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Budżet gminy Jabłonna na 2018 rok
27 grudnia 2017 roku w Gmin-

nym Centrum Kultury w Jabłonnie od-
była się XXXV Sesja Rady Gminy
Jabłonna, na której Radni jednogłoś-
nie przyjęli przygotowany przez Wójta
Gminy oraz pracowników Urzędu bu-
dżet na 2018 rok.

Struktura budżetu przedsta-
wia się w sposób następujący:
PLANOWANE DOCHODY:
37.110.365,81zł, z czego:
dochody bieżące: 29.456.905,44 zł
dochody majątkowe:7.653.460,37 zł
PLANOWANE WYDATKI:
41.703.303,09zł, z czego  
wydatki bieżące: 26.799.433,92 zł 
wydatki majątkowe: 14.903.869,17 zł
PLANOWANY DEFICYT: 
4.592.937,28 zł

W roku 2018 planujemy prze-
znaczyć na inwestycje rekordową
kwotę prawie 15.000.000 zł. 

Związane jest m.in. z ilością

środków jakie udało się nam pozyskać
ze środków zewnętrznych na realiza-
cje projektów z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-2020,
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 i WFOŚiGW w Lubli-
nie. W 2018 roku 34% budżetu gminy
to środki przeznaczone na inwestycje
o łącznej wartości: 14.903.869,17 zł.
Planowane są do realizacji 33. zada-
nia inwestycyjne, w tym między in-
nymi: 
- 9 projektów realizowanych będzie
z udziałem środków zewnętrznych: 
1. Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków (PROW);
2. Odnawialne źródła energii – kolek-
tory słoneczne i kotły na biomasę
(RPO);

3. Przebudowa sieci wodociągowej w
Piotrkowie wraz z modernizacją ujęć
wodociągowych (RPO);
4. E-Gminy w Lubelskim Obszarze

Funkcjonalnym (RPO);
5. Przebudowa boisk sportowych w m.
Czerniejów (PROW);
6. Przebudowa (modernizacja) remizy
OSP w Jabłonnie-Majątek na potrzeby
świetlicy środowiskowej i miejsca
spotkań wraz z zagospodarowaniem
placu wokół i wyposażeniem (RPO);
7. Termomodernizacja budynku Ze-
społu Szkół w Jabłonnie (WFOŚiGW);
8. Budowa placu promocji produktu lo-
kalnego i rolnictwa wraz z infrastruk-
turą w miejscowości Jabłonna-Majątek
(RPO);
9. Termomodernizacja GCK (RPO).
- 2 zadania inwestycyjne polegające
na udzieleniu dotacji dla Powiatu
Lubelskiego:
1. Budowa drogi powiatowej Domi-
nów-Skrzynice – ETAP II;
2. Budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej w m. Chmiel Drugi.
- 6 najważniejszych inwestycji rea-
lizowanych ze środków własnych:
1. Przebudowa drogi Sałatowej i Wiat-
racznej w m. Jabłonna Pierwsza;
2. Budowa oświetlenia drogowego w
m. Piotrków-Kolonia, Piotrków Pierw-
szy przy drodze wojewódzkiej 835
oraz w m. Skrzynice-Kolonia przy dro-
dze powiatowej Czerniejów-Kolonia –
Chmiel-Kolonia;
3. Rozbudowa UG w m. Jabłonna-Ma-
jątek;
4. Przebudowa kuchni i stołówki oraz
korytarza wraz ze zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń części w
budynku ZS w Jabłonnie.

Magdalena Sałek
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I Forum Rolnicze
W dniu 2 marca b.r. w Gmin-

nym Centrum Kultury w Jabłonnie z
siedzibą w Piotrkowie odbyło się 
I Forum Rolnicze, zorganizowane

wspólnie przez Gminę Jabłonna i Po-
wiatowy Zespół Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bychawie. Forum Rolni-
cze, jak mówią organizatorzy, ma zos-
tać cykliczną imprezą odbywającą się
corocznie. 

W pierwszym panelu prowa-
dzonym przez Krzysztofa Kurusa –

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Końskowoli, uczestnicy mogli
zapoznać się z agrotechniką upraw
zbóż i rzepaku na podstawie doświad-

czeń i praktycznych spostrzeżeń pra-
cowników LODR w Końskowoli.

Drugi panel poświęcony był
nowym zasadom składania wniosków
o dopłaty bezpośrednie m. in. składa-
niu wniosków przez Internet poprzez
aplikację eWniosek. Środowisko pro-
gramu, jego możliwości i wymagania

zaprezentowali Maria Pawlak i Henryk
Zaręba z Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa  w Lublinie.

W następnym wystąpieniu
producentom rolnym zostały przedsta-
wione przyczyny najczęściej występu-
jących wypadków podczas pracy jaką
wykonują na co dzień. Statystykę wy-
padków w skali kraju oraz skali gminy
szczegółowo przedstawił przedstawi-
ciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Lublinie Pan Ireneusz
Świderski. 

Forum zakończyła prezenta-
cja Cezarego Kowalskiego - Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bychawie,
poświęcona nowym zasadom naboru
wniosków dot. m.in. modernizacji i
podnoszeniu wielkości ekonomicznej
małych gospodarstw, przyznawaniu
premii „Młody Rolnik” w ramach pro-
gramu PROW 2014-2020.
Między panelami liczni uczestniczy
mogli swobodnie porozmawiać przy
kawie, dzieląc się swoimi doświadcze-
niami.

Marcin Jakubusek 

Wiosenne królestwo pszczół w gminie Jabłonna
Wiosna to piękny czas,

wszystko kwitnie budzi się do życia,
m.in. dzięki pracy pszczół i ludzi – na-
szych pszczelarzy. Może nie każdy
wie, że na terenie naszej gminy funk-
cjonuje od 18 kwietnia 1995 roku –
Koło Pszczelarzy, jako jedno z 47. Kół
na terenie województwa należących
do Wojewódzkiego Związku Pszczela-
rzy w Lublinie. 

Nasze Koło to jedno z 7 na te-
renie naszego powiatu lubelskiego
obok Kół z Bełżyc, Bychawy,  Pszcze-
lej Woli, Strzyżewic, Krzczonowa i
Wojciechowa, skupia 46 członków,

jego Prezesem jest Pan Lucjan Kowal-
ski. Koło spotyka się na corocznych
spotkaniach, szkoleniach. Dzięki przy-
należności do Koła pszczelarze otrzy-
mują dofinansowania do leków dla
pszczół oraz sprzętu, środków trans-
portu, zakupu matek. 

Czy wiecie, że każdy z nas
może pomóc pszczołom i ich hodow-
com w codziennej pracy? Wystarczy,

że w naszych domowych ogródkach,
grządkach pojawią się tzw. rośliny
miododajne. Jakie to rośliny?
1) Rośliny jednoroczne i byliny:
Koniczyna biała, wrzosy, ogórecznik

lekarski, cząber ogrodowy, miodunki,
oregano, facelia błękitna  języczka po-
marańczowa,  jeżówka purpurowa,
ostróżka ogrodowa, lawenda, koci-
miętka cytrynowa, dalie, nachyłek,
rudbekia, szałwie, rezedy, ślazówka,
malwy, astry, dzwonki, naparstnice,
ślazy, macierzanki, nawłoć, szałwia. 
2) Krzewy:
suchodrzewy, śnieguliczka, róże, ta-
maryszki, wiciokrzewy, dereń czarny
(dereń biały jest dla pszczół bezwarto-
ściowy), maliny, porzeczki czarne,
czeremcha, berberys
3) Drzewa:
Jarząb pospolity, kasztanowiec zwy-
czajny, klon jawor, klon polny, klon po-
spolity, lipa pospolita, lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, lipa
węgierska, robina, akacjowa, wierzba,
śliwa domowa.
Gdzie kupić miód na terenie naszej
gminy?
Łupina Barbara, Jabłonna-Majątek 78,
tel. 604 364 095,
Kępa Krzysztof, Czerniejów 198, 
tel. 607 049 582,
Bryda Marek,  tel. 513 516 830.
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List intencyjny w sprawie remontu drogi w Lesie Dąbrowa
19 grudnia 2017 r. w Urzędzie

Miejskim w Bychawie miało miejsce
podpisanie listu intencyjnego dotyczą-
cego współdziałania przy realizacji za-
dania pod nazwą „Remont drogi

powiatowej nr 2269 L” celem poprawy
systemu komunikacyjnego i zwiększe-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego
na terenie gminy Lublin i powiatu lu-
belskiego, zawartego pomiędzy
Gminą Lublin reprezentowaną przez
Krzysztofa Żuka – prezydenta Lublina,
a Powiatem Lubelskim z ramienia któ-
rego działa Paweł Pikula – starosta lu-
belski.

Dokument został zawarty przy
udziale Janusza Urbana – burmistrza
Bychawy, Jacka Anasiewicza – wójta
gminy Głusk, Jana Andrzeja Dąbrow-

skiego – wójta gminy Strzyżewice,
Magdaleny Sałek – wójta gminy Jab-
łonna, Katarzyny Brydy – wójta gminy
Krzczonów, Teodory Zaręby – wójta
gminy Zakrzew oraz Anny Wojtas –

wójta gminy Wysokie. Na spotkaniu
obecni byli także m.in.: Henryk Du-
dziak – radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego, Henryk Krajewski –
radny Rady Powiatu w Lublinie i Bog-
dan Wałachowski – radny Rady
Gminy Jabłonna. Wydarzenie to było
wyczekiwane przez wielu kierowców
podróżujących – nierzadko dwukrotnie
dziennie – między miejscowościami
położonymi na południe od Lublina, a
tymże miastem wojewódzkim.

Janusz Urban – burmistrz By-
chawy tytułem wstępu podkreślił, że

„spotkanie to jest niewątpliwie uwień-
czeniem kilkuletnich już starań samo-
rządowców”. Jako kolejny głos zabrał
Paweł Pikula – starosta lubelski, który
mówił o tym, że układ komunikacyjny
określony drogą 2269 Lublin – By-
chawa jest dla mieszkańców tych te-
renów niezwykle istotny – „Zależy nam
na tym, aby ten trakt komunikacyjny
był na dobrym poziomie technicznym.
Dbamy również o elementy bezpie-
czeństwa, ponieważ występuje tu wy-
sokie natężenie ruchu.” Starosta w
imieniu samorządowców oraz miesz-
kańców podziękował prezydentowi
Lublina za złożenie deklaracji o zabez-
pieczeniu środków na modernizację
tejże drogi na odcinku miejskim na wy-
sokości tzw. lasu Dąbrowa już w przy-
szłorocznym budżecie. Krzysztof Żuk
wyjaśnił, że jego przyłączenie się do
realizacji tego przedsięwzięcia wynika
nie tylko z tego, że będzie ono służyć
mieszkańcom, ale będzie też jednym
z elementów budujących „pewną spój-
ność komunikacyjną” istotną z punktu
widzenia przedsiębiorców i ogólno po-
jętego bezpieczeństwa. Prezydent
wskazał także na drugi wymiar poro-
zumienia, którym jest stworzenie
płaszczyzny do współpracy. Po prze-
mówieniach samorządowcy przystąpili
do podpisywania wymienionego wyżej
listu intencyjnego.

Źródło: UM Bychawa, 
Sylwia Paćkowska

Już wiosną rozpocznie się budowa drogi Dominów-Skrzynice
Starostwo Powiatowe w Lub-

linie podpisało umowę na budowę

drogi Dominów – Skrzynice. Wyko-
nawcą tej ponad 4-kilometrowej inwe-

stycji jest firma IGORD z Lublina, która
złożyła ofertę wyceniającą koszt reali-

zacji na prawie 8 milionów złotych.
Gmina Jabłonna oraz Gmina Głusk

są partnerami w realizacji tego zada-
nia i udzieliły Starostwu dofinansowa-
nia do budowy drogi. Pierwsze prace
ruszą wiosną 2018 roku.

Projekt na budowę drogi zos-
tał złożony przez Powiat Lubelskie w
ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016– 2019” ogłoszonego przez
Urząd Wojewódzki. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019” przewi-
duje udzielanie jednostkom samo-
rządu terytorialnego dotacji celowych
z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych z zakresu budowy,
przebudowy lub remontu dróg powia-
towych i gminnych. 
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Czy Jabłonna zmieni nazwę? - wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 15 lutego do 11
marca 2018 r. odbyły się konsultacje
społeczne dla mieszkańców Jabłonny-
Majątek, Jabłonny Pierwszej i Jab-
łonny Drugiej.  Celem konsultacji
społecznych było poznanie opinii
mieszkańców sołectw Jabłonna-Mają-
tek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna
Druga Gminy Jabłonna w sprawie

zniesienia nazwy miejscowości „Jab-
łonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i
„Jabłonna Druga” figurujących w Wy-
kazie urzędowych nazw miejscowości
i ich części ustalonym na mocy Roz-

porządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie wykazu urzędowych nazw
miejscowości i ich części (Dz. U. z
2013 r. poz. 200) oraz nadania im jed-
nej nazwy „Jabłonna”.

Bardzo serdecznie dzięku-
jemy wszystkim Państwu za udział
w tych konsultacjach bez względu

na Państwa zadanie na ten temat.
Dla nas najważniejsze było pozna-
nie Państwa opinii z tym zakresie,
ponieważ tylko tak jesteśmy w sta-
nie ocenić potrzebę tej zmiany.

Dziękuję również, może za nieliczny
ale jednak udział w spotkaniach
konsultacyjnych, ponieważ dzięki
tym spotkaniom mogłam jeszcze le-
piej zrozumieć i ocenić Państwa po-
trzeby.

Do opracowania wyników
konsultacji została powołana Zarzą-
dzeniem Wójta Komisja w skład której
weszli Radni, Sołtysi m. Jabłonna
Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-
Majątek oraz pracownicy Urzędu
Gminy w Jabłonnie:
1. Iwona Podsiadły – pracownik
Urzędu Gminy Jabłonna – Przewodni-
cząca Komisji,
2. Marcin Jakubusek – pracownik
Urzędu Gminy Jabłonna,
3. Jan Fidut – Radny Rady Gminy
Jabłonna, sołtys sołecywa Jabłonna
Druga,
4. Kamil Skałecki – Radny Rady
Gminy Jabłonna,
5. Ewelina Galek-Kociuba – Radna
Rady Gminy Jabłonna,
6. Elżbieta Kowalska – Sołtys so-
łectwa Jabłonna Pierwsza,
7. Tadeusz Kozioł – Sołtys sołectwa
Jabłonna-Majątek.

Podczas posiedzenia 
15 marca 2018 r. opracowano wyniki
konsultacji.
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W ankiecie wzięło udział 530
osób (515 głosów ważnych, 15 głosów
nieważnych) jest to 27% pełnoletnich

mieszkańców miejscowości Jabłonna-
Majątek, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna
Druga uprawnionych do oddania

głosu. Rozkład poszczególnych odpo-
wiedzi w podzielę na sołectwa oraz
ogólne wyniki przedstawiamy na wy-
kresach. 

Wyniki naszych konsultacji
pokazują, że z jednej strony zaintere-
sowanie konsultacjami nie było duże –
świadczy o tym odsetek osób, które
wzięły w nich udział - 27%, a z drugiej
strony 61%, tych którzy wzięli udział w
ankiecie opowiedziało się za utrzyma-
niem obecnej numeracji oraz nazew-
nictwa wsi. 

Jeszcze raz bardzo serdecz-
nie dziękujemy za każdy głos w tej
dyskusji, wszystkie konstruktywne
uwagi oraz wypełnione ankiety. 
W związku z przeprowadzoną ana-
lizą i opracowanymi wynikami kon-
sultacji nazwy miejscowości
Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierw-
sza i Jabłonna Druga pozostaną bez
zmian, w dotychczasowej formie. 

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Czy Jabłonna zmieni nazwę? - wyniki konsultacji społecznych
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Kolejne pieniądze unijne dla Gminy Jabłonna
Gmina Jabłonna otrzymała

dofinansowanie i podpisała umowy na
realizację zadań z zakresu rewitaliza-
cji centrum gminy i informatyzacji pro-
cesów administracyjnych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych.

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 samorzą-
dów. Miasta i otaczające je gminy oraz
władze 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.

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.

Umowę podpisano w ramach
Działania 13.8 Rewitalizacja Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych RPO WL. Wniosko-
wane dofinansowaniedla Gminy Jab-
łonna 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.

Umowę podpisano w ramach
Działania 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych RPO WL.  Wnioskowane dofi-
nansowanie dla Gminy Jabłonna
wynosi ponad 600 tys zł.

Agnieszka Wójtowicz

Wsparcie finansowe dla Gminy Jabłonna z WFOŚiGW 
na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Gmina Jabłonna otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Lublinie na realiza-
cję zadań o charakterze
proekologicznym w 2018 r. Projekty
mają na celu usunięcie wyrobów az-
bestowych oraz zwiększenie po-
wierzchni terenów zielonych. Ponadto
Gmina uzyskała pożyczkę na termo-
modernizację budynku Zespołu Szkół
w Jabłonnie. 
Usuwanie wyrobów zawierających

azbest
Zakres projektu obejmuje de-

montaż pokryć dachowych wykona-
nych z wyrobów zawierających azbest
z budynków zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Jabłonna, pakowanie, zała-
dunek transport, zdeponowanie na
składowisku powstałych odpadów za-
wierających azbest wraz z kosztami
utylizacji. Wartość zadania wynosi: 
29 900,00  zł. Projekt będzie czę-

ściowo współfinansowany ze środków
WFOŚiGW w Lublinie  w kwocie 
9 900,00  zł. 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Jabłonnie

Zakres projektu obejmuje
prace polegające na ociepleniu ścian
zewnętrznych, ociepleniu dachu, wy-
mianie instalacji odgromowej i odtwo-
rzeniu schodów wejściowych do
budynku. Zadnie zostanie zrealizo-
wane ze środków pożyczki otrzymanej
ze środków WFOŚiGW w Lublinie  w
kwocie 590 000,00 zł, wartość pro-
jektu: 743.411,50 zł.

Utworzenie i urządzenie terenów
zielonych w Gminie Jabłonna  

Wartość zadania wyniosi  
14 000,00  zł. Źródła finansowania to:
dotacja z WFOŚiGW w Lublinie - 
7 000,00 zł. oraz budżet gminy – 
7 000,00 zł. 

Zadanie będzie polegało na
zaprojektowaniu a następnie częścio-

wym utworzeniu nowych terenów zie-
leni i urządzeniu już istniejących obej-
mujących  teren szkolny w
miejscowości Czerniejów  oraz teren
wokół budynku Centrum Kultury
Gminy Jabłonna. Obszary te zostaną
obsadzone drzewami, krzewami oraz
wieloletnimi bylinami tworzącymi
zwarte tereny zielone nawiązujące do
obecnej roślinności oraz utworzą
nowe pasy zadrzewień i zakrzewień. 

Agnieszka Wójtowicz
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Od 28 lutego weszły w życie
restrykcyjne przepisy dotyczące bio-
asekuracji, które obowiązują w całym
kraju w związku z ASF. Zaostrzenie
bio-asekuracji jest spowodowane roz-
szerzaniem się choroby afrykańskiego
pomoru świń. Pod koniec listopada ze-
szłego roku wirus przekroczył Wisłę i
pojawił się w okolicach Warszawy. Od
początku wykrycia ASF w Polsce za-
notowano 107 ognisk choroby u świń
i 1267 przypadków u dzików.

Na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej poza obszarem ochron-
nym, obszarem objętym ograniczeniami
oraz obszarem zagrożenia:
1)nakazuje się:
a)karmienie świń paszą zabezpie-
czoną przed dostępem zwierząt wolno
żyjących,
b)prowadzenie rejestru środków trans-
portu do przewozu świń wjeżdżają-
cych na teren gospodarstwa oraz
rejestru wejść osób do pomieszczeń,
w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym
są utrzymywane świnie, przed dostę-
pem zwierząt wolno żyjących oraz do-
mowych,
d)utrzymywanie świń w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach, w któ-
rych są utrzymywane tylko świnie, ma-
jących oddzielne wejścia oraz
niemających bezpośredniego przej-
ścia do innych pomieszczeń, w któ-

rych są utrzymywane inne zwierzęta
kopytne,
e) wykonywanie czynności związa-
nych z obsługą świń wyłącznie przez
osoby, które wykonują te czynności
tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń,
przed rozpoczęciem tych czynności,
środków higieny niezbędnych do ogra-
niczenia ryzyka szerzenia się afrykań-
skiego pomoru świń, w tym mycie i
odkażanie rąk oraz oczyszczanie i od-
każanie obuwia,
g)  bieżące oczyszczanie i odkażanie
narzędzi oraz sprzętu wykorzystywa-
nych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń
odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego przeznaczonego wyłącz-
nie do wykonywania tych czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami do pomieszczeń, w
których są utrzymywane świnie, i wyj-
ściami z tych pomieszczeń, przy czym
szerokość wyłożonych mat powinna
być nie mniejsza niż szerokość da-
nego wejścia lub wyjścia, a długość -
nie mniejsza niż 1 m, a także stałe
utrzymywanie tych mat w stanie za-
pewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń
spisu posiadanych świń, z podziałem

na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki, oraz bieżące ak-
tualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń
podwójnym ogrodzeniem o wysokości
wynoszącej co najmniej 1,5 m, zwią-
zanym na stałe z podłożem - w przy-
padku utrzymywania świń w
gospodarstwie w systemie otwartym;
2) zakazuje się:
a) wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, w którym są utrzymy-
wane świnie, zwłok dzików, tusz dzi-
ków, części tusz dzików i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
pochodzących z dzików oraz materia-
łów i przedmiotów, które mogły zostać
skażone wirusem afrykańskiego po-
moru świń,
b) wykonywania czynności związa-
nych z obsługą świń przez osoby,
które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na zwie-
rzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.";

Rozpoczęły się również
kontrole Inspekcji Weterynaryjnej,
która odwiedzi wszystkie gospodar-
stwa zajmujące się hodowlą trzody
chlewnej. Kontrole będą oczywiście
dotyczyć spełniania powyższych
wymogów przez rolników. Już na
tym etapie mogą pojawić się de-
cyzje zamykające gospodarstwa, je-
żeli skala zaniedbań nie będzie
dawać nadziei na poprawę.

PIT  w Gminie Jabłonna się opłaca!
Drodzy Mieszkańcy! Zapra-

szamy do włączenia się po raz kolejny
w naszą akcję, która ma na celu
zwiększenie wpływu z podatków do
budżetu gminy. Wystarczy w zeznaniu

podatkowym PIT za 2017 rok wpisać
miejsce zamieszkania na terenie
gminy Jabłonna lub zameldować
się na terenie naszej gminy. Dzięki
temu cześć Państwa podatków wpły-
nie do budżetu. Z każdego 1000 zł za-
płaconego przez podatnika podatku
dochodowego, 370 zł trafia do gminy.
Im więcej mieszkańców ma gmina,

tym więcej podatków wpływa do bu-
dżetu gminnego. Więcej pieniędzy w
budżecie oznacza więcej zrealizowa-
nych inwestycji.Dołączcie do miesz-
kańców, którzy mają wpływ na budżet
naszej gminy! Zameldujcie się na te-
renie naszej gminy lub zmieńcie dane
o miejscu zamieszkania we własci-
wym Urzedzie Skarbowym lub w for-
mularzu PIT za 2017!

UWAGA, UWAGA! 
Każda osoba, która na stałe

zamelduje się na terenie naszej gminy
otrzyma roczny karnet na siłownię do
Sali Sportowej w Zespole Szkół w Jab-
łonnie! 

PRZEKAŻ 1 % NGO
Gmina Jabłonna przystąpiła

do realizacji projektu "Wspieraj lokal-
nie" realizowanego przez Instytut
Wsparcia Organizacji Pozarządo-

wych. Mieszkańcy Gminy Jabłonna
mają teraz możliwość rozliczenia de-
klaracji PIT za 2017 rok za pomocą
specjalnie utworzonego programu.
Jednocześnie można przekazać 1%
swojego podatku dla organizacji, które
posiadają status OPP na terenie
Gminy Jabłonna.

Dzięki rozliczeniu PITu i wpi-
sania w nim miejsca zamieszkania -
Gminy Jabłonna - częśc z Państwa
podatków wraca do budżetu Gminy
Jabłonna. Jednocześnie dzięki progra-
mowi w łatwy sposób macie Państwo
możliwość przekazania 1% swoich po-
datków organizacjom pozarządowym
dzialajacym na terenie Gminy Jab-
łonna i posiadającym status OPP. Bez-
pośredni odnośnik do programu
znajduje się na stronie
www.jablonna.lubelskie.pl.

Nowe zasady bioasekuracji - ASF
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26. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Niezmienną tradycją jest, że
w Centrum Kultury Gminy Jabłonna
działa sztab oraz odbywa się finał
WOŚP. W tym roku zgłosiło się trzy-
dziestu wolontariuszy, którzy zbierali
pieniądze do puszek.

W tym roku zorganizowa-
liśmy scenę otwartą – czyli każdy kto
chciał i z czym chciał mógł wystąpić i
wesprzeć tym samym WOŚP. Finał

zgromadził sporą publiczność, która
miała przyjemność obejrzeć tańce so-
listek i zespołów. Mogliśmy wysłuchać
piosenek w wykonaniu dzieciaków, ale
również duetu składającego się z Ma-
rzeny Radeckiej i Tomasza Fiduta.
Gwiazdą wieczoru był nasz rodzimy
zespół Black Band. 

Tegoroczne światełko do
nieba było jednoczeniem się w świetle
zimnych ogni i słodkości za sprawą
przepysznego tortu przygotowanego
przez Agnieszkę Oziemczuk. Do orga-
nizacji Gminnego Wielkiego Finału
przyczyniły się również Koła Gospo-
dyń Wiejskich – przygotowując i
sprzedając ciasta własnego wypieku.
Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Sto-

warzyszenie Czerwone Jabłuszko,
Gminna Biblioteka Publiczna w Jab-
łonnie – te podmioty przygotowały lo-
terię fantową. Paulina Szyszka,
Malwina Godula – czuwały nad foto-
budką. Fanty do licytacji realizowanej
przez prowadzących dostarczyli:
BrumBrum Taxi, Superpizza, sklep Po-
ziomka z Czerniejowa! Bardzo dzięku-
jemy za obecność, zaangażowanie i
wspólnie spędzony czas! 

W sumie dzięki staraniom
wszystkich uczestników WOŚPu z
Gminy Jabłonna do Fundacji powęd-
rowało 25.489 zł.

Edmund Kuryluk
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Młodzież Zapobiega Pożarom - eliminacje gminne 2018

6 marca w  Centrum Kultury
Gminy Jabłonna zorganizowane zos-
tały eliminacje gminne XLI edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wyniki Turnieju:
Grupa I – uczniowie klas I – VI

szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Maja Rudzka ze SP w
Skrzynicach,
II miejsce zajęła Natalia Ścibura ze SP
w Tuszowie,
II miejsce zajął Skwarzyński Jakub ze
SP w Piotrkowie,
III miejsce zajął Dariusz Zdybel ze SP
w Tuszowie.
Grupa II -  uczniowie klas VII – VIII

szkół  podstawowych  
i klas II – III gimnazjalnych:

I miejsce zajął Dawid Sinica z Zespołu

Szkół w Jabłonnie,
II miejsce zajął Rafał Zaborek z Ze-
społu Szkół w Piotrkowie,
III miejsce zajęła Ola Zarosa ze SP w
Skrzynicach.

Uczestnicy eliminacji otrzy-
mali upominki a zwycięzcy (od I od III
miejsca) dyplomy  i nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Jabłonna.

Gratulujemy i życzymy sukce-
sów w dalszych etapach  eliminacji.

Marek Bryda

W dniu 8 stycznia 2018 r. w
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lublinie odbyło się podsumowanie
etapu powiatowego Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci,
młodzieży i twórców nieprofesjonal-
nych pod hasłem „Zapobiegajmy po-
żarom”.

Organizatorem konkursu jest
Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Celem kon-
kursu jest zainteresowanie dzieci i
młodzieży tematyką strażacką,
ochroną przeciwpożarową, tradycją i
życiem środowisk strażackich. Kon-

kurs ten sprzyja również rozwojowi
uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu była dość
szeroka i obejmowała udział środo-
wiska strażackiego w szkoleniach, za-
wodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych,
zwalczaniu klęsk żywiołowych i ekolo-
gicznych oraz historię i tradycję poża-
rnictwa.

Stosownie do regulaminu
konkurs prowadzony jest w sześciu
grupach wiekowych. Spośród 132
zgłoszeń na etapie powiatowym ko-
misja wyłoniła prace zwyciężców,
wśród nich dzieci z terenu naszej

gminy w grupie wiekowej II, tj. klasy I-
III, a są to:
• Noemi Gorzel – Zespół Szkół w
Piotrkowie,
• Martyna Bielkiewicz – Zespół Szkół
w Piotrkowie,
• Jakub Sosnówka – Zespół Szkół w
Piotrkowie.

Osoby nagrodzone na etapie
powiatowym zostały zakwalifikowane
to konkursu na szczeblu wojewódz-
kim. Gratulujemy!

Magdalena Sałek

Wyniki eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

I  Przegląd Angielskiej Piosenki Przedszkolnej 
W dniu 9 marca bieżącego

roku w Zespole Szkół w Jabłonnie
odbył się I  Przegląd Angielskiej Pio-
senki Przedszkolnej "Happy Songs".
Adresatami przeglądu byli wychowan-
kowie przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych z terenu gminy Jabłonna.
Głównymi celami imprezy były: promo-
cja nauki języka angielskiego i popu-

laryzacja śpiewania wśród dzieci oraz
poszukiwanie, rozwijanie i promowa-
nie młodych talentów. Konkurs obięła
patronatem Wójt Gminy Jabłonna pani
Magdalena Sałek.

W przeglądzie zaprezento-
wały się dzieci w wieku 3-6 lat, śpie-
wając piosenki grupowo oraz
indywidualnie. Zachwytom i brawom

nie było końca. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe upominki i dy-
plomy.

Aneta Hordyjewicz
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Ostatnie pożegnanie śp. Krystyny Chudzik

W czwartek 22 lutego 2018
roku o godzinie 14.00 podczas uro-
czystej mszy żałobnej w kościele pa-

rafialnym w Ćmiłowie pożegnaliśmy
naszego wieloletniego Nauczyciela i
Dyrektora śp. Krystynę Chudzik. Czło-
wieka o niezwykłej osobowości, Nau-
czyciela, Wychowawcę i Przyjaciela. 

Zebrani na uroczystości po-
grzebowej dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, uczniowie, absolwenci, rodzina,
przyjaciele i znajomi w modlitwie i mil-
czeniu oddawali hołd i podziękowanie
za to, że Była i tak wiele dała nam od
siebie. 

Pani Krystyna Chudzik praco-
wała w Szkole Podstawowej w Tuszo-
wie od 15 listopada 1990 roku jako
nauczycielka matematyki, a od 1
września 2002 roku pełniła funkcję Dy-

rektora Szkoły, aż do końca 2015
roku, kiedy to ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia zmuszona
była zrezygnować z tej roli.

Słowa podziękowania i po-
żegnania w imieniu całej społeczności
Szkoły Podstawowej w Tuszowie wy-
głosiła obecna pani dyrektor Ag-
nieszka Nawłatyna podkreślając Jej
zaangażowanie w sprawy uczniów i
szkoły, życzliwość, otwartość  i skrom-
ność oraz zapewniając, że pozostanie
w naszych sercach i w naszej pamięci
na zawsze.

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy
i Uczniowie

Sesje Rady Gminy Jabłonna
Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XXXV sesji w dniu
27 grudnia 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXXV/245/2017 w
sprawie uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy finansowej,
2. Uchwała Nr XXXV/246/2017 w
sprawie uchwalenia budżetu na rok
2018
3. Uchwała Nr XXXV/247/2017 w
sprawie udzielenia Powiatowi Lubel-
skiemu pomocy finansowej z przezna-
czeniem na wydatki bieżące –
„Wykonanie urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu w celu zabezpieczenia
ruchu pieszego w miejscowości Wier-
ciszów”,
4. Uchwała Nr XXXV/248/2017 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonych w miejsco-
wości Piotrków Drugi stanowiących
własność gminy Jabłonna,
5. Uchwała  Nr XXXV/249/2017 w
sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych i Narkomanii na 2018 rok,
6. Uchwała Nr XXXV/250/2017 w
sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
7. Uchwała Nr XXXV/251/2017 w
sprawie zmian w budżecie na rok
2017,
8. Uchwała Nr XXXV/252/2017 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej,
9. Uchwała Nr XXXV/253/2017 w
sprawie wykazu wydatków niewygasa-
jących z upływem roku budżetowego,
Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XXXVI sesji w dniu
26 stycznia 2018 r.:
1. Uchwała Nr XXXVI/254/2018 w
sprawie planu pracy Rady Gminy Jab-
łonna na 2018 rok,
2. Uchwała Nr XXXVI/255/2018 w
sprawie zmiany nazwy Gminnego
Centrum Kultury 
w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie i

nadania statutu,
3. Uchwała Nr XXXVI/256/2018 w
sprawie przyjęcia „Regulaminu udzie-
lenia osobom fizycznym dofinansowa-
nia na realizację zadań związanych z
usuwaniem azbestu 
z nieruchomości położonych na tere-
nie gminy Jabłonna”,
4. Uchwała Nr XXXVI/257/2018 w
sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej
położonej 
na działce nr er. 3599 w miejscowości
Piotrków Drugi do kategorii dróg gmin-
nych oraz ustalenia jej przebiegu,
5. Uchwała Nr XXXVI/258/2018 w
sprawie uchwalenia wielkości i terminu
wnoszenia składki członkowskiej do
Celowego Związku Gmin „PROEKOB”
z siedzibą w Bełżycach na rok 2018,
6. Uchwała Nr XXXVI/259/2018 w
sprawie zmian w budżecie na rok
2018,
7. Uchwała Nr XXXVI/260/2018 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej.

Magdalena Zaborek

Apel Wójta Gminy Jabłonna oraz Komisariatu Policji w Bychawie 
W związku licznymi zgłosze-

niami dotyczącymi psów pozostawio-
nych bez opieki, Wójt Gminy Jabłonna
oraz Dzielnicowi z Komisariatu w By-
chawie informują, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami ustawy o
ochronie zwierząt, zabronione jest wy-
puszczanie psów luzem z zagrody
(posesji) bez możliwości ich kontroli i
bez oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Psy mogą być puszczane
luzem tylko na terenie prywatnym pod
warunkiem, że teren ten jest ogro-
dzony w taki sposób, aby pies nie miał
możliwości wyjścia, a nieruchomość
musi być oznakowana tabliczką z od-
powiednim ostrzeżeniem.

Zgodnie z art. 37 ustawy o
ochronie zwierząt, za naruszanie tych
przepisów grozi kara aresztu lub
grzywny.

Mając na uwadze bezpie-
czeństwo mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci uczęszczających do szkół, pro-
simy o odpowiednie zabezpieczenie
swoich nieruchomości przed ich
opuszczaniem przez psy i bez-
względne trzymanie tych zwierząt na
terenie swojej zagrody (posesji).
Przypominamy również, że psy po-
winny mieć aktualne szczepienia.
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Cztery pory roku – Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jabłonna

8 lutego 2018 roku w Centrum
Kultury Gminy Jabłonna odbyła się 32.
edycja Przeglądu Zespołów Śpiewa-
czych Kół Gospodyń Wiejskich. Ideą
wydarzenia jest podtrzymywanie i
przekazywanie niematerialnego dzie-
dzictwa kultury ludowej. Osiem zespo-
łów śpiewaczych od dwóch lat staje w
konkursie (nowa formuła Przeglądu) o

tytuł najlepszego wykonawcy muzyki
ludowej – priorytetem konkursu jest
dobór repertuaru, z naciskiem na ten
najbardziej archaiczny, wykonawstwo
– z uwzględnieniem rozwoju członkiń
oraz zaangażowanie. Wydarzenie ma
również charakter wymiany międzypo-
koleniowej oraz twórczej. 

Tegoroczny Przegląd dotyczył
życia mieszkańców dawnej wsi w ko-
lejnych porach roku - Zespoły przygo-
towały zarówno pieśni, jak i
teatralizację wydarzeń związanych z

porami roku, poniekąd odkrywając na
nowo dawne przestrzenie wsi, ponie-
waż Zespoły Śpiewacze nie mogły
prezentować znanych już "obrzędów".
Konkurs oceniało jury w składzie: Mo-
nika Mamińska-Domagalska (Ośrodek
Międzynarodowych Inicjatyw Twór-
czych „Rozdroża”, Fundacja na Rzecz
Badań nad Muzyką Ludową i Sakralną

Kresów „Muzyka Kresów”), Andrzej
Sar (Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Lublinie), Marcin Pastuszak (Zastępca
Wójta Gminy Jabłonna, członek ze-
społu „Prosto z pola”). 

Jury przyznało 3 nagrody: I
miejsce dla Zespołu Śpiewaczego
KGW z Jabłonny Drugiej, II miejsce
dla Zespołu Śpiewaczego KGW z
Piotrkowa Drugiego, III miejsce dla Ze-
społu Śpiewaczego KGW z Wierci-
szowa oraz jedno wyróżnienie dla
Zespołu Śpiewaczego KGW z Czer-

niejowa. Zaś publiczność głosując taj-
nie na kartach do głosowania przy-
znała swoją nagrodę „Ulubieńca
publiczności” Zespołowi Śpiewa-
czemu KGW z Piotrkowa Drugiego. 

Zespół Śpiewaczy KGW z Tu-
szowa, jako zwycięzca ubiegłorocz-
nego konkursu - był w tym roku
"gwiazdą wieczoru". Po części konkur-

sowej odbyła się szalona potańcówka
z Orkiestrą Dętą ze Zdziłowic. Bardzo
serdecznie gratulujemy wszystkim-
Zespołom! Zaangażowanie i przygoto-
wanie zarówno repertuaru, jak i całej
oprawy (niekiedy przygotowywanej ty-
godniami) jest niezwykle budujące.
Bardzo dziękujemy naszym wspania-
łym wolontariuszom, bez których nie
udałoby się tak sprawnie zrealizować
wydarzenia. Do zobaczenia za rok! 

Edmund Kuryluk

Pamiętamy o naszej historii
IV Wojewódzki Konkurs Lite-

racko – Plastyczny Poświęcony Biblio-
tekom Szkolnym ,,Moja przygoda w

szkolnej bibliotece ze znanym lublinia-
ninem”, już rozstrzygnięty i przyniósł
sukcesy Szkole Podstawowej w Jab-

łonnie. Do konkursu plastycznego pani
bibliotekarka Jolanta Fidut zgłosiła 2
prace czytelniczek z naszej szkolnej

biblioteki: Antoniny Kubić z kl. IVb i
Moniki Vlasak z klasy Va.

Tosia na bohaterów swojej pracy

wybrała braci Vetterów, natomiast
Władysław Taczanowski, to bohater
pracy Moniki. Zarówno Vetterowie, jak
i Taczanowski poprzez swoje życiowe
drogi związani byli z Lublinem, jak
również z Jabłonną. Ze 128 prac pla-
stycznych jury nagrodziło: 
I miejsce w kategorii klas IV – Anto-
nina Kubić, 
II miejsce w kategorii klas V – Monika
Vlasak.

Patronat nad konkursem ob-
jęli: Prezydent Miasta Lublin, Lubelski
Kurator Oświaty, Biblioteka Główna
UMCS, Biblioteka Uniwersytecka
KUL, Wojewódzka Biblioteka Pedago-
giczna im. KEN oraz Miejska Biblio-
teka Publiczna im. H. Łopacińskiego.

Jolanta Fidut
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Zmiany w „Kulturze”
Jesteśmy na półmetku. Pierw-

szy semestr zajęć stałych w Centrum
Kultury Gminy Jabłonna obfitował w
zdziwienie. Z dosyć bogatej oferty,
którą dla Państwa przygotowaliśmy
nie wszystko cieszyło się zaintereso-
waniem. Żałujemy, że dzieciaki nie
rozwijają się na zajęciach cyrkowych
lub muzycznych. Szkoda, że w śro-
dowe popołudnia nie słychać już
gwaru zumfitu – śmiechu pań i rytmów
muzyki. Może i dojazd do Piotrkowa
teraz trochę utrudniony, ale my cały
czas mamy przekonanie, że korzysta-
nie, oglądanie, uczestniczenie i poz-
nawanie dzięki temu świata,
sprawdzanie granic kreatywności, ale
też inwestycja w siebie i swoje dziecko
– się opłaca. Dlatego też cieszymy się,
że inne z naszych zajęć – plastyka,
angielski, tańce, robotyka, judo cieszą
się nadal sporym zainteresowaniem. 

Nieustannie na Państwa cze-
kamy i jesteśmy gotowi do wysłucha-
nia wszelkich Państwa propozycji.
Chcemy trafiać w Państwa gusta i od-
powiadać na potrzeby. Nie bójcie się
nam mówić, czego w tej gminie ocze-
kujecie od domu kultury. Znajdźcie na
to czas. Można do nas zadzwonić, na-
pisać mejla, napisać wiadomość na
„Fejsie”, albo podejść i porozmawiać.
Jesteśmy wierni pewnym ideom zwią-
zanym z szerzeniem kultury, prezen-
towaniem postawy otwartej na świat i
ciekawej. Dajcie się, Państwo, do tego

zaprosić. Znajdźcie czas, by zajrzeć
do „Kultury”. Może coś Was tam
spotka? Jakieś przeżycie, jakieś do-
świadczenie. A może nie. Warto
sprawdzić, żeby wiedzieć. 

Rok 2018 jest rokiem dużych
zmian dla dawnego Gminnego Cen-
trum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w
Piotrkowie. Dawnego – bo od 9 marca
2018 roku nazwa naszej instytucji
brzmi: CENTRUM KULTURY GMINY
JABŁONNA. Do tej pory nazwa suge-
rowała, że GCK znajduje się w miejs-
cowości Jabłonna (takiej nie ma,
aktualnie jest Jabłonna Pierwsza,
Druga i Majątek) z siedzibą w miejsco-
wości Piotrków (takiej nie ma – jest
Piotrków Pierwszy, Drugi i Kolonia).
Nazwa powodowała, że niektórzy z
Państwa myśleli, że w gminie funkcjo-
nują dwa domy kultury – w Piotrkowie
i Jabłonnie. Sprawiała trochę kłopotu i
przysparzała nieporozumień. By być
zgodnym z obowiązującym nazewnic-
twem wsi, ale też uprościć rozumienie
- usprawniliśmy, w naszym mniema-
niu, nazwę. Skrót brzmi niewymawial-
nie: CKGJ, więc proponujemy
Państwu powrót do tradycji, wiele star-
szych osób pamięta, jak mówiło się:
idziemy do „Kultury”, zobaczmy, co w
„Kulturze” się dzieje. Dlatego też pro-
ponujemy mówić o nas „Kultura”, jak
za dawnych lat i dla równowagi – tro-
chę nowości i trochę tradycji. 

Drugą dużą zmianą czekającą

„Kulturę” będzie spory remont, jaki
dzięki staraniom Gminy Jabłonna i do-
finansowaniu zostanie zrealizowany w
Piotrkowie Drugim do końca 2018
roku. Planowana termomodernizacja
wiązała się będzie m.in. z wymianą
pokrycia dachowego, ociepleniem,
wykonaniem elewacji, wymianą drzwi
i okien itp. Prócz tego, że będzie u nas
cieplej i piękniej co to oznacza dla
funkcjonowania miejsca? A mianowi-
cie to, że drugi semestr stałych zajęć
kończymy w tym roku z końcem maja.
W czerwcu nie będziemy prowadzić w
budynku żadnych zajęć z udziałem
odbiorców. W czerwcu czeka nas jesz-
cze świętowanie Dnia Dziecka oraz
Zakończenie sezonu, podczas którego
podsumowujemy kończący się rok
pracy „Kultury” i żegnamy z uczestni-
kami na czas wakacji.

Czas bez stałych zajęć nie
jest jednak dla nas czasem bezrobo-
cia czy wakacji. Planujemy jak co roku
intensywne wakacje – warsztaty dla
dzieci w remizach na terenie gminy,
letnie warsztaty dla młodzieży, wy-
cieczkę dla dorosłych, organizację do-
żynek i inne atrakcje. 

Liczymy, że dacie się, Pań-
stwo, zaprosić do „Kultury”, nawet jeśli
jej siedziba przez jakiś czas będzie zu-
pełnie mobilna. Przecież kulturę nosi
się w sobie! 

Katarzyna Krzywicka 
– dyrektor „Kultury”

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego
W 2017 r. ważność dowodu

osobistego skończyła się aż 4 mln 729
tys. Polaków. Z kolei w pierwszym
kwartale 2018 r. upływa termin ważno-
ści dowodów kolejnego miliona osób.

Dlatego już teraz warto
sprawdzić ważność swojego dowodu
osobistego. Jeśli jest nieważny lub
wkrótce upływa termin jego ważności
trzeba złożyć wniosek o nowy dowód.
Wniosek o dowód można złożyć bez-
pośrednio w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Wniosek o nowy dowód
można też złożyć elektronicznie. Na

platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl)
działa centralna usługa, dzięki której
można załatwić sprawę związaną ze
złożeniem wniosku o wydanie dowodu
osobistego. Aby skorzystać z tej usługi
niezbędne jest posiadanie Profilu Za-
ufanego, który pozwala potwierdzić
tożsamość. Instrukcja założenia pro-
filu zaufanego znajduje się również na
platformie Obywatel (https://obywa-
tel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany). Aby
elektronicznie złożyć wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego na  platformie
Obywatel   należy odszukać w Kata-

logu „Dokumenty i dane osobowe”
kartę usługi „Uzyskaj dowód osobisty”,
a następnie ścieżkę „przez Internet”.
Kolejnym krokiem jest kliknięcie w
przycisk „Złóż wniosek o dowód oso-
bisty”. Należy wybrać powód ubiega-
nia się o dowód osobisty, a następnie
urząd, w którym chce się odebrać go-
towy dowód. Wnioskując o dowód
osobisty, obywatel musi również dołą-
czyć zdjęcie. Szczegółowe informacje
znajdują się na podanej stronie. Punkt
potwierdzania profilu zaufanego znaj-
duje się w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Informujemy,  że w dniach 22.03 - 10.05 w każdy czwartek od 08:00 do 14:00 Pan Cezary Kowalski Doradca
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bychawie będzie pełnił dyżur w sali przy Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie
Drugim (dawna poczta) w celu wsparcia przy wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z tego typu wsparcia!

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
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Niepodległość  w Historii Polski
„Niepodległość  w Historii Pol-

ski” to tytuł konkursu historycznego,
do którego w dniu 28 lutego bieżącego
roku przystąpili uczniowie Zespołu

Szkół w Jabłonnie. Pomysłodawcą i
organizatorem była Grupa Rekon-
strukcyjno Historyczna „Związek Orła
Białego” działająca w szkole pod kie-
runkiem dwóch uczniów klasy drugiej
gimnazjalnej, wielkich pasjonatów
ostatniego stulecia w historii Polski,

Janka Wojtowskiego i Dawida Sinicy. 
Zbliżająca się wielkimi kro-

kami 100-letnia rocznica Odzyskania
Niepodległości Polski stała się okazją

do pogłębienia wiedzy historycznej z
tego okresu, krzewienia idei patrio-
tyzmu i szacunku dla mienionych po-
koleń, a także promowanie idei
wolności i suwerenności kraju, i na-
rodu. Pomimo tego, że był to tylko
konkurs wewnątrzszkolny, to wzbudził

bardzo duże zainteresowanie
uczniów. Wiele pytań w tym konkursie
znacznie wykraczało poza wiedzę z
podręcznika historii drugiego i trze-
ciego etapu edukacji, a mimo to po-
ziom przygotowania uczestników był
naprawdę imponujący. 

Na uwagę zasługuje również
fakt, że zamysł konkursu, przygotowa-
nie pytań i całego scenariusza tego
wydarzenia szkolnego wyszedł z ini-
cjatywy Janka i Dawida, i był przygo-
towany przez nich przy wsparciu
nauczycieli historii, z którymi konsulto-
wali treści merytoryczne. Aby uczcić tę
wielką i bardzo ważną rocznicę w his-
torii naszego kraju GRH „Związek Orła
Białego” przygotowuje kolejne inicja-
tywy, o czym poinformuje w następ-
nych wydaniach gazety oraz na
stronach www szkoły.                   

Jan Wojtowski i Dawid Sinica – 
uczniowie  drugiej klasy gimnazjalnej

Zespołu Szkół w Jabłonnie 
i Wiesława Herecka – opiekun grupy

„Odblaskowy Dzieciak” w gminie Jabłonna
W marcu tego roku w ramach

akcji „Odblaskowy Dzieciak” zorgani-
zowanej przez Urząd Gminy Jabłonna

we współpracy z Komisariatem Policji
w Bychawie odbyły się w każdej
szkole na terenie naszej gminy spot-

kania z Misiem Poli. 
Wspólnie z Misiem szkoły od-

wiedzili funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Bychawie. Celem spotkań po-
licjantów z przedszkolakami i uczniami
klas I - III było zwiększenie wśród
dzieci świadomości z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

Tematem spotkania było
utrwalenie z dziećmi zasad ruchu dro-
gowego oraz przypomnienie zagad-
nień dotyczących bezpieczeństwa
dzieci w przedszkolu i w domu. Pan
policjant, w praktycznej formie, przy-
pomniał podstawowe zasady zacho-
wania się podczas przechodzenia
przez jezdnię.   

Następnie wytłumaczył jak
należy zachować się w kontaktach z
obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeń-
stwo własne i innych oraz do kogo
zwracać się  o pomoc w sytuacji za-
grożenia. 

Dzieci z dużym zainteresowa-
niem słuchały rad i wskazówek zapro-
szonych gości. Na koniec spotkania
policyjna maskotka – Miś Poli rozdał
wszystkim dzieciom opaski odbla-
skowe sfinansowane przez Urząd
Gminy.

Karolina Zaborniak, 
Danuta Wójcik
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To był bal...
2 lutego 2018 roku w Dworku

Jabłonna odbył się bal gimnazjalny z
udziałem uczniów z klas III a i III b z
Zespołu Szkół w Piotrkowie. W balu
uczestniczyli rodzice, panie dyrektor
Wioletta Woźnica i Stanisława Koz-
łowska, grono pedagogiczne, a także
przedstawiciele Urzędu Gminy w oso-
bie pani wójt Magdaleny Sałek i pana
wójta Marcina Pastuszaka. 

Bal rozpoczął się uroczystymi
przemówieniami wygłoszonymi przez

wychowawców – panią Joannę Grze-
gorczyk i Annę Wróbel. Potem nastąpił
najbardziej widowiskowy moment –
polonez zatańczony przez gimnazja-
listów.  Po części oficjalnej młodzież i
zaproszeni goście radośnie bawili się
przy dźwiękach muzyki. W przerwach
na tańce delektowano się wyśmieni-
tym poczęstunkiem przy zastawionym
stole.  Nie zabrakło zabaw, śmiechów,
żartów, ale i wspomnień. 

Ostatnim akcentem balu gim-

nazjalnego była piosenka Marka Gre-
chuty „Ważne są tylko te dni, których
jeszcze nie znamy...”, która wyzwoliła
nutkę zadumy nad czasem spędzo-
nym w szkolnych murach, łzy wzru-
szenia i nadzieję na kolejne fajne
przygody. Uczestnikom balu było
trudno się rozstać. To był naprawdę
niezapomniany dla wielu bal.

Anna Wróbel

Niezapomniane melodie
Uczniowie Zespołu Szkół w

Jabłonnie wzięli udział w XIII Powiato-
wym Festiwalu Piosenki „Niezapom-
niane melodie” w Ciecierzynie.
Tematyka tegorocznego festiwalu na-
wiązywała do obchodów ubiegłorocz-
nego jubileuszu 700-lecia nadania
Lublinowi praw miejskich. Regulamin
przewidywał wykonanie utworów ar-
tystów pochodzących z Lublina.

Nasi uczniowie wykonali pio-
senki: „Myśli i słowa” zespołu  Bajm
oraz „Solo” z repertuaru Budki Suflera. 
I miejsce w kategorii soliści oraz Na-
grodę Specjalną Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomira
Sosnowskiego zdobyła uczennica

Zofia Bryda.
III miejsce w kategorii ze-

społy, wyśpiewał zespół w składzie:
Marcin Pietrzak, Natalia Szyszka,
Klaudia Klimek, Wiktoria Szyszka.

Podczas festiwalu wystąpiło
98 młodych artystów z 14 szkół pod-
stawowych i 3 przedszkoli, przygoto-
wanych przez 18 nauczycieli. Uczniów
przygotowała Pani Anna Grzegorczyk,

która została wyróżniona przez ko-
misję konkursową za pracę z mło-
dzieżą.

Gratulujemy naszym młodym
artystom talentu i wytrwałej pracy nad
warsztatem wokalnym. 

Anna Grzegorczyk

Ogólnopolska 
Olimpiada 

Zadań Logicznych
11stycznia 2018 r. dziesię-

cioro uczniów Szkoły Podstawowej w
Skrzynicach z kl. V, VI i VII wzięło
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Zadań Logicznych. 

Celem olimpiady jest rozwój i
doskonalenie logicznego oraz krea-
tywnego myślenia, które powinno być
rozwijane od najmłodszych lat. Olim-
piada nie wymaga przygotowania ma-
tematycznego a jedynie sprawnego i
analitycznego rozwiązywania łamigłó-
wek i zadań. 

Olimpiada w naszej szkole
została przeprowadzona na 2 pozio-
mach trudności: kl. V-VI i kl. VII. Każdy
uczestnik, niezależnie od zajętego
miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla
najlepszych przewidziano dyplomy
grawerowane i laureata oraz atrak-
cyjne nagrody książkowe

Grażyna Alberska



EDUKACJA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 1 (14)/2018, Marzec 2018

17

Lekcja kodowania w Tuszowie
Czy nauka przez zabawę to

mit? Zdecydowanie nie! Udowodnili to
nasi uczniowie, którzy w czwartek 25
stycznia wzięli udział w niezwykłej lek-
cji - lekcji kodowania!!!

Dzięki współpracy z dyrekto-

rem Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej Delegatury w Lublinie mogliśmy
gościć przedstawicieli urzędu, którzy

przygotowali i przeprowadzili te nieco-
dzienne zajęcia w ramach akcji "Koduj
z UKE".

Do kodowania dzieci używały
gry Scottie Go. To połączenie real-
nych, kartonowych klocków służących

do pisania przez graczy programów
oraz aplikacji, która pozwala zeskano-
wać te programy i przekształcić je na

ruch i zachowanie Scottie’go oraz poz-
nanych w grze innych bohaterów. 

Uczniowie klas młodszych,
jak i starszych z wielkim entuzjazmem
pokonywali kolejne poziomy, układali
instrukcje, używali tabletów do skano-
wania programów i z niecierpliwością
czekali na wyniki.

Zajęcia bardzo się podobały,
były wielką atrakcją codziennych
zajęć, pomogły rozwijać u dzieci zain-
teresowania oraz umiejętność krea-
tywnego i analitycznego myślenia. Na
zakończenie każdy uczestnik otrzymał
dyplom od prowadzących i nie obyło
się bez pamiątkowego zdjęcia.

Dziękujemy panu dyrektorowi
A. Kaczorowi oraz współpracownikom
UKE z Lublina za życzliwość i obec-
ność wśród nas, mamy nadzieję na
kolejne ciekawe zajęcia i inspirujące
spotkania.

Agnieszka Nawłatyna

Sukces uczennicy Zespołu Szkół w Jabłonnie
W XXIX LO w Lublinie odbyły

się przesłuchania uczniów w ramach
Wojewódzkiego Konkursu Pięknego
Czytania. W tym roku szkolnym VII
edycja Festiwalu Słowa i Obrazu prze-
biegał pod hasłem „ … cudów pełen
świat..”. Uczniowie szkoły podstawo-
wej zmagali się z interpretacją książek
Astrid Lindgren.

Uczennica klasy VIIa – Magdalena
Niedźwiadek wystąpiła z recytacją
utworu „Pippi Pończoszanka” i wzo-
rem roku ubiegłego zdobyła wyróżnie-

nie. W czasie finału w Filii nr 36 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Magda odebrała nagrodę.

Konkurs Pięknego Czytania hono-
rowym patronatem objęli: Prezydent
Miasta Lublina, Starosta Lubelski oraz
Kurator Oświaty.

Z sukcesu swojej uczennicy jest
dumna nauczycielka języka polskiego
– pani Maria Grzesiak.

Maria Grzesiak

Nieodpłatna pomoc prawna
W 2018 roku nieodpłatna

pomoc prawna dla mieszkańców
Gminy Jabłonna udzielana jest w
Urzędzie Gminy Jabłonna w każdy po-
niedziałek w godzinach 9.00 - 13.00
oraz środę w godzinach 10.00 - 14.00.

Nieodpłatna pomoc prawna
świadczona jest osobiście przez ad-
wokata lub radcę prawnego, a w
szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, z ich upoważnienia, przez apli-
kanta adwokackiego lub aplikanta
radcowskiego.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie

roku poprzedzającego zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny,
• kombatanci, weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani kata-
strofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej spo-
sobu rozwiązania dotyczącego jej pro-

blemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagają-
cego wiedzy prawniczej projektu
pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i
pism w postępowaniu sądowo-admi-
nistracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub o
ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie obejmo-
wała spraw z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego i działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem przygo-
towywania do jej rozpoczęcia.
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Turniej w piłkę halową dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Jabłonna

Dziewczyny z Międzyszkol-
nego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego MUKS Jabłonna wzięły w
turnieju piłki halowej, organizowanym
przez MUKS Jabłonna, który został ro-
zegrany na hali Zespołu Szkół w Jab-
łonnie. W turnieju wzięło udział 6
drużyn, w tym zawodniczki grające w
lidze kobiecej - LKS Wierzchowiska, a
także drużyna z Dębicy, która przyje-
chała do nas ponad 180 kilometrów!

Drużyny grały systemem
każdy z każdym. Wynik nie był ważny,
tylko świetna zabawa i atmosfera oraz

emocje, których nie brakowało. 
Puchary i nagrody ufundo-

wała Pani Wójt Gminy Jabłonna, za co
serdecznie dziękujemy. Najlepszą za-
wodniczką turnieju została Agata Wil-
czek z Granitu Bychawa, a najlepszą
bramkarką Maja Plich z MUKS Jab-
łonna. 

Dziewczyny z naszego klubu
w tym turnieju prowadził Paweł Rusi-
nek, który prowadzi również treningi
trzy razy w tygodniu. Zatem zapra-
szamy wszystkie chętne dziew-
czyny z roczników 2002-04, oraz

2005 i młodsze, które chcą dołączyć
do naszej drużyny. Treningi  odby-
wają się w poniedziałki i środy o
godz.16.00 oraz czwartki o
godz.17.30 na hali w Jabłonnie.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. BLKS Granit Bychawa
2. LKS Wierzchowiska 
3. KS Konopnica
4. MUKS Jabłonna 2003
5. KS Dębica 
6. MUKS Jabłonna 2005

Radosław Filozof

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłonna

W dniu 31 stycznia 2018 roku
w sali sportowej Zespołu Szkół w Jab-
łonnie odbył się turniej tenisa stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy
Jabłonna. Turniej był rozgrywany w 6
kategoriach wiekowych: dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych, dziew-
cząt i chłopców szkół gimnazjalnych

oraz kobiet i mężczyzn  powyżej 16
lat. W sumie w turnieju wzięło udział
ponad 70 zawodników. Oto wyniki tur-
nieju:
Kategoria dziewcząt szkół podstawowych:
I m. Wójcik Adrianna,                                  
II m. Vlasak Monika,                                   
III m. Malec Natalia.                                       

Kategoria chłopców 
szkół podstawowych:
I m. Goszczyński Piotr,
II m. Warda Michał,
III m. Biniaszewski Dawid.
Kategoria dziewcząt 
szkół gimnazjalnych:
I m. Vlasak Aneta,                                       
II  m. Stachyra Julia,                                     
III m. Żłobika Klaudia..                                 

Kategoria chłopców 
szkół gimnazjalnych:

I m.  Adamiak Dawid,
II m. Flis Michał,
III m. Ziętek Kacper.

Kategoria kobiety powyżej 16 lat:
I   m.  Dyś Katarzyna,                                       
II  m.  Kasprzak Natalia,                                   
III m. Szyszka Beata.        

Kategoria mężczyźni powyżej 16 lat:
I m.   Wójcik Adam,  
II m.  Sowa Stanisław,
III m. Adamiak Radosław.

Radosław Filozof
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Turniej piłki halowej o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół w Bychawie

W lutym odbył się turniej w
piłkę halowa chłopców z rocznika
2002-2003 o Puchar Dyrektora Ze-
społu Szkół w Bychawie. W turnieju
udział wzięło 8 drużyn podzielonych
na dwie grupy. Drużyna z Zespołu
Szkół w Jabłonnie trafiła do grupy z
Bychawą II, Wilkołazem i Bystrzycą.
Po rozgrywkach grupowych do półfi-
nału awansowały po dwie najlepsze
drużyny. W półfinale trafiliśmy na By-
chawę I, z którą przegraliśmy w rzu-
tach karnych 2-1. Na pocieszenie
pozostał nam mecz o III miejsce, w
którym pokonaliśmy Gimnazjum ze
Stróży 3-1. Najlepszym zawodnikiem

turnieju został wybrany nasz zawodnik
Bartłomiej Poleszak. Gratulujemy
chłopcom miejsca na podium. 

Radosław Filozof

Finał Powiatowy 
w siatkówce dziewcząt

W dniu 20 lutego na hali spor-
towej Zespołu Szkół w Jabłonnie odbył
się finałowy Turniej w siatkówce
dziewcząt. W finale wzięły udział 3
drużyny: Gimnazjum z Ciecierzyna,
Gimnazjum z Wysokiego i Gimnazjum
z Jabłonny. Nasza drużyna, aby dojść
do finału przeszła przez eliminacje
gminne oraz powiatowe. 

W finale  powiatowym po ro-
zegraniu meczy systemem każdy z
każdym, ostatecznie zajęliśmy III
miejsce. 
Brawo dziewczyny. Gratulujemy suk-
cesu.

Renata Czapska

II miejsce drużyny chłopców z Tuszowa 
w półfinale wojewódzkim w tenisie stołowym

We wtorek 13 lutego 2018 r. w
Kocudzy odbyły się Rejonowe Ig-
rzyska Dzieci w Drużynowym Tenisie
Stołowym. Drużyna chłopców  ze
Szkoły  Podstawowej w Tuszowie w
składzie: Krystian Glegoła i Piotr
Goszczyński z klasy VI zajęła II
miejsce, uzyskując awans do finału
województwa. 

Po wygraniu eliminacji gmin-
nych, chłopcy ze Szkoły Podstawowej
w Tuszowie  awansowali do półfinału
powiatu, a następnie do powiatu zaj-
mując również II miejsce. Chłopcy po

zaciętej i emocjonującej walce  ulegli
tylko drużynie z Niedrzwicy Dużej.  W
wojewódzkich zawodach w drużyno-
wym tenisie stołowych ostatecznie
nasz zespół uplasował się na V miej-
scu, zdobywając  kolejne doświadcze-
nie, które na pewno zaprocentuje w
przyszłości. 

Gratulujemy naszym młodym
tenisistom i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych.

Kochaniec Elżbieta

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Tuszowie i Szkoły Podstawowej
w Skrzynicach biorą udział po raz ko-
lejny w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym „Trzymaj Formę”, któ-
rego celem jest kształtowanie prozdro-
wotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej.     

Obie szkoły zdecydowały się
na wspólny wyjazd integracyjny do
Lublina na lodowisko, kręgielnię i do
kina. Większość dzieci po raz pierw-
szy grała w prawdziwe kręgle. Począt-
kowe rzuty kulą były trochę niezdarne,
lecz z każdym kolejnym rzutem prze-
wracało się coraz więcej kręgli, a na
tablicy przy imionach dzieci pojawiały
się punkty. Współzawodnictwo na
torze wiązało się ze świetną zabawą.
Aktywnie i na wesoło, doskonaląc

swoje umiejętności lub stawiając
pierwsze kroki na lodzie, miło spędzi-
liśmy czas również na lodowisku. Dało

się tam  dostrzec pasję i zaangażowa-
nie młodych sportowców. Nie brako-
wało, także uczniów pomagających i
wspierających debiutujących łyżwiarzy. 

Po przyjeździe do kina i ode-

braniu biletów, wszyscy zasiedli w wy-
godnych fotelach i w skupieniu oglą-
dali przygodową komedię  pt.

„Fernando”. W dobrych humorach, cali
i zdrowi wróciliśmy do domu.

Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
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Moda na … Dzień Kobiet!
Po szarzyźnie PRL-u lata 90-

te to czas rodzącej się wolności. Pod-
czas tegorocznego Dnia Kobiet
postanowiliśmy ją porządnie rozbu-
chać i ozłocić. 

Na tle rażącej w oczy sztaby
złota, w blasku kolorowych świateł i
przy dobrych, mocnych dźwiękach

kilku przystojniaków z Męskiego
Składu Lubelskiego panie z Gminy
Jabłonna świętowały swój dzień. 

Marcin&Marcin, czyli nasz
Jabłoński duet Prokop i Hołownia pro-
wokowali do wspominania hitów lat
90-tych – tapira i złotego buta, wycze-
kiwania na kolejny 2345 odcinek

„Mody na sukces” i perypetii wrednej
Brook i przystojniaka Rigda Forre-
stera, stawiania włosów na cukier,
albo…krem do golenia! 

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z tego wydarzenia. 

Katarzyna Krzywicka

Ferie w budowie
Rok 2018 rokiem budowy i re-

montu – droga do Piotrkowa, termo-
modernizacja GCK… Wpisujemy się
zatem w nurt i podchwycamy temat.
Wyruszyliśmy do remiz na terenie

miejscowości: Jabłonna, Skrzynice,
Tuszów, Chmiel, Czerniejów, by tam
spotkać dzieciaki z Trzema Świnkami
budującymi swoje domy z różnej trwa-
łości elementów, z konstrukcjami
rodem z galerii sztuki współczesnej i
innymi tematami architektoniczno-bu-

dowlanymi. To oferta kreatywnych
zajęć podczas ferii 2018 dla dzieci z
terenu Gminy Jabłonna. Zwieńczona
balem maskowym dla maluchów i ma-
ratonem filmowych dla starszaków w

naszej siedzibie w Piotrkowie Drugim. 
Dla młodzieży zbudowaliśmy

trochę inną ofertę. Młodzież w ramach
ferii uczestniczyła w warsztatach pro-
wadzonych przez zaproszonych przez
nas gości, filmowców i fotografów:
Hannę Linkowską i Karola Pałkę, a

efektem warsztatów jest intymny film,
w którym głównym bohaterem jest
nasza naprawdę wrażliwa młodzież.
Wspólnie robiliśmy wegetariańskie
fastfoody, etiudy inspirowane filmem

"Człowiek scyzoryk", ćwiczyliśmy i
oglądaliśmy filmy prawie przez całą
noc, bo przecież tradycją młodzieżo-
wych ferii jest nocowanie w „Kulturze”. 
.

Katarzyna Krzywicka
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Gdzie ci mężczyźni? Gdzie ci ojcowie?
Cykl zajęć „Mamy czas” dla

mam z maluchami cieszy się w Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna dużym
powodzeniem. Cykl zajęć, podczas
których dzieciaki mogą się umorusać
od stóp do głów, a mamy pogadać, jak
to jest z tymi dzieciakami
łatwo/trudno/fajnie/wyzwaniowo. 

Nowy rok przyniósł pomysł na
podobny cykl zajęć dla ojców. Po to,
by mogli pobyć ze swoim dzieckiem w
inny niż dotychczas sposób – uczest-
nicząc w zorganizowanych zajęciach

zabawowych, edukacyjnych. Ale też
po to, by spotkać innych ojców  i zwy-
czajnie pogadać. Nie muszą to być od
razu wzniosłe rozmowy o wyzwaniach
ojcostwa, ale można pogadać prze-
cież o pasjach i zainteresowaniach. 

Jest grupka 2-3 ojców, którzy
swoimi pasjami chcą się podzielić z in-

nymi facetami. Planują zatem na ko-
lejne spotkania „Taty czas” (bo tak,
oczywista, nazwaliśmy cykl) dla ojców
i dzieci wspólne wyprawy w teren,
ognisko i harcerskie śpiewy, nocowa-

nie w namiotach, oglądanie nocnego
nieba przez teleskop, turnieje gier
planszowych i inne… Pytanie tylko –
Czy i gdzie są chętni ojcowie? Pano-
wie – macie czas i ochotę? Na razie
Was nie widać, ale liczymy na Was! 

Do zobaczenia w Centrum
Kultury Gminy Jabłonna na kolejnej

odsłonie „Taty czas”, a tymczasem zo-
baczcie jak bawią się mamy i dzieciaki
i pozazdrośćcie. 

Katarzyna Krzywicka

Gminna Biblioteka Publiczna w liczbach - rok 2017
Księgozbiory w Bibliotece i jej filiach:

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Jab-
łonnie – księgozbiór liczy 16587 wol.,
liczba wypożyczeń – 9350 woluminy.
Ogółem zakupiono 560 książek, w tym
ze środków organizatora 191 i z
MKiDN 148 książek, dary – 167 ksią-
żek.
2) filia w Piotrkowie – księgozbiór to
10547 wol., liczba wypożyczeń – 4747
woluminy. Ogółem zakupiono 181
książki, w tym ze środków organiza-
tora 108 i z MKiDN 50 książek, dary –
23 książki;
3) filia w Skrzynicach – księgozbiór to
6087 wol., liczba wypożyczeń – 1766
woluminy. Ogółem zakupiono 183
książki, w tym ze środków organiza-
tora 75 książek i z MKiDN 54 książki,
dary – 54 książki;
4) filia w Chmielu – księgozbiór to
3800 wol., liczba wypożyczeń – 1078
woluminy. Ogółem zakupiono 76 ksią-
żek, w tym ze środków organizatora

36 książek i z MKiDN 19 książek, dary
– 21książek.

Razem w bibliotece i jej filiach
księgozbiór to 37021 woluminów,
liczba wypożyczeni ogółem to 16941
woluminy.

Czytelnictwo
Ogółem zarejestrowano 1272

czytelników, poszczególnych bibliotekach:
1) GBP Jabłonna 741 czytelników;
2) filia w Piotrkowie  328;
3) filia w Skrzynicach 112;
4) filia w Chmielu 91.

Wskaźnik czytelników na 100
mieszkańców wyniósł -  15,9 % .Wy-
pożyczono ogółem 16354 książek i
czasopism. W rozbiciu na biblioteki:
1) GBP Jabłonna 9350 książki;
2) filia w Piotrkowie 4747;
3) filia w Skrzynicach 1766;
4) filia w Chmielu 1078.

Wskaźnik wypożyczeń na 100
mieszkańców wyniósł 204,3 wolumi-
nów. 

Wskaźnik wypożyczeń na 1
czytelnika wyniósł 12,85 woluminów.

Odwiedziny czytelników w
ciągu roku to 7774 w bibliotece i fi-
liach. W poszczególnych bibliotekach:
1) GBP w Jabłonnie 4227 użytkowników;
2) filia w Piotrkowie 2201;
3) filia w Skrzynicach 792;
4) filia w Chmielu 554.

Zbiory opracowane kompute-
rowo jako procent ogólnej liczby zbio-
rów w systemie bibliotecznym MAK+:
1) GBP w Jabłonnie 40%,
2) filia w Piotrkowie 60%,
3) filia w Skrzynicach 25%,
4) filia w Chmielu 40%.

Edyta Majewska
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Jabłoński Orszak Trzech Króli
W idei zorganizowania Or-

szaku Trzech Króli w Jabłonnie najbar-
dziej podobało mi się tegoroczne
hasło: bóg jest dla wszystkich-dalekich
i bliskich, miałam nadzieję, że uda się
je wcielić w życie, że podczas tego wy-
darzenia spotkamy się licznie zgroma-

dzeni z radością świętując prawdę o
Bogu spragnionym bliskości czło-
wieka.

I udało się! Dzień 6 stycznia
2018 roku może przejść do historii pa-
rafii i Gminy Jabłonna jako wydarzenie
wspólnotowe, łączące rodziny, sąsia-
dów, instytucje, przedstawicieli róż-
nych stanów.

Godzina 11.00: zbiórka przed
Zespołem Szkół. Zbiórka, a tak na-
prawdę uroczyste przywitanie orsza-
ków. W szkole emocje sięgają zenitu,
kilkudziesięcioosobowy zastęp anioł-
ków w towarzystwie rodziców dopy-
tuje: „Kiedy wychodzimy?”. Aureolki i
skrzydła są poprawiane, nauczycielki
rozdają instrumenty, a przez okna wi-
dzimy jak na plac wkraczają królowie
w asyście swoich poddanych. Z kolę-
dami na ustach, w czerwonych, zielo-
nych, niebieskich pelerynach.
Chorągwie powiewają na wietrze,
podniosłość chwili buduje rytmiczne
uderzanie mieczy o tarcze młodych ry-
cerzy.

Godzina 11.30: wymarsz. ”Pó-

jdźmy wszyscy do stajenki” intonuje
trójkolorowy orszak zmierzający do
parafialnej świątyni. Przed nami dwie
bramy: piekielna i niebiańska. Przy
piekielnej czekają złe duchy i pokusy
lenistwa, bogactwa, pychy... Diabły są
wyraziste i przekonujące, ale z odsie-

czą przychodzą nam duchy światłości
z niebiańskim puchem w dłoniach. Zło
pokonujemy siłą Bożej łaski i w duchu
miłości braterskiej, trzymając się za
ręce.

Godzina 12.00: finał. Pukamy
do drzwi świątyni, otwiera święty Józef
i serdecznie zaprasza.

Minie długa chwila, bo kościół
wypełni się po brzegi. Dary złożą kró-
lowie i dzieci, które dla małego Jezusa
przygotowały swoje podarki. Uro-
czysta Eucharystia wieńczy nasze pa-
rafialne Święto. Zostają piękne
niezapomniane wrażenia i nadzieją,
że uda się to powtórzyć. 
To moje wspomnienia. 

A oto kilka wspomnień mojej
rodziny: 
Marysia chciała szybko wyjść ze
szkoły, żeby jak najgłośniej śpiewać:
„Był pastuszek bosy na fujarce grał”.
Aureolę niewygodnie nosi się na
czapce. Diabelskie jabłka są zupełnie
jadalne, choć cukierki od księdza pro-
boszcza smaczniejsze. Najmilej to jed-
nak jest dotknąć stópki małego Pana

Jezuska.
Oli najbardziej podobały się bramy, a
zwłaszcza to, że bardzo fajnie było je
razem przygotowywać. Wszystko
super się udało! Tata fajnie skakał, ale
Tytus jako Jezusek był najlepszy!!!
Na Lenie wrażenie zrobiły tarcze i mie-

cze, i to, że tak wiele osób przyszło.
Próby scenek zapamiętała z prób w
szkole, zatem to co przedstawiły
diabły i anioły bardzo jej się spodo-
bało. I te małe pudełeczka z skarbami
dla Bożej dzieciny, i to, że można było
dostać pamiątkowe kartki ze stajenką,
a potem w domu jeszcze obejrzeć film
i zdjęcia z całego wydarzenia.
Artur docenia zaangażowanie tak
wielu osób. Najbardziej dotknęło go to,
że nasza jabłońska święta rodzina
była tak pięknym odbiciem tej betle-
jemskiej; Maria taka czysta, Pan
Jezus radosny i święty Józef taki prze-
jęty.

Anna Łukaszczyk – mama Marysi,
Oli i Leny, żona Artura. 

Orszak Trzech Króli w Jabłonnie zor-
ganizowała Parafia pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego, parafianie i
mieszkańcy oraz Zespół Szkół w Jab-
łonnie, przy wsparciu Centrum Kultury
i Gminy Jabłonna.
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Zaadpotuj psiaka
W związku z kończącą się zimą i nadchodzącą wiosną zachęcamy do zwrócenia uwagi na psiaki, które znajdują

się w posiadaniu Gminy Jabłonna. Być może to wśród nich znajdziecie Państwo swojego nowego pupila, który wniesie
wiele radości do domu. Wszystkie psiaki są młode, energiczne, przyjazne do ludzi, nie maja żadnej agresji do innych
psów. Ładnie chodzą na smyczy, lubią spacery, zabawy. Podejście do kotów niestety nie sprawdzane. Psy są odroba-
czone, odpchlone, zaszczepione, zaczipowane, samce wykastrowane, sunia wysterylizowana (posiadają książeczki
zdrowia). Poza stróżem naszego domu, będą świetnymi kompanami zabaw dla nas i naszych dzieci. Kto z Nas nie lubi
rzucać piłeczki pieskowi do aportowania.

RUBI samiec, 

mieszaniec, w wieku ok. 2 lat
SID samiec, mieszaniec, 

w wieku ok. 2 lat
BASTI samiec, 

mieszaniec, w wieku ok. 2-3 lat
AZJA samica, mieszaniec, 

w wieku ok. 2-3 lat

Nina wyjeżdża do Londynu,
aby pracować nad doktoratem ze
sztuki bajarstwa. Poznaje Gabriela-
człowieka o pięknym hipnotyzującym
głosie, z którym połączy ją głębokie
uczucie. Wspólnie wyruszają w nie-
zwykłą podróż po emigranckich dziel-
nicach Londynu, zbierając opowieści
na tyle cenne, by nie pozwolić im znik-
nąć w mrokach niepamięci. 

Każda z tych historii zabiera
czytelnika w niezwykły świat orientu.
Wielowymiarowa, wielowątkowa fa-
buła, urok wschodnich legend oraz ta-
jemnica zawarta w każdym zdaniu i
słowie, oczarowały mnie dogłębnie. 

Początek zdawał się być dość
ciężki, ale wraz z każdą kolejną kartką

książka chwytała mnie swoimi mac-
kami i wciągała coraz dalej, aż w
końcu przepadłam. Zanurzyłam się w
tym świecie pełnym magii. Za oknem
padał deszcz, ja siedząc pod kołdrą i
popijając herbatę z ulubionej filiżanki,
zwiedzałam jednocześnie bliski
wschód, gorącą pustynię, czułam żar
lejący się z nieba. Widziałam dokład-
nie wirujące spódnice arabskich tan-
cerek, sprzedawców i stoiska
uginające się pod naporem suszonych
lub kandyzowanych owoców oraz in-
nych produktów sprzedawanych na
placu Dżamaa al-Fina. Słyszałam
dźwięki fletu, przekrzykujących się
kupców. Czułam smak baklawy, indyj-
skiej herbaty i tureckiej kawy, zapach
tych wszystkich gotowanych potraw,
piasek pod nogami, kurz unoszący się
w powietrzu.

Okładka już z daleka przy-
ciąga wzrok. To jest TEN orientalny
błękit. Nie da się przejść koło niej obo-
jętnie. Wołała mnie szepcząc zaklęcia.
Krzyczała wręcz- weź mnie do ręki,
otwórz przeczytaj, oddaj się mi. Za-
biorę cię do innego świata. Pokażę  ci
rzeczy o których marzyłaś.

Gdy nie zatracałam się na jej
kartach, powracała wciąż do mojej

głowy, nie sposób było  o niej zapomnieć.
Oto współczesna „Księga ty-

siąca i jednej nocy”.Tam każdy wyraz
ma odmienny kolor. To jest „Zaklinacz
Słów” autorstwa Shirin Kader, zago-
rzałej pasjonatki orientu, absolwentki
filozofii i europeistyki, urodzonej w
1972 roku w Lublinie. Dzięki niej czy-
telnik może przenieść się do Londynu,
Paryża, Birmy, Egiptu, Maroka, Jorda-
nii, Indii i Iranu, zwiedzić plac Dżamaa
al-Fina, zbierać skarby w starożytnych
ruinach, rozmawiać z dżinami, ghu-
lami lub palić nargilę, ale także odkryć
tajemnicą bajarza oraz poznać Szehe-
rezadę. Jest to książka z duszą, opo-
wiadająca o potędze miłości i magii
słów. 

„Każdy z nas jest opowieścią-
mikrokosmosem, lecz moją jest On –
Zaklinacz Słów, Zjawa, Tłumacz
Miasta. Ta opowieść nigdy się nie
skończy, będzie trwać tak długo, jak
długo trwa wyobraźnia.
Dzień po dniu.
Day after day.”

Katarzyna Kowalska

Ksiażka dostępna w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jabłonnie

Zaklinacz słów - recenzja książki

Pieski znajdują się w schronisku dla bezdomnych zwierząt: „BAROS” Maciej Glijer, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76d,
tel. 515 732 363. Pomoc i informacje ze strony Gminy Jabłonna – Marcin Jakubusek Tel 81 561 00 12
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