegów, z
czego chłopcy byli bardzo zadowoleni. 

Wszystkim chłopakom jesz-
cze raz składamy najlepsze życzenia.

Samorząd Uczniowski

Paczka literacka dla Biblioteki w Jabłonnie i jej filii
Gminna Biblioteka Publiczna

w Jabłonnie znalazła się na liście bib-
liotek z całej Polski, które od wydaw-
nictwa Agora oraz Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego otrzy-
mały paczki z nowościami wydawni-
czymi.

Do akcji „Paczka literacka”
wydawnictwo Agora oraz Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego zaprosili biblioteki publiczne z
całej Polski wraz z filiami. Każda z bib-
liotek mogła zamówić maksymalnie
cztery paczki (pakiety) książek Wy-

dawnictwa Agora, dla maksymalnie
czterech placówek, tj. do biblioteki
głównej i do filii bibliotecznych.

W paczce znalazły się między
innymi takie ksiązki jak: „Reporterka”
Jacka Antczaka i Hanny Krall, „Nie
wierzę w życie pozaradiowe” Marka

Niedźwieckiego czy „Laska nebeska”
Mariusza Szczygła.

Niebawem na czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jab-
łonnie czekać będą niespodzianki
związane z otrzymanymi pozycjami.

Edyta Majewska

Przedświąteczny kiermasz książek w bibliotece
W dniach 04 – 08 grudnia

2017 roku zapraszamy do biblioteki na
kiermasz książek: poradniki, literatura
piękna dla dzieci i dorosłych w atrak-
cyjnych cenach. Każdy znajdzie coś

dla siebie, a może książka do będzie
świetny prezent mikołajkowy, gwiazd-
kowy?

Edyta Majewska
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Akcja "Przerwa na
wspólne czytanie"

Gminna Bibliotek Publiczna w
Jabłonnie bierze udział w konkursie
"Przerwa na wspólne czytanie", w ra-
mach którego Biblioteka może wygrać
zestaw książek. Wszystko zależy od
Państwa - na Bibliotekę w Jabłonnie
można oddać swój głos poprzez
stronę internetową.

Do akcji dołączyło 550 placó-
wek. Na GBP w Jabłonnie codziennie
można oddać jeden głos. Naszą biblio-
tekę należy wyszukać pod tym linkiem: 
https://www.wspolneczytanie.pl/biblioteki

Wspólne czytanie pogłębia
bliską relację rodzica z dzieckiem, po-
zwala na spędzenie każdej wolnej
chwili razem, na budowanie bliskości.
Dziecko, czytając z rodzicami czuje
się bezpieczne i kochane - to jedne z
przesłanek organizatorów akcji "Prze-
rwa na wspólne czytanie". Akcja ma
charakter społecznościowy i ma na
celu rozpowszechnianie kultury wspól-
nego czytania książek. Każdy z głosu-
jących może przyczynić się do tego,by
w bibliotece znalazły się zestawy cie-
kawych książek, z których będzie
mógł w przyszłości skorzystać. Akcję
organizuje Kinder Mleczna Kanapka.
Ekspertami zostali: Joanna Heidtman,
Marta Żysko-Pałuba i Michał Rusinek.
Więcej szczegółów na www.wspolne-
czytanie.pl

PAMIĘTAJCIE: głosowanie w
akcji "Przerwa na wspólne czytanie"
trwa od 2 pździernika do 31 paździer-
nika, codziennie można oddać jeden
głos, a ogłoszenie wyników nastąpi 7
listopada. - Zachęcamy wszystkich
mieszkańców do wspólnego głosowa-
nia na Gminną Bibliotekę Publiczną w
Jabłonnie. Wierzymy, że wspólnie uda
nam się powiększyć zbiory naszej bib-
lioteki!

Edyta Majewska

Zaprogramuj się na czytanie
Biblioteka w Jabłonnie została

zakwalifikowana do projektu „Zapro-
gramuj się na czytanie – ver.2.0”.
Będą to warsztaty łączące promocję
czytelnictwa z programowaniem. Inno-
wacyjna formuła zajęć oparta jest na
analizie opowiadań Stanisława Lema
oraz nauce kodowania.

Drodzy Rodzice, Opiekuno-
wie, jeśli Wasze dzieci nie czytają, bo
zwyczajnie nie lubią, a Wam zabrakło
już argumentów, jak je przekonać do

czytania, to te warsztaty są właśnie dla
nich! O terminie warsztatów będziemy
informować na naszej stronie na FB,
na stronie Urzędu Gminy, pojawią się
też plakaty. 

Od 1 października przyjmu-
jemy zapisy do dwóch grup: 8 – 13 lat
oraz 14 – 18 lat pod nr telefonu: 81
561 00 46 lub osobiście w bibliotece.
Ilość miejsc ograniczona.

Edyta Majewska
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Rozpoczęcie roku szkolnego z KGW
Kto powiedział, że rozpoczęcie roku szkolnego do-

tyczy tylko dzieciaków i młodzież? Dla dorosłych również
jest to zmiana, obowiązki, możliwości i doświadczenia.
Członkinie KGW to panie, których plan dnia i zadania zmie-
niają się wraz z pierwszym września i również się uczą, a
co! Dlatego w GCK postanowiliśmy otworzyć rok szkolny

razem z Kołami Gospodyń Wiejskich podczas wspólnego
spotkania tanecznego.  Na rozpoczęcie odbyła się pierw-
sza lekcja śpiewu, a potem panie prezentowały piosenki ze
swoich szkolnych lat – było naprawdę uroczo. Do tańca
przygrywała Kapela Ludowa OSP Czerniejów. 

Edmund Kuryluk

Wodne wakacje
W wakacje animatorzy Gminnego Centrum Kultury

odwiedzają remizy na terenie całej gminy i prowadzą zaję-
cia dla dzieciaków. Dojeżdżamy do Państwa jak najbliżej,
by każdy bez zbędnego trudu mógł w uczestniczyć w pro-
ponowanych przez nas działaniach. Naszą tradycją powoli
staje się to, że każde wakacyjne i feryjne warsztaty mają
temat i motyw przewodni. W te wakacje była to WODA.

Nasi instruktorzy: Basia, Karolina, Sebastian i
Adrian wprowadzili dzieciaki w niesamowity świat wodnych
przygód. Pojawili się piraci, wodne eksperymenty, mokre

bitwy i dużo śmiechu na zajęciach animacyjnych, muzycz-
nych, plastycznych i języka angielskiego. 

Prócz tematów wodnych w wakacje rządził także
ruch. W GCK w Piotrkowie odbyły się cykle zajęć tanecz-
nych i judo dla wszystkich chętnych dzieciaków. 

Jaki będzie kolejny temat naszych zajęć? Śledźcie
informacje – na pewno się u Was pojawimy! A teraz zo-
baczcie relacje z wodnych wakacji. 

Katarzyna Krzywicka, GCK
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Jacy oni są? Młodzieżowe IMPROLATO po raz kolejny

Dziewiętnaście osób. Dzie-
więtnaście charakterów, pomysłów na
siebie, osobowości. Sto pomysłów na
działania, milion potrzeb, miliard emo-
cji na minutę. To w ogromnym skrócie
opis tegorocznej młodzieżowej ekipy
Lata w Teatrze. 

Gminne Centrum Kultury już

kolejny rok realizuje projekt IMPRO-
LATO w ramach programu Instytutu
Teatralnego w Warszawie pn. Lato w
teatrze. Około 40 ośrodków z całej
Polski (teatrów wielkich i mniejszych,
domów kultury, organizacji pozarządo-
wych) dzięki dotacji z tego programu
ma szansę zaprosić dzieci lub mło-

dzież na dwutygodniową teatralną
przygodę. Może pamiętacie Państwo
wspólne ucztowanie z ubiegłego
roku? A może spotkaliście nas gdy od-
wiedzaliśmy domostwa w całej gminie,
by zbierać ciekawe historie o Was –
mieszkańcach? To ekipa IMPRO-
LATA. 

Wspomniane dziewiętnaście
osób w tym roku stworzyło przez dwa
tygodnie wyjątkową wspólnotę – ludzi,
którzy się wzajemnie szanują, słu-
chają, lubią spędzać ze sobą czas,
mają pomysł na działania, energię do
pracy teatralnej (która niekiedy bywa
ciężką robotą fizyczną), a przede
wszystkim wiele otwartości i kreatyw-

ności. To młodzież z terenu naszej
gminy i okolic. To właśnie ci młodzi lu-
dzie, których spotykacie w sklepie,
szkole, albo przy śniadaniu w domu.
Ale czy znacie? Czy wiecie czego
pragną, o czym marzą i z jakiego po-
wodu się buntują? Możecie się o tym
przekonać podczas finałowych poka-
zów. Młodzież wtedy manifestuje

swoje zdanie, mocno nakreśla swoje
miejsce w społeczności i z całego
gardła krzyczy – tu jestem, zauważ
mnie. W tym roku rozprawiali się ze
stereotypami na swój temat, które sły-
szą od Państwa – swoich sąsiadów,
rodziców, znajomych, nauczycieli. 

cd. na kolejnej stronie
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„My tacy nie jesteśmy” krzy-
czeli na koniec pokazu w Chmielu pod
remizą. My tacy nie jesteśmy powtó-
rzyli w Skrzynicach na boisku za
szkołą. Wierzycie im? My wierzymy i
choć czasem nie jest łatwo – z nimi
współpracuje się dobrze. Dlaczego?
Bo są szczerzy.

Tematem tegorocznej edycji
projektu było Do it yourself – zrób to
sam. I zrobili sami: akrobacje, dźwięki,
scenki impro, rozgrzewki na warszta-
tach, wybrali temat i miejsce prezen-
tacji finału, nagrywali codziennie

etiudy, które publikowaliśmy na FB,
dyskutowali, ustalali zasady, głaskali
psa – naszego wakacyjnego rezy-
denta, spacerowali, leżeli na trawie,
jedli, kłócili się, krytykowali, emocjono-
wali, otwierali przed sobą nawzajem i
przed nami swoje serca pokazując ta-
lenty i pasje, występowali na scenie i
w kilkunastu innych miejscach, piekli
kiełbaski na ognisku i bardzo płakali,
gdy okazało się, że wspólne dwa ty-
godnie dobiegły końca. 

Bardzo dużo się śmiali – i
tego śmiechu w GCK w poniedziałek

zaraz po zakończeniu projektu brako-
wało najbardziej. Budynek stanął w
ciszy. Ekipo IMPROLATA może rozbu-
dzimy go znów razem? Przecież to, co
przez dwa tygodnie można odtworzyć
w trakcie roku – zapraszamy Was do
nas, przygotowaliśmy szereg sobot-
nich warsztatów Stwórzmy Sobie Sie-
bie i jesteśmy otwarci na Wasze
działania, pomysły i potrzeby. Do zo-
baczenia – oby nie za rok.

Katarzyna Krzywicka 
i Edmund Kuryluk
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