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Ruszył kompleks

boisk przy Szkole

Podstawowej 

w  Czerniejowie

Na koniec maja br. zakoń-
czyła się realizacja projektu "Przebu-
dowa boisk sportowych w m.
Czerniejów w celu rozbudowy infra-
struktury  rekreacyjno-wypoczynkowej
na terenie gminy Jabłonna” dofinanso-

wanego ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Ostatnie w tym roku szkolnym
lekcje w-f, rozgrywki w koszykówkę
czy siatkówkę odbywają się już na  ze-

wnętrznym obiekcie przyszkolnym.
Całkowita wartość inwestycji

wynosi 374 684,07 zł.
Dofinansowanie ze środków

europejskich: 155 260,00 zł.
Agnieszka Wójtowicz

Budowa boiska

przy Zespole Szkół 

w Jabłonnie

Gmina Jabłonna otrzymała
dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Spor-
towej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W lipcu br. ogłoszony zostanie
przetarg na budowę boiska do piłki
nożnej o nawierzchni trawiastej wraz
z trybunami oraz boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni z poliuretanu. 

Celem projektu  jest poprawa
stanu przyszkolnej infrastruktury spor-
towej przeznaczonej na potrzeby rea-
lizacji zajęć wychowania fizycznego,

służącej lokalnej społeczności do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego
czy umożliwiającej współzawodnictwo
sportowe. Obiekty będą wielofunk-
cyjne i dostępne dla wszystkich.

Całkowita wartość projektu
wynosi 1 217 184, 00 zł.

Dofinasowanie Ministerstwa
Sportu i Turystyki: 592 600 zł.  

Agnieszka Wójtowicz

Bezpieczny plac

zabaw oraz siłownia

zewnętrzna 

w Chmielu Pierwszym

Pod koniec maja br. zakoń-
czył się montaż placu zabaw wraz z si-
łownią  zewnętrzną w  miejscowości
Chmiel Pierwszy. Tym samym po-
wstało kolejne miejsce do spędzania
wolnego  czasu zarówno dla dzieci,

jak i dorosłych w różnym wieku i o
zróżnicowanej sprawności fizycznej.

Na utworzenie strefy spor-
towo-rekreacyjnej  Ochotnicza Straż
Pożarna w Chmielu uzyskała dofinan-
sowanie pochodzące  z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 w kwocie  69 792,00 zł. 

OSP Chmiel
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Przebudowa drogi 

w Wolnicy

W ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Gmina Jabłonna
uzyskała wsparcie finansowe na prze-
budowę drogi gminnej nr 107189L w
miejscowości Wolnica na długości
ponad 1800 m. 

Obecnie wykonawca inwesty-
cji tj. Konsorcjum: PBI Infrastruktura
S.A. i PBI WMB Sp. z o.o. wykonał
pierwszą warstwę wyrównawczą z be-
tonu asfaltowego. Do wykonania po-

została warstwa ścieralna oraz roboty
wykończeniowe.
Całość inwestycji  obejmuje następu-
jące prace:
− wykonanie nawierzchni asfaltowej
drogi o szerokości 3,5 mb,
− wykonanie poboczy z kruszywa ła-
manego o szerokości 0,75 mb, 
− wykonanie mijanek o szerokości 5,0
mb,
− wykonanie peronów przystanko-

wych oraz chodników na odcinku
około 100m.

Wartość projektu  wynosi 
1 124 081,08 zł, z czego połowa jest
finansowana  ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych.

Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to koniec lipca br. 

Agnieszka Wójtowicz

Termomodernizacja

szkoły w Piotrkowie

Dzięki uzyskanemu wsparciu
finansowanemu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego WL na lata
2014-2020 rozpoczynamy termomo-
dernizację budynków szkolnych.

W pierwszej kolejności termo-
modernizowany jest budynek Zespołu
Szkół w Piotrkowie. W czerwcu br.
podpisana została umowa z firmą VIR-
TUS s.c. Paweł Buliński, Paweł Ciężki
z siedzibą Lublinie, która rozpoczęła
już prace budowlane.

Zakres prowadzonych prac
będzie obejmował roboty budowlane

polegające na wykonaniu zewnętrz-
nego docieplenia ścian,  wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej, wymianie
istniejącego źródła ciepła na kotły kon-
densacyjne, wymianie grzejników, od-
budowie instalacji odgromowej  oraz
odbudowie schodów wejściowych.

Do końca 2020 roku ocie-
plone zostaną budynki Szkoły Podsta-
wowej w Tuszowie i Szkoły
Podstawowej w Skrzynicach.

Celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej budynków
oraz zmniejszenie zużycia energii

pierwotnej i spadek emisji gazów cie-
plarnianych w gminie Jabłonna, po-
przez przeprowadzenie głębokiej
termomodernizacji wraz z wymianą in-
stalacji CO w budynkach szkół.

Całkowita wartość projektu
wynosi 3 457 211,37 zł.

Dofinansowanie ze środków
europejskich: 2 017 934,25 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Rozpoczynamy 

budowę 

Klubu Dziecięcego

Dzięki przyznanej dotacji po-
chodzącej ze środków  Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej wynoszącej
450 000,00 zł na terenie gminy Jab-
łonna powstanie pierwsza placówka
obejmująca opieką  dzieci do lat 3.

Powstanie klubu dziecięcego
na terenie gminy jest cenną inicjatywą,
którą zapoczątkowali mieszkańcy
gminy, wielokrotnie wskazując na po-
trzebę stworzenia takiej placówki. 

Urząd Gminy wychodząc na-
przeciw ich oczekiwaniom, podjął kroki
w kierunku  jego utworzenia. Ponie-

waż koszt budowy nowego obiektu
znacznie przewyższał możliwości
gminy, podjęto decyzję o adaptacji ist-
niejących pomieszczeń w  budynku
Zespołu Szkół w Piotrkowie.

Klub dziecięcy początkowo
dla grupy 15 dzieci w wieku do lat  3
zacznie działać od początku 2020 r.
W czerwcu br. rozpoczęły się już
prace budowlane, których celem jest
dostosowanie  pomieszczeń mieszkal-
nych znajdujących się na ostatnim
piętrze szkoły do potrzeb klubu. 

Po ich zakończeniu zaku-
pione zostanie wyposażenie sani-
tarne, kuchenne, wypoczynkowe, a w
salach pojawi się nowy sprzęt multi-
medilany,  zabawki oraz pomoce dy-
daktyczne. 

Mamy nadzieję, że  powstanie
klubu dziecięcego umożliwi rodzicom
i opiekunom podjęcie aktywności za-
wodowej, a tym samym częściowo
rozwiąże problem braku miejsc w
żłobkach. 

Agnieszka Wójtowicz

Zasady 

przyjmowania 

wniosków na nowy

okres zasiłkowy

2019/2020 

17 maja 2019 r. została opub-
likowana nowelizacja ustawy o po-
mocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zgodnie z nowymi zasadami, od 1
lipca program Rodzina 500+ obejmuje
wszystkie dzieci do 18-go roku życia
bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi
faktycznemu, opiekunowi prawnemu
oraz dyrektorowi domu pomocy spo-
łecznej. 

Zgodnie z nowymi zasadami,
na dziecko, na które obecnie nie jest
pobierane świadczenie wychowaw-
cze, wniosek powinien być złożony w
okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 wrześ-
nia 2019 r. Oznacza to, że tylko złoże-
nie wniosku do końca września 2019
r. gwarantuje, że świadczenie wycho-

wawcze na nowych zasadach zosta-
nie wypłacone z wyrównaniem od
lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony
po 30 września, świadczenie będzie
przysługiwać od miesiąca złożenia
wniosku.

Osoby, które mają obecnie
przyznane świadczenie wychowawcze
na drugie i kolejne dzieci do 30 wrześ-
nia 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.
jeden wspólny wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie
dzieci. W ten sposób otrzymają od 1
lipca prawo do świadczenia na pierw-
sze dziecko (na które obecnie nie po-
bierają 500+), natomiast od 1
października br. na pozostałe dzieci
(na które świadczenia są już przy-
znane do 30 września 2019 r.).  

Od 1 lipca 2019 r. prawo do
świadczenia wychowawczego nie bę-
dzie już uzależnione od ustalania ali-
mentów na dziecko od drugiego
rodzica – w przypadku wniosków skła-
danych przez rodziców samotnie wy-
chowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia wy-
chowawczego nie będzie ustalane w
drodze decyzji administracyjnej. Wnio-
skodawca otrzyma informację o przy-
znaniu świadczenia na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej,
natomiast w przypadku braku adresu
e-mailowego osoba ta będzie mogła

odebrać informację o przyznaniu w
postaci papierowej. Nieodebranie in-
formacji nie ma wpływu na wypłatę
świadczenia. 

Wnioski o przyznanie świad-
czenia wychowawczego na nowych
zasadach, jak również wnioski o przy-
znanie zasiłku rodzinnego, świadcze-
nia Dobry Start 300+ i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego będzie
można składać drogą elektroniczną

od 1 lipca (odpowiednio poprzez
kanał bankowości elektronicznej,
portal  Emp@tia  lub portal PUE ZUS),
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną

(w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Jabłonnie).

Wnioski będą przyjmowane w
poniedziałki, środy i czwartki od
godz.8.00 do 15.00 we wtorki od 8.00
do 17.00. W piątki wnioski nie będą

przyjmowane z uwagi na koniecz-

ność ich rozpatrzenia. Więcej szcze-
gółów pod numerem telefonu
81-56-100-50.

Uwaga!  Należy pamiętać,
aby złożyć wniosek do 30 września
br., jeśli wypłata świadczenia wycho-
wawczego na pierwsze dziecko ma
być przyznana z wyrównaniem od
lipca br.

Halina Kosiarczyk 

Kierownik GOPS



5

URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna    Nr 2 (19)/2019, Lipiec 2019

Droga wojewódzka

835 oddana 

o użytku

W piątek 24 maja w Piotrko-
wie Drugim odbyło się uroczyste od-
danie do użytku odcinka drogi
wojewódzkiej 835 Piotrków Drugi-Lub-
lin.
W oficjalnym otwarciu drogi wzięli
udział:
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego,
- Michał Mulawa - przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubelskiego,

- Paweł Szumera - dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
- Marcin Pastuszak - Zastępca Wójta
Gminy Jabłonna,
- Jacek Anasiewicz - Wójt Gminy
Głusk.

Przebudowany odcinek ma
blisko 16 km długości. Jest to droga
jednojezdniowa dwupasowa o szero-
kości jezdni 10,5 m z dodatkowym
pasem środkowym do obsługi zjaz-

dów. Obsługę ruchu pieszego i rowe-
rowego zapewniają wykonane po obu
stronach jezdni na całej długości ciągi
pieszo-rowerowe szerokości 2,5 m o
łącznej długości 31,5 km oraz chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej w re-
jonie zatok autobusowych i przejść dla
pieszych. W ramach inwestycji po-
wstało 31 zatok autobusowych.

Marcin Pastuszak

Zgłaszanie szkód

spowodowanych

niekorzystnymi 

zjawiskami 

atmosferycznymi

Informujemy, że istnieje moż-
liwość zgłaszania szkód spowodowa-
nych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi.

Wraz z wnioskiem dostępnym
na stronie Gminy Jabłonna www.jab-
lonna.lubelskie.pl oraz w Urzędzie
Gminy Jabłonna, należy przedłożyć
wniosek o przyznanie płatności na rok
2019, który można pozyskać ze strony
internetowej ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/ - zakładka
eWniosekPlus. 

W przypadku, gdy rolnik złożył
do ARiMR oświadczenie potwierdza-
jące brak zmian w roku 2019 w odnie-
sieniu do wniosku złożonego w roku
2018 może zwrócić się do Biura Po-
wiatowego ARiMR.

Więcej informacji pod nr tel.
81 561 00 12 u Pana Marcina Jaku-
buska

Wyniki wyborów do

Parlamentu 

Europejskiego

26 maja 2019 r. odbyły się wy-
bory do Parlamentu Europejskiego. W
Gminie Jabłonna mieszkańcy głoso-
wali w 6 obwodowych komisjach wy-
borczych. Największą liczbę głosów w
Gminie Jabłonna uzyskał Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość.

Procentowe wyniki głosowania:
1. Komitet Wyborczy Prawo i Spra-

wiedliwość - 66,09% (1592 głosy)
2. Komitet Wyborczy Koalicja Europej-
ska PO PSL SLD N. Zieloni - 22,58%
(544 głosy)
3. Komitet Wyborczy Wyborców Kon-
federacja Korwin Braun Liroy Naro-
dowcy - 4,73% (114 głosów)
4. Komitet Wyborczy Kukiz'15 - 3,20%
(77 głosów)

5. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta
Biedronia - 2,20% (53 głosy)
6. Koalicyjny komitet Wyborczy Le-
wica Razem - Parta Razem, Unia
Pracy, RSS - 0,87% (21 głosów)
7. Komitet Wyborczy Wyborców Pol-
ska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
- 0,33% (8 głosów).
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Inwentaryzacja 

wyrobów 

zawierających 

azbest

Gmina Jabłonna znalazła się
na liście gmin, które otrzymają dofi-
nansowanie z Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii na zadanie
dotyczące inwentaryzacji wyrobów za-
wierających azbest.

Dofinansowanie na realizację
zadania otrzymały 123 gminy z terenu
całej Polski, w tym Gmina Jabłonna.

W ramach projektu wykonana
zostanie inwentaryzacja wszystkich
budynków (prywatnych i użyteczności
publicznej), których dachy pokryte są
wyrobami zawierającymi azbest. Za-
danie wynika z  „Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”.

W związku z przystąpieniem
do realizacji "Programu usuwania wy-

robów zawierających azbest dla
Gminy Jabłonna na lata 2019-2032"
od dnia 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.
na terenie Gminy Jabłonna przepro-
wadzana będzie inwentaryzacja wyro-
bów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów za-
wierających azbest przeprowadzi
firma EkoDialog. Osoby wykonujące
pracę w terenie posiadać będą
imienne upoważnienia z numerem do-
wodu osobistego podpisane przez
Wójta Gminy Jabłonna.

Mieszkańców Gminy Jab-
łonna, użytkowników wyrobów zawie-
rających azbest prosimy o udzielenie
pomocy i niezbędnych informacji wy-
konawcom w/w inwentaryzacji. Osoby
dokonujące spisu z natury wyrobów

zawierających azbest udzielają nie-
zbędnych informacji w zakresie szkod-
liwości azbestu i obowiązków
prawnych związanych z wykorzysty-
waniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy
umożliwi pozyskanie zewnętrznych
środków finansowych na unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających az-
best.

Inwentaryzacja wykonana zo-
stanie do końca 2019 roku.

Projekt jest współfinansowany
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii.

Aneta Zwolińska

Informujemy o obowiązku
składania deklaracji na wywóz śmieci
oraz ich aktualizacji w przypadku
zmiany liczby osób zamieszkujących
dane gospodarstwo domowe.

Obowiązek złożenia deklara-
cji dotyczy osób fizycznych wchodzą-
cych w skład gospodarstwa
domowego, będących właścicielami
nieruchomości. Właścicielem nieru-
chomości, w rozumieniu przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku, jest również współwłaściciel,
użytkownik wieczysty, osoba posiada-
jąca nieruchomość w zarządzie lub

użytkowaniu, a także inny podmiot
władający nieruchomością.

Właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć deklaracje, w
Urzędzie Gminy Jabłonna  w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania przez
gospodarstwo domowe na danej nie-
ruchomości,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
danych będących podstawą ustalenia
wysokości    należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności zmiany ilości zamiesz-
kałych osób na terenie nieruchomości
(urodzenie dziecka, zgon jednego z

domowników) lub przystąpienia bądź
odstąpienia od zbierania odpadów w
sposób selektywny. 

W przypadku nie złożenia dekla-
racji w terminie określonym w pkt. 2
albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, Wójt
Gminy Jabłonna określi w drodze de-
cyzji, wysokość opłaty za zagospoda-
rowanie odpadami. 

Magdalena Maj 

Obowiązek 

składania deklaracji

śmieciowych



URZĄD GMINY|  Puls Gminy Jabłonna    Nr 2 (19)/2019, Lipiec 2019

7



URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (19)/2019, Lipiec 2019

8

Sesje 

Rady Gminy 

Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas V sesji w dniu 12

kwietnia 2019 r.:

1. V/38/2019 w sprawie zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jabłonna;
2. V/39/2019 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Za-
bytkami dla Gminy Jabłonna na lata
2019-2022;
3. V/40/2019 w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę
Jabłonna oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych;
4. V/41/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychcza-
sowym Dzierżawcą;
5. V/42/2019 w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie
Gminy Jabłonna;
6. V/43/2019 w sprawie zmian w bu-
dżecie na rok 2019;
7. V/44/2019 w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas VI sesji w dniu 

28 maja 2019 r.:

1. VI/45/2019 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna dla fragmentów miejs-
cowości Chmiel Pierwszy, Chmiel
Drugi, Chmiel-Kolonia, Czerniejów,
Czerniejów-Kolonia, Jabłonna Pierw-
sza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Mają-
tek, Piotrków Pierwszy, Piotrków
Drugi, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice
Drugie, Tuszów, Wierciszów;
2. VI/46/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychcza-
sowym Dzierżawcą oraz na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy;
3. VI/47/2019 w sprawie przyjęcia re-
gulaminu korzystania z placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej w miejscowo-
ści Tuszów;
4. VI/48/2019 w sprawie określenia
miejsc publicznych, w których dopusz-
cza się możliwość spożywania napo-
jów alkoholowych na terenie Gminy
Jabłonna;
5. VI/49/2019 w sprawie zmian w bu-
dżecie na rok 2019;
6. VI/50/2019  w sprawie zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej. 

Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas VII sesji w dniu 

25 czerwca 2019 r.:

1. VII/51/2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jabłonna wotum za-
ufania;
2. VII/52/2019 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Jabłonna za 2018 r.;
3 VII/53/2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium 
z wykonania budżetu za 2018 r.;
4. VII/54/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy

dzierżawy nieruchomości z dotychcza-
sowym Dzierżawcą;
5. VII/55/2019 w sprawie ustalenia wy-
sokości opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach oraz oddziałach przed-
szkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jabłonna;
6. VII/56/2019 w sprawie przyjęcia re-
gulaminu korzystania z kompleksu
boisk sportowych w Czerniejowie oraz
placu zabaw w miejscowości Chmiel
Pierwszy;
7. VII/57/2019 w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg gminnych Gminy Jabłonna,
8. VII/58/2019 w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 28 maja 2019 r.  w
sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Jabłonna
dla fragmentów miejscowości Chmiel
Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel – Ko-
lonia, Czerniejów, Czerniejów  – Kolo-
nia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna
Druga, Jabłonna  – Majątek, Piotrków
Pierwszy, Piotrków Drugi, Skrzynice
Pierwsze, Skrzynice Drugie, Tuszów,
Wierciszów;
9. VII/59/2019 w sprawieprzyjęcia re-
zolucji w sprawie projhektu uchwały o
zmianie ustawy o wspieraniu rozowju
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw;
10. VII/60/2019 w sprawie zmian w bu-
dżecie na rok 2019;
11. VII/61/2019 w sprawie zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej.

Magdalena Pęcak

Zbiórka publiczna

na rzecz 

mieszkańców 

Gminy Wojciechów

23 czerwca po mszach świę-
tych w kościołach na terenie Gminy
Jabłonna oraz w kościele w By-
chawce, przeprowadzona została
zbiórka publiczna do puszek na rzecz
mieszkańców Gminy Wojciechów poszko-
dowanych w wyniku przejścia trąby po-
wietrznej w maju 2019 roku. 

W wyniku przeprowadzonej
zbiórki zebrana została kwota 
6157,53 zł i 5 euro. Całość zebranych
pieniędzy przekazana została Wójtowi
Gminy Wojciechów, który rozdyspono-
wał ją pomiędzy najbardziej potrzebu-
jącymi mieszkańcami swojej gminy.

Zbiórka publiczna zarejestro-

wana została w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji pod nu-
merem 2019/2983/KS.

Organizatorem zbiórki pub-
licznej był Komitet Społeczny Gmina
Jabłonna dla Gminy Wojciechów zało-
żony przez:
- Marcina Pastuszaka – Zastępcę
Wójta Gminy Jabłonna,
- Mariusza Mielnika – Przewodniczą-
cego Rady Gminy Jabłonna,
- Wiesławę Bogusz – Radną Rady
Gminy Jabłonna.

Marcin Pastuszak
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Dlaczego warto

segregować 

odpady?

Odpady są nieodzownym cy-
wilizacyjnie ubocznym aspektem na-
szego życia. W rozwiniętym
społeczeństwie przemysłowym
ogromnie wzrosła ilość produkowa-
nych odpadów, a wraz z rozwojem
technicznym i konsumpcyjnym stylem
życia zmienił się ich skład. Proces ten
jest związany z oddziaływaniem na
środowisko naturalne. 

Problem składowania odpa-
dów nie ogranicza się jedynie do zaj-
mowania znacznych powierzchni
terenu i niszczenia walorów krajobra-
zowych. Składowiska stanowią po-
ważne zagrożenie dla wód
powierzchniowych, podziemnych,
czystości powietrza, przyczyniają
się do degradacji gleb i roślin.

Selekcja i zbiórka odpadów
stała się naszym wspólnym proble-
mem, którego rozwiązanie wymaga
poparcia i zaangażowania całego na-
szego społeczeństwa. Dlatego tak
ważnym aspektem jest edukacja eko-
logiczna w zakresie gospodarowania
odpadami w różnych środowiskach i
na różnych szczeblach wiekowych,
bowiem prawidłowe funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami
zależy od podstaw społecznych.

Korzyści jakie płyną z se-

gregacji odpadów to: 

- ograniczenie masy odpadów zanie-
czyszczających środowisko,
- zwiększenie świadomości ekologicznej,
- wyrobienie nawyków porządku,
oszczędności i gospodarności,
- ograniczenie zagrożenia dla środo-
wiska i zdrowia człowieka,
- wydłużenie żywotności składowiska,
- pozyskanie surowców wtórnych,
- niższe zużycie surowców naturalnych,
- uporządkowanie gospodarki odpadami,
- tańszy system selektywnej zbiórki
odpadów,
- zmniejszenie kosztów eksploatacji
składowiska.
Segreguj – nie pal śmieci w piecach

Problem palenia śmieci nasila
się w okresie jesienno-zimowym,
wtedy też pogarsza się jakość otacza-
jącego nas powietrza, a odpowiedzial-
ność za taki stan ponoszą mieszkańcy
obszarów wiejskich i miejskich. Naj-
częściej są to osoby z domków jedno-
rodzinnych, którzy w ramach
oszczędności spalają śmieci w pie-
cach, niszcząc w ten sposób prze-
wody kominowe, które mogą
spowodować zapalenie się całego
domu. Powstające w wyniku procesu

spalania zanieczyszczenia, wpływają
na nasz cały organizm i chociaż skutki
ich oddziaływania nie są widoczne na-
tychmiast, to gromadzące się toksyny
mają znaczący wpływ na nasze zdro-
wie, na które szczególnie narażone są
dzieci. Najgroźniejsze z nich to dio-
ksyny i furany związane z chorobami
nowotworowymi wątroby i płuc, ma-
jące działanie alergiczne. Pamiętajmy,
że spalanie śmieci w naszych domo-
wych piecach nie jest oszczędne, tylko
kosztowne – trujemy siebie, sąsiadów,
powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo
grozi nam wysoka grzywna.

Podsumowując, jeżeli
chcemy, aby selektywna zbiórka przy-
niosła wymierne efekty konieczne jest
zaangażowanie wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Pamiętajmy, że se-
gregowanie odpadów jest równie
ważne dla ekologii, jak oszczędne i ra-
cjonalne zakupy. W obu przypadkach
dbamy nie tylko o urodę i zdrowie ota-
czającego nas świata, ale również o
zawartość naszego portfela.

Zatem segregujmy odpady,
chrońmy środowisko, płaćmy mniej!

Magdalena Maj 

Dofinansowanie

na modernizację

sieci wodociągowej

i ujęć wody

Projekt Gminy Jabłonna doty-
czący przebudowy sieci wodociągo-
wej w Piotrkowie oraz modernizacji
ujęć wody znalazł się na liście najle-
piej ocenionych projektów, które wy-
brane zostały do dofinansowania w
ramach RPO WL działanie 6.4 Gospo-
darka wodno-ściekowa.

Projekt spełnił kryteria wyboru
projektów oraz uzyskał wymaganą
liczbę punktów w ramach konkursu nr
RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 Osi
Priorytetowej 6 Ochrona srodowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.4 Gospodarka wodno-
ściekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubel-

skiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu zaplano-

wana jest na lata 2019-2020.
Wartość projektu: 3 253 019,00 zł,
Kwota dofinansowania: 2 267 094,42 zł.

Po podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie z Urzędem Marszałkow-
skim, Gmina przystąpi do ogłaszania
przetargu na wykonanie modernizacji
sieci i ujęć wody.

Marcin Pastuszak
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Komunikat 

dla użytkowników 

instalacji solarnych

W związku  z  trwającym
okresem  silnego nasłonecznienia, se-
zonem urlopowym  i możliwością  wy-
stąpienia  burz informujemy:
• w okresie letnim i występującymi wy-
sokimi temperaturami powietrza ist-
nieje konieczność codziennego
poboru ciepłej wody użytkowej, która
jest produkowana w instalacjach solar-
nych. W okresie letnim przy braku od-
bioru ciepła temperatura w kolektorze
może przekraczać 200 °C. W takiej sy-
tuacji cała woda z kolektora oraz prze-
wodów rurowych będących w
najbliższym sąsiedztwie urządzenia
może nagrzać się do ponad 100 °C. W
związku z tym użytkownicy muszą za-
pewnić odbiór ciepłej wody
• przed wyjazdem na urlop  lub nie-
obecności w domu powyżej dwóch dni
włącz  funkcję  urlopową (nocne wy-
chładzanie) – co zapobiegnie jej
uszkodzeniom w przypadku braku
rozbioru ciepłej wody w okresie sil-
nego  nasłonecznienia  (w domu nie
ma nikogo)   
• brak odbioru ciepłej wody w dni sło-
neczne powoduje przegrzanie układu

solarnego co skutkuje wprowadze-
niem układu w stan awaryjny (alarm),
wyłączenie się pompy układu solar-
nego w celu uniknięcia jej uszkodze-
nia poprzez rozgrzany do wysokich
temperatur czynnik grzewczy (glikol),
wspomniany przegrzew powoduje
również zapowietrzenie układu, wypa-
lenie uszczelek na przyłączach i w
konsekwencji może powodować roz-
szczelnienie układu glikolowego.
• zestawy solarne zostały zaprojekto-
wane i dobrane wg. deklaracji ilości
mieszkańców w poszczególnych nie-
ruchomościach a co za tym idzie pod
kątem średniego zużycia ciepłej wody
na mieszkańca, która wynosi 45 – 50
litrów na osobę dziennie.
• w instalacjach, które nie są wyposa-
żone w układ zasilania awaryjnego lub
w przypadkach wyłączenia energii
elektrycznej powyżej pięciu godzin
wskazane jest przykrycie kolektorów
plandeką lub innym materiałem, który
odizoluje powierzchnię obsorbera od
promieni słonecznych.
• zalecamy wyłączenie zasilania stacji
pompowej podczas burzy (wyciągnię-

cie wtyczki z gniazdka elektrycznego)
w  związku z możliwością powstania
przepięć  w sieci elektrycznej podczas
burzy które mogą doprowadzić do
uszkodzenia sterownika   Po ustaniu
burzy i włączeniu zasilania instalacja
powróci do normalnej pracy. Naprawa
uszkodzeń   instalacji w wyniku wyła-
dowań  atmosferycznych nie są objęte
gwarancją, uszkodzenia  mogą być
usuwane  w ramach polisy ubezpie-
czeniowej
• instalacja  posiada możliwość  regu-
lacji  temperatury wody wypływającej
z zbiornika poprzez zawór antypopa-
rzeniowy  
• należy  na bieżąco kontrolować
pracę instalacji   solarnej i  zapoznać
się z instrukcją obsługi sterownika so-
larnego.

Informujemy, że jeśli instala-
cja nie będzie obsługiwana zgodnie z
instrukcją, użytkownik poniesie koszty
naprawy serwisowej urządzeń solar-
nych, które zostały uszkodzone w wy-
niku przegrzania instalacji. 

Urząd Gminy Jabłonna

KGW 

Jabłonna Druga 

w Bitwie Regionów

W sobotę 22 czerwca w Nałę-
czowie podczas imprezy "Na kulinar-
nym szlaku wschodniej Polski" odbył
się półfinał konkursu kulinarnego dla
Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regio-
nów". W województwie lubelskim do
konkursu zgłosiło się 105 Kół Gospo-

dyń Wiejskich, do półfinału zakwalifi-
kowało się 10 z nich, w tym Koło Gos-
podyń Wiejskich z Jabłonny Drugiej.

Konkurs zorganizował Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod
honorowym patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konkursu Panie
przygotowały żeberka z kapustą oraz
lemieszkę.

Marcin Pastuszak
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XII Gminny 

Dzień Strażaka 

w Czerniejowie

8 czerwca 2019 r. w Czernie-
jowie odbyło się święto strażackie - XII
Gminny Dzień Strażaka Gminy Jab-
łonna. Wzięły w niej udział jednostki z
terenu naszej gminy: OSP Czerniejów,
OSP Chmiel, OSP Jabłonna, OSP Piotr-
ków, OSP Skrzynice, OSP Tuszów.

Gośćmi uroczystości byli
przedstawiciele powiatowych i gmin-
nych władz samorządowych, radni,
sołtysi, kierownictwo Urzędu i dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych, przed-
siębiorcy, Panie z KGW w
Czerniejowie i mieszkańcy. Mszę Św.
odprawił ks. Hubert Czarnecki – Pro-
boszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Wawrzyńca w Czerniejowie.

Po Mszy Świętej nastąpił
przemarsz kolumny uczestników od
kościoła parafialnego na plac przed re-
mizą OSP w Czerniejowie gdzie od-
była się dalsza część uroczystości.
Uroczysty raport złożony został przez
dowódcę uroczystości Komendanta Gmin-
nego OSP d-ha Bolesława Skalskiego.

Podczas uroczystości zostali
odznaczeni następujący strażacy: 

Uchwałą  Nr  2/2019 z dnia 15 kwiet-
nia 2019 r. Prezydium ZOW ZOSP RP
w Lublinie nadało srebrny medal „Za
zasługi dla pożarnictwa druhom OSP
w Czerniejowie:
1. Druhowi Witoldowi Wójcik
2. Druhowi Markowi Bryda
Uchwałą  Nr  2/2019 z dnia 15 kwiet-
nia 2019 r.  Prezydium ZOW ZOSP RP
w Lublinie nadało brązowy medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” Druhowi
Leszkowi Małocha z OSP w Czerniejowie.
Uchwałą  Nr 01/19 z  dnia 11.01.2019
r. Prezydium ZOP ZOSP RP w Lubli-
nie nadało odznakę „Wzorowy Stra-
żak”  druhom OSP w Czerniejowie:
Dudziak Robert, Kowalski Andrzej,
Szymula Tomasz, Warda Radosław.
Uchwałą  Nr 1/2019  z dnia 16 kwiet-
nia 2019 r.  Prezydium ZOG ZOSP RP
w Jabłonnie nadało odznaki Lecia n/w
druhom OSP w Czerniejowie:
Za wysługę lat „30” - Nieznaj Stanisław,
Za wysługę lat „25” - Wójcik Witold,
Za wysługę lat „20” - Bryda Marek,
Za wysługę lat „15” - Rudzki Mirosław,
Rudzki Sławomir, Sobczak Artur,

Za wysługę lat „10” - Małocha Leszek,
Sieńczyk Piotr,
Za wysługę lat „5” - Dudziak Robert,
Warda Radosław, Kowalski Andrzej,
Szymula Tomasz.

Bardzo serdecznie chcemy
podziękować za organizację tego
święta przede wszystkim druhom z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czer-
niejowie. Dziękujemy władzom samo-
rządowym Gminy Jabłonna na ręce
Marcina Pastuszaka – Zastępcy Wójta
Gminy Jabłonna. Dziękujemy Paniom
z KGW w Czerniejowie, dziękujemy
Zarządowi Gminnemu Związku OSP
RP w Jabłonnie, Komendantowi
Gminnemu OSP, Panu Markowi
Bryda, który poprowadził uroczystość;
składamy serdeczne podziękowania
Księdzu Proboszczowi Hubertowi
Czarneckiego za odprawienie Mszy
Świętej, a także Orkiestrze Dętej
Gminy Głusk za oprawę muzyczną
tego wydarzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czerniejowie
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Gminne zawody

sportowo-pożarnicze

19 maja 2019 roku na Stadio-
nie Miejskim w Bychawie odbyły się
Gminne zawody sportowo-pożarnicze.
W zawodach wzięło udział 6 Drużyn
OSP z Piotrkowa, Jabłonny, Skrzynic,
Wierciszowa, Tuszowa i Chmiela.

Drużyny startowały w dwóch

konkurencjach: sztafecie oraz "bo-
jówce". Zawody wygrała drużyna OSP
Piotrków.
Klasyfikacja końcowa drużyn:
1 miejsce - OSP Piotrków - 112,35 pkt
2 miejsce - OSP Skrzynice - 119,66 pkt
3 miejsce - OSP Chmiel - 122,17 pkt

4 miejsce - OSP Wierciszów - 147,18 pkt
5 miejsce - OSP Tuszów - 151,84 pkt
6 miejsce - OSP Jabłonna - 165,35 pkt.

Dziękujemy wszystkim dru-
hom za udział w zawodach.

Marek Bryda

Powiatowe zawody

pożarnicze 

w Bełżycach

W niedzielę 9 czerwca w Beł-
życach zorganizowane zostały Powia-
towe zawody sportowo-pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu Powiatu Lubelskiego. Gminę
Jabłonna reprezentowała jednostka
OSP z Piotrkowa.

W ramach zawodów wszyst-
kie startujące drużyny miały do zali-
czenia bieg sztafetowy 7×50 m z

przeszkodami a także ćwiczenie bojowe. 
Wśród męskich drużyn poża-

rniczych najlepszy wynik uzyskali stra-
żacy z OSP w Woli Przybysławskiej w
gminie Garbów. Drugie miejsce zajęli
strażacy z Garbowa, na trzecim miej-
scu uplasowała się jednostka OSP
Wojciechów. Na najwyższym stopniu
podium z drużyn żeńskich stanęły
druhny z OSP Garbów, na środkowym

z OSP w Woli Przybysławskiej zaś na
najniższym z OSP w Krężnicy Jarej.

W dodatkowej konkurencji
„Musztra” najwięcej punktów uzyskały
jednostki OSP Jakubowice Konińskie,
OSP Piotrków i OSP Wojciechów.
Wśród drużyn kobiecych najlepiej oce-
niono jednostki OSP w Woli Przyby-
sławskiej, OSP Garbów i OSP Babin.

Marcin Pastuszak

Apel o ograniczenia

zużycia wody

Wodrol sp. z o.o. zwraca się z
apelem do mieszkańców Gminy Jab-
łonna o rozważny i możliwie
oszczędny pobór wody oraz ograni-
czenie do minimum podlewania
ogródków, mycia pojazdów i napełnia-
nia basenów w okresie upałów.

Związany z tym rozbiór wody
powoduje spadek ciśnienia w sieci, w
związku z tym występują trudności z
dostarczeniem jej na wyższe piętra
oraz do miejscowości znajdujących
się na tzw. końcówkach sieci. W trak-
cie pracy stacji uzdatniania wody, przy
maksymalnych wydajnościach, docho-

dzi do przeciążenia układu pompo-
wego, co może przekładać się na
większą awaryjność sieci wodociągo-
wych.

Pamiętajmy, że nieracjonalne
korzystanie z  wody może przyczynić
się do tego, że zabraknie wody tam,
gdzie ona będzie w danym momencie
niezbędna.

WODROL sp. z o.o.
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Mała książka -

wielki człowiek

Już we wrześniu startuje pro-
jekt „Mała książka – wielki człowiek” w
ponad 5200 bibliotekach w Polsce, w
tym naszej Bibliotece!

Są takie wydarzenia i rytuały
w życiu dziecka, które nie tylko pozos-
tają na długo w pamięci, ale mają też
istotny wpływ na jego dorosłe życie.
Badania wykazują, że dzieci wycho-
wywane pośród książek są bardziej
pewne siebie, mają większy niż ró-
wieśnicy zasób słownictwa i dobrze
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czy-
tania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci osiągają
sukcesy i zarabiają więcej od tych,
które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu
Małego Czytelnika odgrywa biblioteka:
uczy go samodzielności, podejmowa-
nia pierwszych własnych wyborów,
rozwija myślenie oraz nawyk czytania
i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to
miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dziec-

kiem może spędzić czas w sposób
twórczy oraz przeżyć nową, fanta-
styczną przygodę z wypożyczoną
książką. A wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych waż-
nych doświadczeń w dzieciństwie były
pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego
przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla
najmłodszych miłośników książek i ich
rodziców w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Od września 2019 r. w ponad
5200 bibliotekach w całej Polsce bę-
dzie czekać na nich wyjątkowy pre-
zent – Wyprawka Czytelnicza na
dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą
książkę, dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe stan-
dardy w projektowaniu pięknych i
mądrych książek dla najmłodszych, a
także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną

wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze
zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice – przygotowana
dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o nieocenionej roli czytania w
rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całko-
wicie bezpłatny. Pełna lista bibliotek
biorących udział w projekcie pojawiła
się na stronie www-wielki-czlowiek.pl
pod koniec maja 2019 r.
Więcej informacji na stronie: www-
wielki-czlowiek.pl
#MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #Insty-
tutKsiążki

Edyta Majewska

Nowe projekty 

w Centrum Kultury

Gminy Jabłonna

Centrum Kultury Gminy Jab-
łonna we współpracy z Fundacją Roz-
woju i Aktywizacji Mieszkańców dzięki
dofinansowaniu w Lokalnej Grupy
Działania Kraina Wokół Lublina (środki
PROW) będzie realizowało projekt pn.
CEBULAKI, czyli cykl 3 imprez promu-
jących produkty i potrawy naszego re-
gionu. Planujemy organizację święta
Jabłka w Jabłonnie we współpracy z

mieszkańcami tych sołectw, KGW
Jabłonna Pierwsza i Druga oraz Sto-
warzyszeniem Czerwone Jabłuszko, a
także 2 imprezy w Kulturze w Piotrko-
wie: w październiku – pieczenie ziem-
niaków i kuchnię lasu jesiennego –
kasze, grzyby itp., a także imprezę po-
łączoną z kiermaszem świątecznym –
kuchnia świąteczna, wigilijna, postna
w grudniu. Dwie ostatnie organizo-
wane z mieszkańcami i KGW z terenu
całej gminy. Już teraz zapraszamy do
współpracy. 

Podczas CEBULAKÓW od-
będą się pokazy kulinarne, warsztaty i
poczęstunki, będzie to impreza dla
smakoszy, całych rodzin, bo planu-
jemy też zabawy i konkursy kulinarne
dla dzieci. Odbędą się też konkursy
kulinarne dla KGW i mieszkańców z
nagrodami. 
Prócz tego jako Centrum Kultury pod-
pisaliśmy z LGD drugą umowę na

drugi duży projekt dedykowany Włady-
sławowi Taczanowskiemu, światowej
klasy ornitologowi, badającemu ptaki i
przyrodę, który urodził się w Jabłon-
nie. W ramach tego projektu odbędzie
się wiele wydarzeń, takich jak warsz-
taty fotograficzne i malarskie, wydanie
gry planszowej o przyrodzie Jabłonny,
pikniki edukacyjne, gra terenowa, kon-
kursy i inne. 

O obu projektach będziemy
Państwa informować, ich programy
będą na tyle rozbudowane, że jes-
teśmy pewni iż każdy znajdzie coś dla
siebie. 

Katarzyna Krzywicka 

dyrektor CKGJ
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Dzień Dziecka 

w Chmielu

Dnia 2 czerwca 2019 roku
Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielu
zorganizowała festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka, który licznie zgromadził
lokalną społeczność. Festyn odbył się
po raz pierwszy i cieszył się dużym za-
interesowaniem

Od godziny 13.00 dzieciom
zostały wręczone upominki, kupony
na kiełbaski, popcorn, watę cukrową i
lody. W trakcie festynu dzieci miały do-
stęp do darmowych atrakcji tj: dmu-
chanej zjeżdżalni, basenu z kulami
wodnymi, przejażdżki na kucyku.
Główną atrakcją festynu był pokaz pa-
ralotniarski z Krasnostawskiego Sto-
warzyszenia Paralotniarzy, którzy
podczas przelotów zrzucali dzieciom
cukierki. Przybyli goście mogli obej-
rzeć pokaz pierwszej pomocy przed-
medycznej, którzy demonstrowali
pracownicy Akademii Zdrowia i Aktyw-
ności Fizycznej Neptun.

Największym  zainteresowa-
niem cieszył  się nasz Wóz  Strażacki.
Pod naszą opieką dzieciaki mogły
przymierzyć ubranie strażackie, wejść
do wozu i obejrzeć  wnętrze  auta.
Tego dnia poznali teoretyczną, a zara-
zem ciężką pracę strażaka. Imprezę
umilił dzieciakom stół z domowym

ciastem i kompotem przygotowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich z
Chmiela. Kobiety ubrane w kolorowe,
lokalne stroje wspierały nas w organi-
zacji tego święta.  Pomimo upału pod-
czas imprezy panowała miła i rodzinna
atmosfera. Zorganizowany festyn
spełnił oczekiwania jego twórców,
dzieci i młodzieży uczestniczących w
zabawie.

Wszyscy kochamy dzieci, dla-
tego  wyzwaniem dla nas - OSP
CHMIEL będzie powtórzyć  festyn w
2020 roku. Mamy nadzieje, ze dotych-
czasowi darczyńcy, sponsorzy i
wspólna praca zaowocuje na przy-
szłości i spotkamy się za rok.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom, którzy przy-
czynili się do stworzenia tego festynu.

Darczyńcy:

Wójt Gminy Jabłonna, Polskie Radio
Lublin, OSP Chmiel, Piekarnia - Ciast-
karnia Kuna, Lasy Państwowe Nad-
leśnictwo Świdnik, Lubella, TVP 3
Lublin, Stryjno – Sad, Nałęczowianka,
Okręgowa  Spółdzielnia Mleczarska
Piaski, Warta, Powiat Lubelski, Grupa
Azoty Puławy, Matpoż, Pawrol, Mar-
trans Marcin Młynarski, Krasnostaw-

skie Stowarzyszenie Paralotniowe,
Dziennik Wschodni, ARiMR, P.W.
Ewkon, Lubelski Węgiel Bogdanka,
Spiżarnia, Bury, Wialan, Mania Skaka-
nia, Concordia Ubezpieczenia, Agrii,
PUH Ryszard Młynarczyk, Sako,
Sklep Spożywczy Dominika Adamek,
P.H.U. MAR-LENA Sklep Patryk Ma-
ciąg, BLACHwiP- Artur Marczewski,
Zajazd 16, Z.P.O.W Agro- Pal Julita
Palusińska, Wodrol, P.H.U. ,, HAND-
BUD” Mariola Krawczyk, Wal – Tom
S.C. Phu.  Pawłat Waldemar Pawłat
Tomasz, Juszka – Trans S.C. Krzysz-
tof Juszka Tomasz Juszka, Usługi Re-
montowo- Budowlane Paweł Ciężkal,
Sklep Spożywczo – Przemysłowy Ka-
mila Król, PZL – Świdnik, Superliny,
Akademia Zdrowia i Aktywności Fi-
zycznej Neptun, Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska Bychawa, Restauracja
Rarytas, Dworek Jabłonna, RBS By-
chawa, Szkoła Podstawowa w Piotr-
kowie

Dziękujemy za pomoc sołty-
som i radnym z sołectw Chmiel Pierw-
szy, Chmiel Drugi i Chmiel Kolonia:
Marianna Piotrowska, Henryk Wilko-
łek, Grzegorz Kochaniec, Adrian Kar-
czewski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielu
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Kolejny poetycki

sukces uczennicy 

z Jabłonny

Tuszów – moje

miejsce na ziemi

Uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Tuszowie
przez cały miniony rok szkolny realizo-
wali program edukacji regionalnej ,,Tu-
szów – moje miejsce na Ziemi”. Był to
wspaniały czas, w którym pierwszaki
poznawały swoją rodzinną miejscow-
ość, jej najważniejsze miejsca,
obiekty, faunę, florę i mieszkańców.

Edukacja regionalna ma na
celu kształtowanie poczucia związków
dzieci z miejscem urodzenia, zamiesz-
kania, ziemią przodków, umożliwienie
poznania tradycji i kultury, ale przede
wszystkim wypracowania postaw
kreatywnych do budowania współ-
czesnego oblicza rodziny. Nie ma
kształtowania miłości ojczyzny bez
zwrócenia uwagi na umiłowanie swo-
jej rodzinnej ziemi. Aby dziecko mogło
przywiązać się do swego regionu,
musi go dobrze poznać.

Podczas realizacji programu
„Tuszów – moje miejsce na Ziemi”
uczniowie klasy pierwszej odbyli wiele
pieszych wycieczek po rodzinnej
miejscowości. Zobaczyli piękne pola,
łąki, lasy, stawy, rzekę Kosarzewkę,
dąb – pomnik przyrody. Odwiedzili naj-
ważniejsze tuszowskie obiekty:
miejsce pamięci, remizę strażacką,
stację paliw, piękny plac zabaw i zie-
loną siłownię. Odbyli bardzo warto-
ściowe spotkania z sołtysem Tuszowa
panem Bogdanem Wałachowskim, z
radnym panem Kazimierzem Guzia-
kiem, z panią wójt Magdaleną Sałek i
z wieloma mieszkańcami Tuszowa.
Dowiedzieli się o istnieniu Zespołu
Śpiewaczego, drużyny piłkarskiej
Rohland Tuszów i oddziału Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Nauczyli się, jak
dbać o czystość swojej miejscowości,
jak szanować jej historię, tradycje i

mieszkańców.
W czerwcu uczniowie klasy

pierwszej postanowili rozszerzyć zna-
jomość swojego regionu o najbliższą
gminną miejscowość – Jabłonnę-Ma-
jątek. Dołączyli do nich uczniowie
klasy drugiej i trzeciej. Wspólna wy-
cieczka pozwoliła uczniom odwiedzić
Przychodnię Weterynaryjną, Urząd
Gminy, Bank Spółdzielczy, pocztę, ap-
tekę, Bibliotekę, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Gminny Ośrodek
Zdrowia w Jabłonnie. W poznawanych
obiektach uczniowie mieli możliwość
przeprowadzić wywiad i zdobyć wie-
dzę na interesujące ich tematy. Wśród
tych dzieci będą przyszli sołtysi, radni,
wójtowie, weterynarze, bankowcy, far-
maceuci i lekarze.

Jolanta Goszczyńska

Uczennica klasy VIII „a” z Ze-
społu Szkół w Jabłonnie – Magdalena
Niedźwiadek dwa lata temu zaliczyła
udany debiut literacki. Została wów-
czas wyróżniona w Wojewódzkim
Konkursie Literackim pod hasłem
„Dom”, a jeden z jej wierszy znalazł
się w tomiku poezji wydanym przez
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

W bieżącym roku Magda od-
powiedziała na zaproszenie organiza-

torów Wojewódzkiego Konkursu Lite-
rackiego ze szkoły nr 57 w Lublinie i
po raz kolejny wzięła udział, tym
razem w konkursie pod hasłem
„Pokaż Urszulce Kochanowskiej, jak
dzisiaj wygląda świat szczęśliwego
dziecka”. Uczennica zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii „poezja” za utwór
poświęcony twórczości Mistrza z
Czarnolasu. Impreza została zorgani-
zowana pod patronatem honorowym:
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Insty-
tutu Filologii Polskiej UMCS, Wydaw-
nictwa Katolickiego „Gaudium” oraz
Muzeum Lubelskiego. 

Z kolejnego sukcesu poetyc-
kiego uczennicy jest bardzo dumna
nauczycielka języka polskiego – pani
Maria Grzesiak, która towarzyszyła
Magdzie podczas uroczystości wrę-
czenia nagród 20 maja 2019 roku w
Szkole Podstawowej im. Jana Kocha-
nowskiego w Lublinie. Gratulujemy!

Zespół Szkół w Jabłonnie 
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Gminny Konkurs

wiedzy 

o św. Janie Pawle II

Festyn Rodzinny 

w Piotrkowie

W obecności przedstawicieli
władz Gminy Jabłonna, dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Szkół w Jab-
łonnie, przewodniczącej Komisji
Oświaty Gminy Jabłonna, ks. probosz-
cza z Czerniejowa, dyrektorów szkół z
terenu gminy, radnych, miejscowych
sołtysów oraz nauczycieli - kateche-
tów  30 maja 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej w Skrzynicach odbył się Gminny
Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II.

Celem konkursu było pozna-
nie dorobku życiowego Ojca św. Jana
Pawła II i Jego wpływu na kształtowa-
nie historii Polski i świata, przybliżenie
wartości zawartych w nauczaniu Ojca
Świętego, propagowanie wartości wy-
chowawczych utożsamianych z posta-
cią Jana Pawła II jako największego
autorytetu moralnego współczesnego
świata, popularyzacja wiedzy o świę-
tym oraz pielęgnowanie pamięci o pa-
pieżu - Polaku.

Przed konkursem został za-
prezentowany wzruszający, wprowa-
dzający w konkursową tematykę,
ewangelizacyjny, słowno-muzyczny
program pt. „Jan Paweł II - Świadek
Miłości”, przygotowany przez uczniów
pod kierunkiem p. Teresy Wrześniew-
skiej i p. Eugeniusza  Ogorzałka.

Następnie rozegrano konkurs,
który w tym roku odbył się w nowej,
zmienionej formule i składał się z 2
części: konkursu wiedzy i konkursu na
prezentację o tematyce pielgrzymki

Jana Pawła II do Polski. 
Konkursowe prezentacje, któ-

rych tematem były pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski oceniało powołane
jury w składzie: p. Monika Nowak, p.
Zdzisława Magdziarz, p. Urszula
Pudło i p. Jerzy Pawelec. Za urozmai-
coną całość odpowiadały panie Teresa
Wrześniewska i Krystyna Wrońska.

Sponsorem nagród dla
wszystkich uczestników reprezentują-
cych szkoły z terenu Gminy Jabłonna
był ks. Hubert Czarnecki. 

I miejsce w konkursie wywal-
czyła drużyna z Zespołu Szkół w Jab-
łonnie reprezentowana przez:  Klaudię
Klimek, Martynę Motyl i Aleksandrę
Kusaj. Na II miejscu uplasowała się re-
prezentacja z Zespołu Szkół w Piotr-
kowie, zaś III miejsce zajęła
najmłodsza wiekowo grupa dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Tuszowie.

Teresa Wrześniewska

24 maja w Zespole Szkół w
Piotrkowie odbył się Festyn Rodzinny.
Wśród wielu atrakcji i  występów dzieci
i młodzieży, w miłej atmosferze nasza
mała społeczność spędziła sobotnie
popołudnie.

Swoją obecnością zaszczycili
nas Dyrektor Zespołu Administracyj-
nego Szkół w Jabłonnie Pani Ewa Maj,
Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonnie

Pani Beata Szyszka, Radni Gminy
Jabłonna, Strażacy i Policjanci. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy za uświet-
nienie naszej imprezy. 

Szczególne podziękowania
kierujemy do Pana Marka Berezy z
Państwowej Straży Pożarnej w Świd-
niku za przeprowadzenie szkolenia z
udzielania pierwszej pomocy oraz do
Ochotniczej Straży  Pożarnej w Piotr-

kowie za organizację strażackich po-
kazów. 

Dziękujemy także Policjantom
– Panom Dzielnicowym z Komendy
Policji w Bychawie, Radzie Rodziców,
wszystkim Organizatorom i Sponsorom.

Dyrekcja i Nauczyciele 

ZS w Piotrkowie
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Poczuj muzykę 

Czytanie jest cool!
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Dnia 30 maja w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Bystrzycy Starej odbył się III

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej „Feel the Music”. Z ogromną
chęcią wzięła w nim udział Julia Ści-
bura, uczennica IV klasy Szkoły Pod-
stawowej w Tuszowie. Julka w swoim
stylu, a więc na rockowo, zaśpiewała
energiczny utwór zespołu AC/DC
„Back In Black”, czym zaskarbiła sobie
serca słuchających oraz zabłysnęła na
tle innych uczestników. 

Swoim wykonaniem zdobyła
zasłużone pierwsze wyróżnienie oraz
nagrodę rzeczową. Z występu swojej
uczennicy szczególnie dumny jest pan
Paweł Grzesiak – nauczyciel języka
angielskiego. Julce serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów

w następnej edycji!
Konkurs miał na celu pobu-

dzenie wśród dzieci i młodzieży zain-
teresowania nauką języków obcych i
kulturą obcojęzyczną, doskonalenie
umiejętności językowych oraz zachę-
canie do prezentacji własnych talen-
tów, a także nawiązanie współpracy
pomiędzy szkołami w powiecie lubel-
skim i promocję uzdolnionej mło-
dzieży. Konkurs został objęty
honorowym patronatem Starosty Lu-
belskiego oraz Wójta Gminy Strzyże-
wice.

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Dane statystyczne alarmują -
ponad 60% Polaków powyżej 15 roku
życia nie czyta książek. Czytają za to
młodsi, uczniowie szkół podstawo-
wych i średnich, najczęściej z koniecz-

ności. Nieliczni czytają, bo lubią. Co
zrobić, by czytanie stało się przyjem-
nością, a nie przykrym obowiązkiem?
Jak zachęcić do czytania? Na te pyta-
nia nie ma  prostej odpowiedzi. Można
jednak do czytania nie zniechęcać, a
budować pozytywny wizerunek
książki, by czytanie kojarzyło się z
czymś przyjemnym, relaksującym,
niewymuszonym.

Przed trzema laty została wy-
myślona akcja czytelnicza „ Jak nie
czytam, jak czytam”. Jej celem jest za-
chęcenie młodych ludzi do sięgania po
książkę i odkrywanie radości czytania
poprzez organizowanie czytania w
grupie, wspólnocie, w ciekawych
miejscach.

7 czerwca 2019 r. do ogólno-

polskiej akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam” włączyli się uczniowie i nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej w
Skrzynicach. Punktualnie o godzinie
10.00 uczestnicy akcji wyszli z bu-
dynku szkoły wyposażeni w poduszki
i kocyki do siedzenia, by na łonie na-
tury przez pół godziny oddać się lek-
turze przyniesionych ze sobą książek.
Większość uczniów czytała książki
młodzieżowe, przygodowe, fanta-
stykę, a także ulubione lektury. 

Akcja czytelnicza bardzo po-
dobała się uczniom. Mam nadzieję, że
przyczyni się ona do częstszego się-
gania po książki krzewienia kultury
czytania wśród młodych. Czytanie jest
przecież cool.

Teresa Wrześniewska

Strażacy z wizytą 

u przedszkolaków

14 czerwca 2019 r. OSP z
Chmiela zrobiła niespodziankę dzie-
ciakom z Przedszkola Publicznego w
Piotrkowie odwiedzając ich podczas
zajęć.  

Strażacy przygotowali malu-
chom drobne upominki tj. słodycze i
gadżety. Prezenty były od firm, które
wsparły inicjatywę organizacji Festynu
z okazji Dnia Dziecka przez OSP

Chmiel. Strażacy opowiadali o swojej
ciężkiej pracy i zagrożeniach z niej pły-
nącej, ciekawości było co nie miara.

OSP Chmiel
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Noc Bibliotek 

w Szkole Podstawowej

w Tuszowie

Czytam sobie 

- czytam Tobie

Piątkową  noc z 31 maja na 1
czerwca grupa uczniów klas 4-8 spę-
dziła w Szkole Podstawowej w Tuszo-
wie. „Noc Bibliotek” to  ogólnopolska
wieczorno-nocna akcja, która w nie-
konwencjonalny sposób promuje czy-
tanie, a biblioteki, jako najbardziej
otwarte i dostępne instytucje kultury.
Tegoroczna kampania przebiegała
pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”
i została połączona z programem pro-
filaktycznym „Trzymaj Formę”. W im-
prezie wzięło udział 20 uczniów naszej
Szkoły oraz gościnnie uczniowie ze
szkół SP Jabłonny i Piotrkowa. Opie-
kunami były panie: Barbara Długo-
szek, Elżbieta Kochaniec i Elżbieta
Moryl. Nad całością czuwała pani dy-
rektor Agnieszka Nawłatyna. 

Zabawę rozpoczęliśmy o go-
dzinie 17.00. Dzieci pełne entuzjazmu
stawiły się punktualnie w szkole z ko-
cami, śpiworami, poduszkami oraz z
dobrym humorem. Na początku został
przeczytany regulamin, który każdy
uczestnik musiał podpisać. Następnie
podzielono uczniów na cztery grupy.

Każda z grup musiała stworzyć swoją
flagę. 

Po rozlokowaniu się w trzech
klasopracowniach uczestnicy mogli
zobaczyć jak profesjonalnie pokonać
tor przeszkód na rowerze. Chętni
mogli wziąć udział w konkursie na naj-
lepszego bicyklistę. Emocji było dużo,
tor najlepiej pokonał Krystian Glegoła
z klasy VII, któremu serdecznie gratu-
lujemy.

Po wspólnej kolacji przyszedł
czas na grę terenową. Drużyny mu-
siały wykazać się szybkością, krea-
tywnością, logicznym myśleniem oraz
wiedzą na temat zdrowego odżywia-
nia. W tym samym czasie drużyny nie
biorące udziału w podchodach zma-
gały się z kalamburami. Hasłami były
tytuł książek i popularne przysłowia.
Następnie przyszedł czas na literacką
dziesiątkę. Uczniowie dopasowywali
tytuł utworu do autora. Dla utrudnienia
tytuły były pocięte na kawałki. Było
dużo śmiechu i zabawy, każdy chciał
się wykazać swoim talentem plastycz-
nym i teatralnym. 

Gry zaangażowały wszystkich
uczestników. Jednak nie zmęczyły na
tyle, aby nie dali rady rozpalić ogniska
i upiec kiełbasek. Posileni i zregenero-
wani uczniowie przystąpili do kolejnej
gry terenowej – Świetlik. Tutaj także
uczestnicy musieli wykazać się spry-
tem i szybkością. 

Gdy największe emocje
opadły, uczniowie rozgościli się w wy-
znaczonych salach. Nie zasnęli jednak
szybko. Nagromadzone emocje spo-
wodowały, że wielu uczestników spot-
kania długo nie mogło zasnąć.

O godzinie 7 rano z ogrom-
nym bólem serca musieliśmy naszych
śpiochów obudzić. Na zakończenie
imprezy każdy jej uczestnik otrzymał
pamiątkowy certyfikat Nocy Bibliotek
2019 i drobne nagrody.

Po prawie 14 godzinach spę-
dzonych razem rozstaliśmy się – bar-
dzo zmęczeni, ale równie mocno
zadowoleni. 

Barbara Długoszek

10 czerwca w Zespole Szkół
w Piotrkowie odbył się szkolny kon-
kurs ładnego czytania i pięknej recyta-
cji, zorganizowany przez bibliotekę
szkolną. Konkurs przebiegał pod ha-
słem ,,Czytam sobie - czytam Tobie".
Uczestnicy z klas I-VIII oraz III gimnaz-

jum wybrani w eliminacjach klasowych
pięknie czytali fragmenty dzieł literac-
kich i recytowali wiersze ulubionych
poetów. Po krótkim zapoznaniu się z
nieznanym tekstem uczniowie prezen-
towali swój talent przed komisją kon-
kursową, która wyłoniła laureatów,

oceniając poprawność językową, dyk-
cję, intonację oraz ogólny wyraz arty-
styczny.

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy!

Maria Kłodnicka
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XIII Międzyszkolny

Konkurs Ortograficzny

rozstrzygnięty

29 maja 2019 roku w Szkole
Podstawowej w Czerniejowie miał
miejsce finał XIII Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego. Od 2006
roku w naszej gminie odbywa się sys-
tematycznie raz w roku taki konkurs.
Do zmagań o tytuł Mistrza Ortografii
2019 stanęły reprezentacje uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych gminy
Jabłonna. Celem konkursu było
uwrażliwienie dzieci na piękno języka
ojczystego oraz kształcenie czujności
i spostrzegawczości językowej.

Wszyscy uczniowie pisali ob-
szerne dyktando pełne ortograficz-
nych pułapek, a następnie
rozwiązywali zadania najeżone trud-
nościami. Mimo iż uczestnicy wykazali

się ogromną wiedzą i doskonałą zna-
jomością ojczystej ortografii, to nie-
mało problemów przysporzyły im:
„żądny przygód Jerzy, co mieszkał w
Białowieży” oraz „harcerka Honorata,
która hodowała orchidee, hiacynty,
chabry i hortensje”. Nad przygotowa-
niem i przebiegiem konkursu czuwały
polonistki: A. Brzozowska, A. Dubaj,
M. Wilczek oraz bibliotekarka M. Kłod-
nicka.  Profesjonalne podejście komisji
konkursowej przyczyniło się do spraw-
nego przebiegu finału konkursu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsi zostali na-
grodzeni pięknymi albumami
ufundowanymi przez organizatora
edukacyjnej imprezy, czyli Szkołę

Podstawową w Czerniejowie.
A to laureaci konkursu, a więc

Ci, którzy najlepiej poradzili sobie z
pułapkami ortograficznymi:
Mistrzem Ortografii 2019 została
uczennica naszej szkoły Weronika Ku-
rzempa, miejsce II zdobyła Zuzanna
Fit uczennica Zespołu Szkół w Jabłon-
nie, a III miejsce Kacper Brodowski
uczeń Szkoły Podstawowej w Czer-
niejowie oraz Nina Foks z Zespołu
Szkół w Jabłonnie.

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy, jesteśmy dumni z naszych
uczniów. Chętnych do wzięcia udziału
w potyczkach ortograficznych zapra-
szamy za rok! 

Małgorzata Wilczek

„Trzymaj formę” 

w SP w Czerniejowie

W roku szkolnym 2018/2019
klasy VI,VII i VIII naszej szkoły wzięły
udział w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym „Trzymaj Formę!" współ-
organizowanym przez Główny Inspek-
torat Sanitarny oraz Polską Federację
Producentów Żywności Związek Pra-
codawców w ramach realizacji strate-
gii WHO dotyczącej diety, aktywności
fizycznej i zdrowia. 

Program "Trzymaj Formę!"
pomagał rozwijać zainteresowania
uczniów i kształtować ich prozdro-
wotne nawyki. Realizowany był w ra-
mach godzin wychowawczych, lekcji
wychowania fizycznego oraz na do-

datkowych zajęciach pozalekcyjnych i
w czasie imprez szkolnych. 

Podczas realizacji programu
uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą
zdrowego odżywiania i aktywności fi-
zycznej uczestnicząc w pogadankach,
zajęciach prowadzonych tematycznie,
układali jadłospisy, przeliczali wartości
kaloryczne posiłków, obliczali swoje
BMI, tworzyli prezentacje multime-
dialne, malowali plakaty, brali udział w
różnych konkursach, projektach edu-
kacyjnych o tematyce związanej ze
zdrowym odżywianiem i aktywnością
fizyczną. Uczestniczyli w szkolnych
imprezach sportowych, w wyciecz-

kach sportowych m.in. w meczu piłki
nożnej kobiet Polska – Włochy, który
odbył się na Arenie Lublin. Przygoto-
wywali zdrowe potrawy, organizowali
akcje promujące zdrowe odżywianie
(„Dzień zdrowego odżywiania” oraz
,,Dzień dobrego chleba”) i aktywny styl
życia. 

Dziękujemy serdecznie rodzi-
com, którzy włączyli się i pomagali w
realizacji tego programu.

Anna Grzanka
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Tydzień dla Ziemi 

w Szkole Podstawowej

w Czerniejowie

Każdego roku 22 kwietnia ob-
chodzimy Międzynarodowy Dzień
Ziemi. Głównym celem tych obchodów
jest zwrócenie wszystkim uwagi na za-
grożenie jakie niesie szybki rozwój cy-
wilizacji i naruszenie równowagi
między człowiekiem a środowiskiem,
w którym żyje. Każdego roku Dniu
Ziemi towarzyszy inne hasło przewod-
nie – tegoroczne to „Chrońmy nasze
gatunki”. 

W trosce o Ziemię w dniach
13 - 17  maja 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej w Czerniejowie odbył się  ty-
dzień ekologiczny.  Uczniowie brali
udział w konkursach na rzeźbę pod
hasłem: „Moje arcydzieło z odpadów”
oraz na liść „ekodrzewa”, na którym
zamieszczano pomysły na temat: „Co

mogę zrobić dla dobra Ziemi”. W trak-
cie tygodnia ekologicznego przypadł
dzień niezapominajki - 15 maja. W tym
dniu kolor niebieski  i zielony domino-
wały w ubiorach uczniów i nauczycieli,
ponadto każdy został przyozdobiony
papierową niezapominajką wykonaną
przez  przedstawicielki Samorządu
Uczniowskiego. Nie zabrakło też
zajęć,  podczas których uczniowie po-
szerzali swoją wiedzę z zakresu
ochrony przyrody.

W szkole gościł p. Krzysztof
Wojciechowski z Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych, który wygło-
sił multimedialną prelekcję pt.: „W krai-
nie cieszynianki wiosennej. Krzczonowski
Park Krajobrazowy”. Uczniowie mieli
zatem okazję posłuchać o osobliwo-

ściach przyrodniczych oraz historycz-
nych i krajobrazowych tego obszaru,
ale nie tylko. Nasz gość wyjaśnił czym
różni się praca leśnika i pracownika
parku krajobrazowego oraz czym róż-
nią się mundury obu zawodów.

Podsumowaniem spotkania
była krzyżówka, którą uczniowie z za-
pałem wypełniali, a która sprawdzała za-
pamiętaną wiedzę. 

Wiele się w tym tygodniu
działo, a to wszystko po to, aby uwraż-
liwić naszych uczniów na problemy
środowiska przyrodniczego oraz za-
chęcić do aktywnej postawy na rzecz
otaczającej nas przyrody.

Anna Pomarańska

W świecie baśni

Dawno, dawno temu, za sied-
mioma górami, za siedmioma la-
sami… Któż z nas nie pamięta tych
słów, za którymi kryje się fantastyczny
świat baśni. Właśnie 8 maja 2019 roku
odbył się w Szkole Podstawowej w
Czerniejowie  konkurs literacko- czy-
telniczy, w którym  uczniowie wykazali
się doskonalą  znajomością kilkunastu
znanych na całym świecie baśni,
umiejętnością czytania ze zrozumie-
niem, szybkością kojarzenia i logicz-
nego myślenia. Ogółem uczniowie
musieli przebrnąć przez siedem nie-

prostych  konkurencji, np.: w Krainie
Zagubionych Bohaterów szukali
postaci ze znanych baśni, a w Krainie
Baśniocytatów łączyli krótkie frag-
menty utworów z ich autorem i tytu-
łem.  

Uczestnicy pracując w nie-
wielkich grupach rozwiązywali za-
gadki, krótkie komputerowe testy,
porządkowali poplątane tytuły, odszyf-
rowywali nazwy magicznych przed-

miotów, rozpoznawali baśniopisarzy,
łączyli ogniwa zaczarowanego łańcu-
cha. Każdy z uczniów zaprezentował
się  zebranym w stroju wybranego bo-
hatera baśniowego.

Uczestnicy szybko odpowia-
dali na pytania, doskonale radzili sobie
nawet z najtrudniejszymi zadaniami i
z radością współpracowali ze sobą.

Małgorzata Wilczek 
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Tygrys Ortografii

Gminy Jabłonna 

38. Mały Konkurs 

Recytatorski

13 maja 2019 r. w Centrum
Kultury Gminy Jabłonna odbył się
gminny etap 38. Małego Konkursu Re-
cytatorskiego. W tym roku na scenie
wystąpiło 31 recytatorów.

Jury w składzie:
- Jolanta Migryt (pracownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonnie - filii
w Piotrkowie oraz w Chmielu),
- Małgorzata Adamczyk (polonista,
teatrolog, pedagog teatru, instruktor
teatralny, animator kultury, specjalista
ds. edukacji teatralnej w Teatrze im. H.
Ch. Andersena w Lublinie)
- Urszula Lewartowicz (pracownik
naukowy Zakładu Pedagogiki Kultury
UMCS, animator kultury, instruktor i
reżyser teatralny, autor książek dla
dzieci oraz satyr dla dorosłych),
po wysłuchaniu i obejrzeniu prezenta-
cji, postanowiło przyznać: 6 nagród
oraz 5 wyróżnień:

KATEGORIA I: KLASY I-III

I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Wiktoria Wnuk 
(ZS w Piotrkowie)
II miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Julia Skwarzyńska
(ZS w Piotrkowie)
Wyróżnienia: 

Aleksandra Łukaszczyk (ZS w Jabłon-
nie), Aleksander Gąsior (Centrum Kul-
tury Gminy Jabłonna), Nadia
Szymańska (ZS w Piotrkowie).
KATEGORIA II: KLASY IV-VI

I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Konrad Styliński 
(ZS w Piotrkowie)
II miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Joanna Wadowska
(ZS w Jabłonnie) oraz Lena Łukasz-
czyk (ZS w Jabłonnie) III miejsce

(kwalifikacja do kolejnego etapu kon-
kursu): Paweł Ossowski (ZS w Piotrkowie)
Wyróżnienia:

Alicja Szkudnik (SP w Skrzynicach)
oraz Wanesa Wnuk (ZS w Piotrkowie).

Niezmiernie miło jest nam po-
informować, że laureaci organizowa-
nego przez nas gminnego etapu 38.
Małego Konkursu Recytatorskiego
zostali nagrodzeni na etapie powiato-
wym! 

Nominację do Wojewódz-
kiego Koncertu Laureatów zdobyła
Lena Łukaszczyk, natomiast wyróż-
nienia trafiły do Wiktorii Wnuk i Pawła
Ossowskiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Monika Rulka

22 maja w Zespole Szkół w
Piotrkowie odbyła się kolejna edycja
konkursu ortograficznego „Tygrys Or-
tografii Gminy Jabłonna”.

O zaszczytny tytuł „Tygrysa
Ortografii Gminy Jabłonna” walczyło 8
gimnazjalistów z Piotrkowa i Jabłonny.
Laureatami zostali:
1 miejsce – Patrycja Pielecha – Zespół
Szkół w Jabłonnie,
2 miejsce – Anna Zaborek – Zespół

Szkół w Piotrkowie,
3 miejsce – Kinga Skoczylas – Zespół
Szkół w Piotrkowie.

Pozostali uczestnicy otrzymali
tygrysie dyplomy i drobne upominki.
Serdeczne podziękowania należą się
Panu Wójtowi – Marcinowi Pastusza-
kowi – za przygotowanie dyktanda z

„piegżami” i „gżegżółkami”  oraz in-
nymi pułapkami, również za ufundo-
wanie cennych nagród i trzyletnią
współpracę przy organizacji konkursu
promującego poprawną polszczyznę.

Jolanta Korbaś
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Podejdź no do

płota, jako i ja 

podchodzę 

„Wiedzą sąsiedzi, jak kto sie-
dzi”, „Dobry sąsiad jest jak najlepszy
krewny”, „Bóg widzi wszystko, sąsiad
jeszcze więcej” - te i inne mądrości lu-
dowe żyją w różnych społeczeń-
stwach. Sąsiedzi są i będą zawsze
tacy sami – obgadujący, plotkujący,
zawistni, ale i pomocni, uczynni, ser-
deczni. Tu pokłócą się o 2 centymetry
płotu, a tu popilnują nam dziecka. Ge-
neralnie są niezastąpieni.

Czerniejowianie, wychodząc z
takiego założenia i chcąc się poznać,
pobyć ze sobą, zintegrować – zorga-
nizowali u siebie 28 maja Dzień Są-
siada. Nawiązali przy tym do
Europejskiego Dnia Sąsiada, który od-
bywa się w ostatni wtorek maja, a
który to wymyślili młodzi Francuzi,
ubolewający nad rozkładem więzi spo-

łecznych, zwłaszcza tych najbliższych,
sąsiedzkich. Tu też najpierw była tęs-
knota za czasami, o których się słyszy,
że były, że do sąsiadów chodziło się
po szklankę cukru, wpadało bez zapo-
wiedzi, nie było płotów, tylko furtki mię-
dzy podwórkami, do czasów, gdzie
wieczorem gromadziły się rodziny na
wspólnej telewizji czy grze w karty,
gdzie w święta chodzono od domu do
domu, gdzie się wszyscy znali.

Zgodnie z ideą tego dnia są-
siedzi – mieszkańcy, KGW Czernie-
jów, prezes Witold Wójcik i jednostka
OSP Czerniejów, sołtys Czerniejowa-
Kolonii Marcin Jakubusek, we współ-
pracy z Centrum Kultury Gminy
Jabłonna, zebrali się, by wspólnie
ustalić plan tego wydarzenia. Miało
być na luzie, sąsiedzko. By rzeczywi-
ście każdy miał możliwość dowiedzieć
się o tym wydarzeniu i jednoczenie, by
jak najbardziej nawiązać do idei tego
dnia, przez wieś zostały puszczone
zaproszenia wraz z listem. Mieszkańcy
mieli podawać je od sąsiada do sąsiada.

I kiedy wybiła godzina zero,
czyli nastał ostatni wtorek maja, w re-
mizie w Czerniejowie zebrali się
mieszkańcy. Pogoda i sprzęt utrud-
niały zadanie, nie udało się odtworzyć
filmu pod chmurką (a raczej w garażu
remizy), ale zawsze można zrobić to
innym razem. Ostatecznie wszystko

udało się znakomicie. Po burzy nie
było śladu, wiatr ucichł, a mieszkańcy
mogli świętować. Wspólnie odśpiewali
sobie Sto lat, zjedli tort, posadzili pa-
miątkowe drzewko, przy którym już
myślą o przyszłych spotkaniach kolę-
dowych, przypomnieli sobie wcześ-
niejsze inicjatywy, które miały u nich
miejsce. Dzieci mogły poeksperymen-
tować, wejść do wozu strażackiego,
popuszczać bańki, zjeść popcorn,
starsi zjeść ciasto, napić się kawy, po-
rozmawiać. Przy wspólnym ognisku,
można było upiec kiełbaskę. Nie-
zwykle ciekawą częścią programu
było przyjęcie nowych mieszkańców,
którzy osiedlili się w ostatnich latach
we wsiach Czerniejów i Czerniejów-
Kolonia, do grona mieszkańców. Tak
zwanym „tatowym sierpem”, po próbie
zjedzenia z uśmiechem kwaśnej cyt-
ryny, sołtys Marcin Jakubusek paso-
wał każdego z nich na prawowitego
obywatela.

Spotkanie to przyniosło efekt
w postaci nowych znajomości, odkry-
cia wspólnych zainteresowań, ale i po-
kazania, że społeczność sąsiedzka
jest i powinna być ważna, że inicja-
tywy lokalne mają znaczenie i dobrze
jest, kiedy one są. Był to po prostu
dobry, zwykły, miły czas. Zatem do zo-
baczenia następnym razem, Sąsiedzi.

Anna Pilch
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Mamy Czas, mamy

czy nie mamy?

Arka Noego, dziecięcy zespół,
śpiewała kiedyś „Mamy czas, mamy
czas, czas nie goni nas”. Ale czy fak-
tycznie? Raczej nie. W tym całym za-
bieganiu mamy chyba mają najgorzej.
Tu praca, tu dom, dzieci, ubrania,
szczepienia, karmienie, wymagania,
presja, by być dobrą mamą. Dlatego
powstał właśnie w Centrum kultury
Gminy Jabłonna Klub Mamy Czas.
Teraz kończy swój trzeci już sezon
działalności, jak zwykle spotykając się
w Stajni Gąsiorówka na wspólnym pikniku.

Ktoś powie: e tam po co takie
spotkania, w sobotę mam sprzątanie,
pieczenie ciasta na niedzielę, nadro-
bienie zaległości z tygodnia. Ale ten
jeden dzień w miesiącu warto poświę-
cić na spotkanie. To czas bycia z in-
nymi mamami. Mamami, które
borykają się z takimi samymi proble-
mami, obawami.  Każda z nas ma ten
sam problem, ile czasu poświęcić
dzieciom, chyba za mało jestem z
nimi, rany nie ogarniam co jutro na
obiad, kiedy ja posprzątam, nie mam
czasu na fryzjera, grządki mi zaras-
tają,  kiedy ja gdzieś wyjdę sama, a

zaraz potem o jakie bąble śpią słodko,
tosi tosi łapci, Aaa kotki dwa. Mamy
kołowrotek, dlatego dobrze jest
przyjść, zatrzymać się, pobyć, poba-
wić z dzieckiem, podotykać świata,
podoświadczać. Mamy Czas jest
właśnie miejscem, gdzie mówimy
STOP. Tu jesteśmy dla dziecka i dla
innych. Tu włączamy się w to, co jest
tu i teraz. Nie mówimy dziecku nie
mam czasu, bo.....

Sezon ten upłynął niezwykle
szybko, ostatnie spotkanie to przed-
stawienie teatralne „O smoku, co pękł
tego roku”, wystawione przez Teatrzyk
Pierwszego Kontaktu, to czas święto-
wania Dnia Dziecka podczas wspól-
nego wyjścia z dziećmi do sali zabaw
Tere Fere, to eksperymenty dla malu-
chów, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak
kameleon karmiony cukrem zmienia
kolor…

Wtedy też zrodziła się w nas
refleksja, że Mamy Czas nam urosło,
że dzieci, które zaczynały jako malu-
chy dwuletnie, teraz mają 5 -6 lat,
więc, by nowe dzieciaczki z mamami
miały szanse, pomyśleliśmy o cyklu

siostrze – czyli o Mamy Czas dla Ma-
lucha. To spotkania dla tych mnium-
nich – najmniejszych. Ich potrzeby, jak
i potrzeby ich mam są inne niż na-
szych starszaków, więc by dogodzić
jednym i drugim rozdzielamy grupy.
Mamy Czas dla Malucha miało już
swoje spotkanie inauguracyjne, na
którym bawiliśmy się zabawkami,
które w prosty sposób można zrobić w
domu. Mieliśmy też trzech uczestni-
ków, liczymy, że i ta grupa rozrośnie
się i nawiąże tak dobre relacje, jak 
„starsza siostra”.
A co do czasu, ten tak szybko płynie,
że celebrujmy chwile z naszymi
dziećmi, już za chwilę urosną, prze-
staną zarzucać nam ręce na szyję,
przestaną tak słodko pachnieć i mówić
„kocham cię mamusiu”, przestaną za-
sypiać przytulone do nas. Niedługo
zatęsknimy za zabawą klockami i piąty
raz czytaną tą samą bajką. Róbmy
wszystko, żeby czas nas nie gonił. Za-
trzymajmy się.

Anna Pilch

Wielki finał zajęć 

filmowych 

dla młodzieży! 

Warsztaty Filmowe w Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna powoli
dobiegają końca! Warsztatowicze pod
okiem Patryka Romana i Nikodema
Nowaka kończą pracę nad swoimi fil-

mowymi etiudami. Pokaz ich pracy od-
będzie się 14 lipca podczas Wiel-

kiego Finału Artystycznego Lata dla

Młodzieży w Centrum Kultury

Gminy Jabłonna.

Już dziś serdecznie zapra-
szamy! 

Monika Rulka




