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Wójt Gminy Jabłonna z absolutorium
Podczas  XXXIX Sesji Rady

Gminy Jabłonna, która odbyła się w
dniu 12 czerwca br., Radni po zapo-
znaniu się z pozytywną opinią Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna
oraz pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie w
sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok, 14 głosami za
(przy nieobecności jednego radnego),
udzielili  Wójtowi Gminy Jabłonna Pani
Magdalenie Sałek absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu Gminy za
2017 rok. 

Dochody gminy w 2017 r. zos-
tały wykonane w kwocie
31.279.395,77 zł, co stanowi 98,24%
planu. Wydatki natomiast w kwocie
31.349.965,61 zł, co stanowi 92,79%
planu. Deficyt budżetu wyniósł
70.570,14 zł.

W 2017 r. została wypraco-
wana nadwyżka operacyjna w kwocie
3.027.901,28 zł, co oznacza, że wy-
datki bieżące były niższe od wykona-
nych dochodów bieżących o ww.
kwotę.

Obecnie zadłużenie gminy
wynosi: 3 947 355 zł (w przeliczeniu
na jednego mieszkańca 495 zł). Są to
zobowiązania  wynikające z rozpoczę-

tych inwestycji w latach poprzednich,
które jako gmina realizujemy w dużej
ilosci, aby móc dotrzymać tempa roz-
woju innym gminom z terenu powiatu
lubelskiego.

Gmina Jabłonna jest jedną z
4 gmin w powiecie lubelskim, która ma
najniższe zadłużenie w skali całego
powiatu. Wskazane jest to w ogólnym
zestawieniu Ministerstwa Finansów, w
którym Gmina Jabłonna zajmuje 1794.

miejsce w Polsce wśród 2478 gmin.
(im wyższe zadłużenie gminy tym wy-
ższe miejsce w rankingu).

Wójt, w imieniu swoim i pod-
ległych jej pracowników Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, podzię-
kowała radnym za zaufanie i akcepta-
cję jej działań na rzecz rozwoju Gminy
Jabłonna  oraz sołtysom i mieszkań-
com, za rok owocnej i dobrej pracy.

Pani Wójt na Sesji poinformo-
wała również o pozytywnych wynikach
kompleksowej kontroli gospodarki fi-
nansowej gminy Jabłonna, przeprowa-
dzonej w dniach od 11 kwietnia do 30
maja 2018 r. przez inspektorów Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Kontrola obejmowała swoim zakre-
sem: 
1. ustalenia ogólno-organizacyjne;
2. księgowość i sprawozdawczość;
3. budżet jednostki samorządu teryto-
rialnego i jego realizacja;
4. gospodarkę mieniem;
5. rozliczenia finansowe jednostki sa-
morządu terytorialnego z jej jednost-
kami organizacyjnymi (szkoły, GOPS,
instytucje kultury).

Jolanta Góra
Skarbnik Gminy Jabłona

Remont drogi Piotrków - Piaski rozpoczęty!

Dzięki staraniom władz Gminy
Jabłonna, wielokrotnym rozmowom i
spotkaniom z władzami województwa
lubelskiego, Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Lublinie rozpoczął realizację
przebudowy drogi wojewódzkiej nr
836 na odcinku Piotrków Pierwszy -
Majdan Kozic Górnych. 

Jest to inwestycja, którą reali-
zuje firma Strabag, przebudowie zo-
stanie poddana nawierzchnia
asfaltowa o długości 8 km i 700 m.

W związku z częstymi wypad-
kami na skrzyżowaniu w Chmielu Dru-
gim, zostanie ono przebudowane i w
tym miejscu powstanie rondo. Ma ono

za zadanie poprawę bezpieczeństwa
na tym odcinku drogi.

Bardzo cieszymy się, że po
latach starań, głos władz gminy i
mieszkańców został uwzględniony w
planach województwa lubelskiego.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna
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W naszej gminie sezon inwe-
stycyjny w pełni, trwa realizacja pierw-
szej części zaplanowanych zadań w
budżecie gminy Jabłonna na 2018 r.
Obecnie planowana wartość inwesty-
cji wynosi ponad 17 milionów złotych.

W ramach budżetu realizu-
jemy w tym roku zarówno inwestycje
polegające na budowie dróg gminnych
oraz oświetlenia drogowego przy dro-
gach powiatowych, a także przekazu-
jemy dotację na budowę dróg
powiatowych oraz chodników w ciągu
tych dróg. 

Obecnie na terenie gminy
trwają prace drogowe w ramach prze-
budowy dróg powiatowych pn. „Bu-
dowa drogi powiatowej nr 2271L
Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Wola
Sobieska – etap II” na odcinku Domi-
nów-Skrzynice, na które gmina prze-
każe powiatowi 858.070,00 zł. W
ramach zadania powstanie nowa na-

wierzchnia asfaltowa drogi na odcinku
blisko 1300 mb oraz ponad 400 mb
chodnika w Skrzynicach. Zadanie rea-
lizowane jest wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Lublinie oraz Gminą
Głusk. Droga ta będzie alternatywąną
trasą dla mieszkańców gminy przy do-
jeździe do Lublina z północnej części
gminy.

Kolejnym zadaniem powiato-
wym jest „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2114L Piotrków Kolonia –
Nowiny Żukowskie – Wygnanowice od
km 0+071 do km 0+609”, na której po-

wstała nawierzchnia asfaltowa o dłu-
gości 538mb. W ramach przebudowy
dróg gminnych obecnie zakończona
została przebudowa drogi gminnej nr
107163L w miejscowości Jabłonna
Pierwsza (droga Sałatowa) na odcinku
711mb, kolejne inwestycje drogowe są
w trakcie realizacji. 

W tegorocznym budżecie za-

planowano również dwa zadania pole-
gające na przygotowaniu projektów
przebudowy dróg gminnych, które pla-
nujemy złożyć w konkursach dotacyj-
nych; są to: „Opracowanie
dokumentacji projektowej  na przebu-
dowę drogi gminnej nr 107189L w m.
Wolnica” oraz  dokumentacja projek-
towa na zadanie „Przebudowa oraz
budowa drogi gminnej nr 107159L w
miejscowości Jabłonna – Majątek,
Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi”.

W tym roku na terenie gminy
realizujemy termomodernizację dwóch

budynków Zespołu Szkół w Jabłonnie
oraz Centrum Kultury Gminy Jabłonna
w Piotrkowie Drugim. Na prace przy
Zespole Szkół w Jabłonnie otrzyma-
liśmy pożyczkę (w części umarzalną)
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie. Łączna wartość zadania to
826.234,64 zł.  

Gminne inwestycje w 2018 roku cz. I

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jabłonnie

Budowa drogi Dominów-Skrzynice Budowa drogi Dominów-Skrzynice

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jabłonnie
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Gminne inwestycje w 2018 roku cz. I
Natomiast termomodernizacja

Centrum Kultury Gminy Jabłonna rea-
lizowana jest przy wsparciu środków
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Działanie 5.2 Po-
prawa efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej, gdzie
łączna wartość planowanych prac wy-
nosi 323.560,60zł, a dofinansowanie
wynosi 85% wartości projektu. 

W czerwcu zakończyliśmy

montaż 67 przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy, które
realizowaliśmy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach poddziałania 7.2
„Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infra-

struktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.

Wartość zadania wyniosła 
1 279 951,05 zł  z czego 63,63%, tj.
814 432,00 zł stanowiła dotacja pro-
gramu. 

W czerwcu br. odbyły się
spotkania mieszkańców z Wykonawcą
w ramach projektu "Odnawialne źródła

energii na terenie gminy Jabłonna -
kolektory słoneczne i kotły na biomsę"
firmą FlexiPower Group. Od 9 lipca br.
rozpoczął się montaż instalacji solar-
nych i piecy na biomasę na terenie
gminy, będzie on sukcesywnie realizo-
wany w poszczególnych miejscowo-
ściach. W ramach projektu

zaplanowano montaż 549 zestawów
solarnych do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej oraz 30 piecy na bio-
masę w gospodarstwach domowych
na terenie całej gminy. 

Jako Gmina jesteśmy na eta-
pie rozstrzygania zapytań i przetargów
na realizację kolejnych inwestycji,
m.in. „Przebudowę kuchni i stołówki
oraz korytarza wraz ze zmianą spo-
sobu użytkowania pomieszczeń w
części budynku w Zespole Szkół w

Jabłonnie”, powstanie Otwartej Strefy
Aktywności w Tuszowie, kompleksu
boisk w Czerniejowie przy szkole oraz
budowę placu targowego w Jabłonnie-
Majątek. 

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Budowa drogi w Piotrkowie-Kolonii Budowa drogi w Piotrkowie-Kolonii

Budowa drogi w m. Jabłonna Pierwsza Budowa drogi w m. Jabłonna Pierwsza
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Kiedy powstanie nowy budynek Urzędu Gminy?
Wiele osób pyta nas o rozbu-

dowę budynku Urzędu Gminy, w któ-
rym kiedyś mieścił się były posterunek
policji, ponieważ w okresie zimowym,
nie tylko ze względów pogodowych
prace zostały wstrzymane.

Na przełomie listopada i grud-
nia 2017 roku, po wykonaniu podziem-
nej części budynku do stanu „zero”, tj.
fundamentów wraz z izolacjami, pod-
budowy pod posadzki oraz uzbrojenia
terenu, Wykonawca zwrócił się do na-
szego Urzędu o uszczegółowienie nie-
których rozwiązań konstrukcyjnych –
w szczególności stropów oraz więźby
dachowej. W jego ocenie, z którą
wstępnie się zgodziliśmy, projekt za-
wierał błędy i nieścisłości. Inspektor
Nadzoru z ramienia Zamawiającego
podjął liczne próby kontaktu z projek-
tantem konstrukcji w celu dokonania
„roboczych” ustaleń, jednak kontakt
ten był znacznie utrudniony. Projektant
odmawiał udzielania wyjaśnień, a po
kilku próbach po prostu zaprzestał od-
bierania telefonów. Jako Zamawiający
wezwaliśmy konstruktora na radę bu-

dowy, która odbyła się 20.12.2017.
Podczas tej narady projektant podtrzy-
mywał swoje rozwiązania i nadal nie
poczuwał się do błędów. Na poparcie
swojej tezy podał kontakty do produ-
centów stropów, na których systemach

rzekomo bazował opracowując pro-
jekt, jednak z uwagi na zapisy ustawy
PZP nie podał w projekcie nazw włas-
nych. Wykonawca i Inspektor Nadzoru
niezależnie od siebie dokonali rozez-
nania u tych producentów i okazało
się, że żaden z nich nie jest w stanie
dostarczyć stropu zgodnego z doku-
mentacją projektową.

W związku z zaistniałą sytua-
cją projektant – został pisemnie wez-
wany do usunięcia wad dokumentacji.
W pierwszej odpowiedzi odmówił wy-
konania poprawy dokumentacji, zarzu-
cając niekompetencje przedstawicielom
Zamawiającego. W kolejnym piśmie
umotywowaliśmy dodatkowo nasze
wezwanie prawnie i projektant zade-
klarował usunięcie wad. Poprawianie
dokumentacji przez firmę projektową
odbywało się w niezadawalającym

tempie, a rzekomo poprawiona doku-
mentacja posiadała kolejne wady. Pro-
jektant był w związku z tym przez nas
monitowany pisemnie i telefonicznie.
Zarówno pierwotna jak i poprawiona
dokumentacja została poddana eks-
pertyzie rzeczoznawcy budowlanego
na zlecenie gminy. Wyniki obu eksper-
tyz nie pozostawiły wątpliwości, że za-
rzuty Gminy jako Zamawiającego są
słuszne. 

Wykonawca wstrzymał prace
na budowie z dniem 05.02.2018, po
wyczerpaniu dostępnych frontów
robót. Wykonane zostały częściowo
ściany parteru oraz roboty przewi-
dziane w części istniejącej.

W końcu pismem z dnia 23
maja projektant odmówił dokonywania
dalszych poprawek, powołując się na
nieprawdziwą informację jakoby Za-
mawiający zatwierdził poprzednie
(błędne) rozwiązanie. W tej sytuacji
postanowiono o zleceniu wykonania
zastępczego na koszt firmy projekto-
wej. Po wykonaniu niezbędnych po-
prawek w projekcie z końcem czerwca
firma INBUD, jako Wykonawca powró-
ciła na plac budowy. Obecnie termin
zakończenia robót budowlanych to li-
piec 2019r, pierwotnie był to luty 
2019 r., a więc czas budowy został
przedłużony o czas przestoju Wyko-
nawcy. 

Przypomnijmy, że w nowym
budynku będą mieścić się oprócz
wszystkich referatów Urzędu Gminy
wraz z salą narad, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Zespół Ad-
ministracyjny Szkół.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna
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Pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 otwarty, kolejny przed nami
Trasa między Piotrkowem a

Wysokim już oficjalnie została oddana
kierowcom do użytkowania. To 18 ki-
lometrów najdłuższej drogi wojewódz-
kiej w kraju, która łączy Lublin z
Grabownicą Starzeńską na Podkarpa-
ciu i mierzy 225 km. Modernizacja

tego odcinka kosztowała 63,8 mln zł,
z czego 49 mln zł pochodzi z UE.

W dalszym ciągu trwają prace
na kolejnym odcinku drogi wojewódz-
kiej nr 835 - Piotrków Pierwszy - Lub-
lin. Na terenie gminy Jabłonna
ukadana jest druga warstwa asfaltu, a

także budowane są ciągi pieszo-rowe-
rowe i wjazdy na działki.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Gmina uporządkowała dawne miejsce kultu - Krzaczki w Jabłonnie 
„Krzaczki” w Jabłonnie to

miejsce od wieków uważane za cu-
downe, zwane „Boże Miłosierdzie” lub
„Bożak”. Dlatego też niezwykle waż-
nym jest pielęgnowanie pamięci o nim
oraz dbanie o jego wygląd.

Mieszkańcy Jabłonny oraz
okolicznych wsi od wieków uważali to
miejsce za święte. Wśród wiekowych
lip wybudowana została kapliczka,
oraz ustawiony został krzyż upamięt-
niający cudowne wydarzenia zwią-
zane z tym miejscem. 

Do dnia dzisiejszego prze-
trwały dwie legendy. Według jednej w
tym miejscu Pan Jezus ze szczytu
wstąpił do nieba, zostawiając ślad

swojej stopy. Druga legenda mówi o
tym, że wędrujący po świecie Pan
Jezus właśnie na tym pagórku odpo-
czywał. 

Ludzie uważali, że ziemia z
tego miejsca ma właściwości uzdra-
wiające, w zwiazku z tym w Dzień
Wniebowstąpienia licznie gromadzili
się tam i przywozili osoby chore.

W 1814 roku dziedzic Jab-
łonny Joachim Owidzki starał się o po-
zwolenie wybudowania w tym miejscu
kaplicy, ale ówczesne władze ko-
ścielne nie wyraziły na to zgody. Po
wielu latach oczekiwań, wprawdzie nie
na miejscu dawnego kultu, ale w cen-
trum Jabłonny powstał kościół i parafia

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. 
I podobnie jak przez minione wieki, w
święto Wniebowstąpienia Pańskiego
odbywa się odpust parafialny.

W czerwcu br. Gmina Jab-
łonna przeprowadziła prace porząd-
kowe na tym miejscu. Wycięte zostały
zakrzaczenia oraz wykoszona trawa.
W planach władz Gminy jest rozpo-
częcie współpracy z Lubelskiem Kon-
serwatorem Zabytków w zakresie
objęcia „Krzaczków” ochroną prawną.

Marcin Pastuszak
na podst. opracowania 

Beaty Januszek
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OSA powstanie w Tuszowie
Gmina Jabłonna otrzymała

dofinansowanie na utworzenia Otwar-
tej Strefy Aktywnosći (OSA) - siłowni

zewnętrznej i placu zabaw.
Nowoczesny obiekt sportowo-

rekreacyjny powstanie w Tuszowie na

placu za remizą strażacką. Jego po-
wstanie umożliwi  wszystkim miesz-
kańcom gminy spędzenie wolnego
czasu w sposób aktywny, stanie się
miejscem integracji społecznej dla
wszystkich mieszkańców w różnym
wieku i o zróżnicowanej sprawności fi-
zycznej. 

Oprócz urządzeń siłowni po-
wstanie także sprawnościowy plac
zabaw dla dzieci, strefa gier i relaksu
oraz zagospodarowanie zieleni.

Kwota dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - 
50 000,00 zł. Wartość inwestycji wy-
nosi 108.000,00 zł.

Termin realizacji - do końca
2018 roku.

Dofinansowanie na budowę placu zabaw w Chmielu
Ochotnicza Straż Pożarna w

Chmielu podpisała umowę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubel-
skiego na realizację projektu, w ra-
mach którego urządzi plac zabaw i
siłownię zewnętrzną z dostępem do
WIFI w miejscowości Chmiel Pierw-
szy. 

Kwota pomocy z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 wynosi  69 792,00 zł, co stanowi
95 % kosztów całkowitych projektu.

Termin realizacji projektu -
koniec maja 2019 roku.

Projekt realizowany będzie
we współpracy z Gminą Jabłonna.

Dofinansowanie na współpracę Gminy Jabłonna z Ukrainą

Gmina Jabłonna w partner-
stwie z Fundacją Inicjatyw Menedżer-
skich oraz Gminą Puchaczów i Gminą
Cyców otrzymały dofinansowanie na
realizację projektu "Gromada kreato-
rem wspierania przedsiębiorczości". 

W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną spotkania przedstawi-
cieli gmin oraz gromad wraz z
lokalnymi przedstawicielami przedsię-
biorców z Polski i Ukrainy.

Partnerem ze strony Ukrainy
dla Gminy Jabłonna jest Gromada Te-

teriwska (obwód żytomierski), z którą
gmina ma podpisaną umowę o współ-
pracy.

Projekt realizowany będzie w
ramach programu RITA - Przemiany w
regionie współfinansowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji
(operatora programu) i Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności (fundatora
i inicjatora programu).

Wartość projektu: 59 990,00 zł.
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Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie 
na montaż instalacji fotowoltaicznych 

W związku ze zwiększeniem
kwoty środków przeznaczonych na fi-
nansowanie projektów w ramach kon-
kursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania

OZE Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020, Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia
2018 r. podjął decyzję o współfinanso-

waniu projektu RPLU.04.01.00-06-
0131/16 pt. Odnawialne źródła energii
na terenie gminy Jabłonna - instalacje
fotowoltaiczne” złożonego przez
Gminę Jabłonna. 

Łącznie w ramach projektu
zostanie wybudowanych 79 instalacji
fotowoltaicznych o mocy 2,2 kW ,
3025 kW oraz 5, 225 kW.

Całkowita wartość projektu
wynosi 1 668 419, 42 zł. Dofinansowa-
nie ze środków EFRR wynosi 85 %
kosztów kwalifikowanych, co stanowi
kwotę 1 299 020,60 zł.

Głównym celem projektu jest
zwiększenie wykorzystywania OZE w
ogólnej produkcji energii na terenie
gminy Jabłonna. Planowany okres
realizacji projektu 2019- 2020 r.

Przebudowa boisk sportowych w m. Czerniejów w celu rozbudowy
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

na terenie gminy Jabłonna 
Gmina Jabłonna uzyskała do-

finansowanie na realizację projektu
"Przebudowa boisk sportowych w m.
Czerniejów w celu rozbudowy infra-
struktury  rekreacyjno-wypoczynkowej
na terenie gminy Jabłonna". Projekt
jest dofinansowany ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest
stworzenie w Gminie Jabłonna ogól-
nodostępnej infrastruktury rekreacyj-
nej poprzez przebudowę boiska do
piłki siatkowej i nożnej z innowacyjnym
dostępem do Internetu przez ogólno-
dostępne WIFI zasilane energią sło-
neczną. Przebudowa infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej służyć
będzie mieszkańcom całej  Gminy
Jabłonna, w tym w szczególności
mieszkańcom miejscowości Czernie-
jów, na terenie której nie ma ogólno-
dostępnego miejsca spotkań
rekreacyjno-wypoczynkowych.

Całkowita wartość inwestycji
244 004,63 zł.

Kwota dofinansowania wynosi
155 260,00  zł, co stanowi 63,63%
kosztów całkowitych projektu. 

Realizacja projektu będzie
miała miejsce w  latach 2018 – 2019.
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Realizacja projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy
Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”

W dniach 18 i 21 czerwca br.
odbyły się cztery spotkania informa-
cyjne, podczas których osoby biorące
udział w projekcie mogły się spotkać i
porozmawiać z przedstawicielami wy-
konawcy oraz Inspektorem nadzoru
na temat zasad montażu kolektorów i
piecy na biomasę. 

Montaż instalacji solarnych i
piecy na biomasę na terenie gminy
Jabłonna rozpoczął się od 9 lipca br.
Firma FlexiPower - Wykonawca inwe-
stycji BĘDZIE USTALAŁA BEZPO-
ŚREDNIO z mieszkańcami terminy
montażu. Wszelkie kwestie tech-
niczne, wizje lokalne, miejsce mon-
tażu instalacji prosimy zgłaszać do
Koordynatora ze strony Wykonawcy
Pana Wojciecha Słomki tel. 690 996
885. 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Gmina Jabłonna we wspól-
pracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i In-
nowacji w Lublinie otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy: Cie-
kawi siebie - ciekawi świata”. W ra-
mach projektu dla uzdolnionych
uczniów ze szkół z terenu Gminy Jab-
łonna przeprowadzone zostaną zaję-
cia pozalekcyjne z wybranych
przedmiotów, z których uczniowie wy-
kazują szczególne uzdolnienia. Dodat-
kowo uczniowie wezmą udział w
laboratoriach i warsztatach na Uniwer-
sytecie Ekonomii i Innowacji w Lubli-
nie. Podczas warsztatów
wykorzystywane będą nowoczesne

technologie m.in. Lego WeDo oraz Mi-
necraft EDU.

W ramach projektu wspar-
ciem objęci będą uczniowie klas IV, V
i VI ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Jabłonna. W projekcie zaplano-
wane zostały także warsztaty dla ro-

dziców z zakresu wspierania dzieci w
rozwoju w oparciu o uzdolnienia i za-
interesowania.

Projekt jest dofinansowany
przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Gmina Jabłonna nie ponosi
dodatkowych kosztów w związku z
realizacją projektu.

Dotacja dla szkół na tablice interaktywne
Szkoły Podstawowe w Tuszo-

wie, Czerniejowie, Skrzynicach i Piotr-
kowie otrzymają dotację w ramach
Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompeten-
cji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna
tablica” na zakup tablic interaktyw-
nych. Dotacja zostanie przekazana
przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Wartość projektu 70.000,00 zł.
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Dofinansowania dla Gminy Jabłonna – projekty nieinwestycyjne
W przedostatnim numerze

„Pulsu Gminy Jabłonna” przedstawi-
liśmy Państwu dotacje, które pozyska-
liśmy na działania inwestycyjne w
trwającej kadencji. Lata 2015-2018 to
również intensywny czas pracy na-
szego Urzędu Gminy oraz jednostek
organizacyjnych dot. pozyskiwania
środków zewnętrznych na różnego ro-
dzaju działania, tzw. „miękkie”. W
ciągu dotychczasowej pracy zrealizo-
waliśmy i jesteśmy w trakcie realizacji
ok. 30. projektów nieinwestycyjnych o
łącznej wartości ponad 1.400.000 zł.
To praca wielu osób z naszego Urzędu
i jednostek organizacyjnych, aby te
działania mogły być realizowane, aby
służyć naszym mieszkańcom, dziś
chcielibyśmy przedstawić niektóre z
nich. 

Ważnym tematem naszych
działań jest edukacja i działania w ob-
szarze ochrony środowiska. W latach
2015-2018 zrealizowaliśmy w ramach
projektu „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest w gminie Jabłonna” przy
wsparciu środków  z  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Lublinie działania
polegające na usunięciu z ponad 200
posesji 400 ton eternitu, a kolejne 70
posesji czeka na ich usunięcie w tym
roku. Wartość tego zadania to ponad
170.000 zł. 

Edukacja ekologiczna to rów-
nież niezwykle ważne zadanie dla
nas, realizowane również przy wspar-
ciu WFOŚiGW w Lublinie. Dzięki 4
projektom o łącznej wartości 35.345 zł
udało się zrealizować, m.in.: olimpiady
ekologiczne dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, wyznaczony
został szlak pieszo-rowerowy po
Krzczonowskim Parku Krajobrazowym

o dł. 8 km, wydano folder na temat
Władysława Taczanowskiego oraz ga-
tunków ptaków zamieszkujących te-
reny Gminy Jabłonna ze szczególnym
uwzględnieniem Krzczonowskiego
Parku Krajobrazowego, stworzono i
wydano grę planszową o tematyce or-
nitologicznej.

Kolejnymi z zadań były  „Lik-
widacja dzikich wysypisk na terenie
gminy Jabłonna wraz z zakupem mo-
nitoringu” oraz „Utworzenie i urządze-
nie terenów zielonych w Gminie
Jabłonna”. Wartość tych zadań w
2017 i 2018 r. wyniosła ponad 40.000
zł, w ramach zadania dot. terenów zei-
lonych powstały nasadzenia przy Ze-
spole Szkół wJabłonnie i Centrum
Kultury Gminy Jabłonna, a w tym roku
przy Szkole Podstawowej w Czernie-

jowie i i kontynuacja nasadzeń przy
CKGJ.

Kolejnym obszarem naszych
projektów jest informatyzacja
Urzędu, gdzie w ramach projektu  E-
gminy w Lubelskim Obszarze Funk-
cjonalnym o łącznej wartości 788
519,00 zł zostaną wprowadzone
usługi elektroniczne dla mieszkańców
gminy, zakup wyposażenia dla UG
Jabłonna. W drugim projekcie Akcele-
rator e-Administracji realizowanym w
partnerstwie z innymi gminami nastąpi
elektronizacja  procesu świadczenia
usług przez nowe
e-usługi w obszarze podatków i nie-

ruchomości.
W obszarze oświaty stara-

liśmy się korzystać z dostępnych pro-
gramów oferowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i tak
co roku w ramach rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej z Minis-
terstwa Edukacji Narodowej.

- w 2015 r. środki  w kwocie 25.000 zł
przeznaczono na doposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej, 35.000 zł na zakup
wyposażenia do stołówek szkolnych
we wszystkich  szkołach, a także
10.000 zł na wyposażenie w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne dla Ze-
społu Szkół w Jabłonnie na  edukację
włączająca;
- w 2016 r. szkoły otrzymały łącznie
10.000 zł z tytułu wyposażenia w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
w celu podnoszenia jakości udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej i zajęć rewalidacyjnych; 
- w 2017r. za kwotę 23 949,52 zł zos-
tało zakupione wyposażenia gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Zakupiono m.in. apteczki pierwszej

pomocy z wyposażeniem, tablice do
badania ostrości wzroku, do badania
widzenia barwnego, tablice-siatki cen-
tylowe wzrostu i masy ciała, wagi oraz
meble do gabinetu.

Szkoły z terenu gminy sko-
rzystały również z dotacji na zakup
książek: w 2015 r. – w kwocie 6770 zł
w ramach  programu  „Książki naszych
marzeń”, a w 2016 r., na kwotę 
24 960 zł z „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Dodatkowo w
2018 r. w ramach „Rządowego pro-
gram rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017 - 2019
– „Aktywna tablica”  pozyskaliśmy
70.000,00 zł na zakup tablic multime-
dialnych dla 4 szkół z terenu gminy.

Ciąg dalszy na stronie 12
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Dofinansowania dla Gminy Jabłonna – projekty nieinwestycyjne
Ciąg dalszy ze strony 11

Ostatnim z obszarów w któ-
rym skutecznie udaje się nam pozyski-
wać dotacje na nasze działania jest
kultura. W latach 2015-2018 pozyska-
liśmy wspólnie z jednostkami organi-

zacyjnymi (CKGJ i Biblioteką) ponad
160.000zł na działania kulturalne;
- w 2018 r.  Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Jabłonnie w ramach Pro-
gramu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego "Partnerstwo dla książki"

realizuje projekt „Między słowami -
zgrywalizujmy półki z książkami” o
łącznej wartości 17.900,00zł
- w 2016 r. ponad 30.000zł trafiło do
CKGJ na projekt „Dom Kultury to nie
budynek, Dom Kultury to ludzie!” w ra-
mach programu Dom Kultury + Inicja-
tywy lokalne 2016 Narodowego
Centrum Kultury;
- w latach  2016-2018 Centrum Kultury
Gminy Jabłonna pozyskało środki na
3 młodzieżowe projekty teatralne w ra-
mach programu „Lato w teatrze” w ra-
mach Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warsza-
wie, który realizowany jest ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Magdalena Sałek

Wsparcie 
dla przedsiębiorców

W okresie od 27 lipca do 28
sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego będzie pro-
wadził nabór wniosków na rozwój
przedsiębiorczości. W ramach naboru
dofinansowanie będą mogły uzyskać
następujące typu projektów:
1. Bezzwrotne wsparcie dla osób za-
mierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące:
a) szkolenia oraz doradztwo umożli-
wiające uzyskanie wiedzy i umiejętno-
ści niezbędnych do podjęcia i
oprowadzenia działalności gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych w
postaci dotacji bezzwrotnej na rozpo-
częcie działalności gospodarczej
c) wsparcie pomostowe ( niefinan-
sowe i finansowe)

Typu projektów realizowane w
ramach Działania mają na celu opty-
malne wykorzystanie zasobów ludz-
kich tkwiących w rolnictwie poprzez
reorientację zawodową tych osób w
kierunku podejmowania pozarolniczej
działalności gospodarczej. Działanie
ma na celu zwiększenie liczby nowych
miejsc pracy w nowoutworzonych mi-
kroprzedsiębiorstwach. 

Więcej informacji oraz wszyst-
kie  niezbędne dokumenty znajdują się
na stronie internetowej www.rpo.lubel-
skie.pl   oraz w Punkcie Kontaktowym
Urzędu Marszałkowskiego. 
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Sesje Rady Gminy Jabłonna
Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas XXXVII sesji 
w dniu 20 marca 2018 r.:
1. Uchwała Nr XXXVII/261/2018 w spra-
wie przyjęcia „programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jabłonna na 2018 rok”,
2. Uchwała Nr XXXVII/262/2018 w spra-
wie wprowadzenia zwolnień od podatku
rolnego,
3. Uchwała Nr XXXVII/263/2018 w spra-
wie wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości w obrębie geodezyjnym
Piotrków Pierwszy,
4. Uchwała Nr XXXVII/264/2018 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Radnego
Rady Gminy Jabłonna,
5. Uchwała Nr XXXVII/265/2018 w spra-
wie rozpatrzenia skargi dotyczącej dzia-
łalności Wójta Gminy Jabłonna i
podległych jej pracowników w sprawie
nie utwardzenia drogi,
6. Uchwała Nr XXXVII/266/2018 w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania tych na-
pojów na terenie Gminy Jabłonna,
7. Uchwała Nr XXXVII/267/2018 w spra-
wie ustalenia wysokości opłat za korzys-
tanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach oraz oddzia-
łach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jabłonna
8. Uchwała Nr XXXVII/268/2018 w spra-
wie ustalenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć pedagoga
szkolnego, psychologa, logopedy, do-
radcy zawodowego i terapeuty pedago-
gicznego,
9. Uchwała Nr XXXVII/269/2018 w spra-
wie ustalenia na 2018 rok maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane,
10. Uchwała Nr XXXVII/270/2018 w
sprawie podziału Gminy Jabłonna na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich gra-
nic, numerów i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu wyborczym,
11. Uchwała Nr XXXVII/271/2018 w
sprawie podziału Gminy Jabłonna na
stałe obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych,
12. Uchwała Nr XXXVII/272/2018 w
sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego od

osób fizycznych w drodze inkasa, wy-
znaczenia inkasentów i określenia wy-
sokości wynagrodzenia inkaso,
13. Uchwała Nr XXXVII/273/2018 w
sprawie ustanowienia zasad przyznawa-
nia diet sołtysom,
14. Uchwała Nr XXXVII/274/2018 w
sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
15. Uchwała Nr XXXVII/275/2018 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.
Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas XXXVIII sesji w dniu 
15 maja 2018 r.:
1. Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Jab-
łonna a Gminą Lublin w sprawie powie-
rzenia Gminie Lublin realizacji zadania
publicznego z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na kierowaniu miesz-
kańców Gminy Jabłonna do
Środowiskowych Domów Samopomocy
w Lublinie,
2. Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 w
sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/266/2018 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie usta-
lenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania tych napojów na terenie
Gminy Jabłonna,
3. Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 w
sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/249/2017 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Alkoholowych i
Narkomanii na 2018 rok,
4. Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomo-
ści z dotychczasowym Dzierżawcą,
5. Uchwała Nr XXXVIII/280/2018 w
sprawie określenie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów,
6. Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 w
sprawie uchwalenie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie
Gminy Jabłonna,
7. Uchwała Nr XXXVIII/282/2018 w
sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
8. Uchwała Nr XXXVIII/283/2018 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej,
9. Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 w
sprawie określenia miejsc publicznych,
w których dopuszcza się możliwość spo-

żywania napojów alkoholowych na tere-
nie Gminy Jabłonna,
10. Uchwała Nr XXXVIII/285/2018 w
sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/261/2018 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przy-
jęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy
Jabłonna na 2018 rok”,
11. Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 w
sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/271/2018 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie po-
działu Gminy Jabłonna na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, gra-
nic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas XXXIX sesji w dniu 
12 czerwca 2018 r.:
1. Uchwała Nr XXXIX/287/2018 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Jabłonna za
2017 r.,
2. Uchwała Nr XXXIX/288/2018 w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna
absolutorium z wykonania budżetu za
2017 rok,
3. Uchwała Nr XXXIX/290/2018 w spra-
wie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
4. Uchwała Nr XXXIX/291/2018 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację zada-
nia pn. „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2272L w m. Chmiel Drugi
gm. Jabłonna”,
5. Uchwała Nr XXXIX/292/2018 w spra-
wie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu
pomocy finansowej na realizację zada-
nia pn. „Budowa drogi powiatowej nr
2272L Lublin – Głusk – Skrzynice –
Chmiel-Sobieska Wola – dr. woj. 837 na
odc. Dominów – Skrzynice – Etap II”,
6. Uchwała Nr XXXIX/293/2018 w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2018,
7. Uchwała Nr XXXIX/294/2018 w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej,
8. Uchwał Nr XXXIX/295/2018 w spra-
wie przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Jab-
łonna.

Magdalena Zaborek
Urząd Gminy Jabłonna
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Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 90-lecia OSP Piotrków
3 maja 2018 roku w Piotrko-

wie odbyło się święto strażackie -
Gminny Dzień Strażaka połączony z
obchodami 90 rocznicy powołania do
życia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piotrkowie. Wzięły w nim udział
wszystkie jednostki z terenu naszej
gminy: OSP Chmiel, OSP Czerniejów,
OSP Skrzynice, OSP Tuszów, OSP
Jabłonna, OSP Wierciszów, OSP
Piotrków i zaprzyjaźniona jednostka z
gm. Krzczonów OSP Piotrkówek.

Gośćmi naszej uroczystości
byli Pan Poseł na Sejm Jan Łopata,
Starosta Lubelski Pan Pawel Pikula,
Pan Henryk Smolarz - Kierownik Biura
Energii w Urzędzie Marszałkowskim,
Pan Michał Marciniak – asystent posła
do Parlamentu Europejskiego Krzysz-
tof Hetman, Pan Ryszard Krzyszczak
- Dowódca JRG w Bychawie, radni,
sołtysi, kierownictwo Urzędu i dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych, przed-
siębiorcy, Panie z KGW Piotrków
Pierwszy i Piotrków Drugi.

Podczas uroczystkości
Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrko-
wie została odznaczona Złotym Meda-
lem „Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego", którym w imieniu Mar-
szałka Województwa Lubelskiego od-
znaczył jednostkę Pan Henryk
Smolarz. 

Podczas jubileuszu zostali
również odznaczeni następujący stra-
żacy: 
Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca
2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w
Lublinie nadało Złoty medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” n/w druhom
OSP w Piotrkowie:
1. Druhowi Henrykowi Sałkowi
2. Druhowi Robertowi Zaborkowi
Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca
2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w

Lublinie nadało srebrny medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” n/w dru-
hom OSP w Piotrkowie:
1. Druhowi Sylwestrowi Skrzypkowi,
2. Druhowi Piotrowi Podsiadłemu.
Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca
2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w
Lublinie nadało brązowy medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” n/w dru-
hom OSP w Piotrkowie :
1. Łukaszowi Podsiadłemu,
2. Krzysztofowi Poleszakowi,

3. Szymonowi Cioczkowi,
4. Łukaszowi Poleszakowi,
5. Arkadiuszowi Cioczkowi.
Uchwałą  Nr 1/18 z  dnia 13.04.2018r.
Prezydium ZOP ZOSP RP w Lublinie
nadało odznakę „Wzorowy Strażak”
n/w druhom OSP w Piotrkowie :
1. Konefał Łukasz,
2. Skwarzyński Daniel,
3. Kifner Jakub,
4. Maziarczyk Marek,
5. Tynecki Jacek,
6. Ziętek Jacek.
Uchwałą  Nr 1/2018  z dnia 17 kwiet-
nia 2018r.  Prezydium ZOG ZOSP RP
w Jabłonnie nadało odznaki Lecia n/w
druhom OSP w Piotrkowie :
1. Za wysługę lat „50”:
- Klimek Henryk,
- Grzegorczyk Wiesław,
- Sałek Henryk.
2. Za wysługę lat „40”:
- Siatkowski Edward.
3. Za wysługę lat „30”:
- Skalski Andrzej.
4. Za wysługę lat „20”:
- Podsiadły Piotr,
- Poleszak Tomasz,
- Skrzypek Sylwester,
- Ziętek Grzegorz,
- Zaborek Robert,
- Tynecki Jacek.

5. Za wysługę lat „10”:
- Bryda Łukasz,
- Filipczak Daniel,
- Gutek Grzegorz,
- Kranc Marcin,
- Podsiadły Łukasz,
- Poleszak Łukasz,
- Maziarczyk Marek,
- Cioczek Szymon.
6. Za wysługę lat „5”:
- Kifner Jakub,
- Poleszak Krzysztof,

- Cioczek Arkadiusz,
- Skwarzyński Daniel.

Bardzo serdecznie chcemy
podziękować za organizację tego
święta przede wszystkim druhom z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotr-
kowie. Dziękujemy Paniom z KGW
Piotrków Pierwszy i Piotrków Drugi,
żonom, dziewczynom, narzeczonym,
córkom, matkom naszych Druhów z
OSP, dziękujemy Zarządowi Gmin-
nemu Związku OSP RP w Jabłonnie,
Komendantowi Druhowi Bolesławowi
Skalskiemu, Panu Markowi Brydzie,
który poprowadził uroczystość, skła-
damy serdeczne podziękowania na
ręce Księdza proboszcza Adama Soł-
tysiaka za odprawienie mszy świętej,
a Młodzieżej Orkiestrze Dętej Hen-
ryczki z Bychawy za oprawę mu-
zyczną tego wydarzenia.

Cieszymy się, że tak liczna
grupa mieszkańców uczciła wspólnie
z nami ten doniosły moment 90. rocz-
nicy powołania do życia OSP Piotrków
a także celebrowała święto Gminnego
Dnia Strażaka.

Roman Dąbek
Prezes Zarządu Gminnego 

Związku OSP RP w Jabłonnie
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Dąb Niepodległości „Tuszowiak” posadzony!
Rok 2018 jest dla wszystkich

Polaków rokiem ważnym. Mija bo-
wiem sto lat od momentu, kiedy Pol-
ska wróciła na mapę świata po 123
latach niewoli. Rocznicę tę wiele szkół
upamiętnia sadząc Dęby Niepodległo-
ści. Do akcji tej włączyła się także
Szkoła Podstawowa w Tuszowie.

Podniosła uroczystość miała
miejsce 26 kwietnia2018 r. Została po-
łączona z obchodami 227. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3. Maja. W
uroczystości wzięła udział nie tylko
szkolna społeczność, ale też zapro-
szeni goście - władze Gminy Jab-
łonna, Nadleśnictwa Świdnik, ksiądz
proboszcz parafii Bychawka oraz soł-
tys Tuszowa.

Spotkanie rozpoczęła uro-
czysta akademia zatytułowana
„Nauczmy się na pamięć tego kraju...”.
Została ona przygotowana przez
uczniów. Młodzi aktorzy i chórzyści za-

prezentowali wybrane karty z historii
Polski. Były wśród nich zdarzenia
jasne - rozbrzmiewały wiwaty wyraża-
jące radość z okazji uchwalenia Kon-
stytucji, ale przeplatały się one ze
smutkiem wywołanym rozbiorami Pol-
ski. Podniosłe wiersze i muzyka pod-
kreśliły radość z powrotu orła i barw
narodowych w 1918 roku. Akademia
zakończyła się wspólnym odśpiewa-
niem „Roty”.

Po tej części uroczystości
wszyscy zgromadzeni w budynku
szkoły wyszli na zewnątrz, aby doko-
nać posadzenia dębu. Wydarzenie to
nawiązuje do zapoczątkowanej tuż po

odzyskaniu niepodległości tradycji sa-
dzenia przez społeczeństwo dębów,
które uosabiają siłę i długowieczność.

Ceremonii posadzenia Dębu
Niepodległości dokonali Pani Dyrektor
i przedstawiciele Samorządu

Uczniowskiego oraz goście: Pani Wójt
Magdalena Sałek, Z-ca Wójta p. Mar-
cin Pastuszak, Nadleśniczy Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Świdnik
p. Adam Kot, sołtys Tuszowa p. Kazi-
mierz Guziak, przedstawicielka Rady
Rodziców p. Małgorzata Niedźwiadek

Następnie pani dyrektor - Ag-
nieszka Nawłatyna odsłoniła kamień z
pamiątkową tablicą, a ksiądz pro-
boszcz Tomasz Maj dokonał poświę-
cenia. Dąb otrzymał imię Tuszowiak.

Wzruszająca uroczystość
pięknie wpisała się w obchody Roku
dla Niepodległej. Pozostanie długo w
naszej pamięci. Historia ojczysta jest

bowiem nie tylko zlepkiem dat, lecz
przede wszystkim związanymi z nimi
emocjami.

Elżbieta Flisiak

Finał IV. Gminnego konkursu wiedzy o samorządzie gminnym
30 maja 2018 r. w Centrum

Kultury Gminy Jabłonna odbył się IV
finał gminnego konkursu wiedzy o sa-
morządzie gminnym.

Trzynastu uczniów z klas
siódmych i klas gimnazjalnych ze
szkół z terenu Gminy Jabłonna tj.:
Szkoły Podstawowej w Tuszowie,

Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,
Zespołu Szkół w Jabłonnie i Zespołu
Szkół w Piotrkowie, którzy zakwalifiko-
wali się do etapu gminnego w/w kon-
kursu mieli do rozwiązania test
składający się z 30 pytań. 

Test najlepiej rozwiązały, zaj-
mując trzy pierwsze  miejsca:
1. Katarzyna Kowalska – Zespół Szkół
w Jabłonnie, 
2. Karolina Kuter – Zespól Szkół w
Jabłonnie,
3. Kinga Ciężkal - Zespół Szkół w
Piotrkowie.

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy!

Iwona Podsiadły
Urząd Gminy Jabłonna



EDUKACJA  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (15)/2018, Lipiec 2018

16

MegaMisja w Czerniejowie
Na korytarzu Szkoły Podstawowej w Czerniejwoie

wciąż słyszymy o MegaMisji i jakimś Psotniku. Postanowi-
łyśmy zbadać sprawę i dowiedzieć się o co tu chodzi?
Do rozmowy zaprosiłyśmy p. Małgorzatę Mikulską oraz kil-
koro uczestników MegaMisji.
Małgorzata Mikulska: W ramach zajęć świetlicy szkolnej
realizujemy ogólnopolski program edukacji cyfrowej Mega-
Misja (Fundacji Orange), którego celem jest przygotowanie
dzieci w wieku 6-10 lat do bezpiecznego korzystania z
technologii cyfrowych. Przebieg programu oparty jest na
grywalizacji. Poprzez grę dzieci wzmacniają swoje umie-
jętności cyfrowe i uczą się, jakie treści można udostępniać
w sieci, jak chronić swoją prywatność, unikać zagrożeń w
Internecie, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak
znaleźć wiarygodne informacje w Internecie, tworzyć i ob-
rabiać grafiki, dźwięki i filmy.
Szkolny Reporter: Dlaczego tak entuzjastycznie opo-
wiadacie o zajęciach MegaMisji?
Franek: Ponieważ to najfajniejsze zajęcia w szkole! Spo-
tykamy się co tydzień i rozwiązujemy kolejne zadania, aby
złapać Psotnika.
SR: A kim jest Psotnik?
Olek: To sztuczna Inteligencja, którą stworzyli nasi wirtualni
przyjaciele Julka i Kuba, ale przez nieuwagę Psotnik uciekł
i pomagamy go złapać. 
SR: Na czym polegają zadania?
Blanka: Każde zajęcia są inne. O emocjach, o prawdzie i
fałszu, o dobrej i złej komunikacji, o nagrywaniu dźwięków
i wykonywaniu zdjęć, o bezpieczeństwie i zaufaniu, o pra-
wach naszych i autorskich, o przyjaźni i koleżeństwie…
Lenka: Porównujemy świat realny i wirtualny – na przykład:
gdy rozmawiamy, to oprócz głosu komunikujemy się rów-
nież za pomocą gestów i mimiki, a w SMS-ie lub Email-u
musimy nasze emocje wyrazić za pomocą emotikonów.
Olek: Albo poczta: tradycyjna czy elektroniczna? I czy

można się przyjaźnić na odległość?
Blanka: Rozmawialiśmy również o osobach niepełnos-
prawnych.
Lenka: Tak! Wykonywaliśmy test na zaufanie drugiej oso-
bie - jak radzą sobie osoby niewidome. I czy w naszej
szkole mógłby poruszać się  ktoś na wózku inwalidzkim. 
Weronika: Za zadania dostajemy  punkty i zamieniamy je
na nagrody. Otrzymaliśmy do tej pory dwa kreatywne ze-
stawy plastyczne, dwa tablety, zestaw książek i gier plan-
szowych.
Franek: Zapomniałaś dodać, że dostaliśmy własnego, wir-
tualnego Psotnika dla każdej grupy! Nasz nazywa się Lol,
a grupy drugiej Kuba. A na tabletach pani Mikulska zain-
stalowała bezpłatną aplikację z Psotnikiem i mamy kolejną
ulubioną grę na zajęciach świetlicowych.

Dochodzenie-wywiad przeprowadziły Kinga Cebula i

Ola Bryda, dziennikarki Szkolnego Reportera

Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Piotrkowie

Dnia 25 kwiet-
nia odbył się apel z
okazji Dnia Ziemi. Pod
kierunkiem pani   R.
Babicz uczniowie klasy
III b zaprezentowali
przedstawienie pt. „Jaś
i Małgosia w wersji pro-
ekologicznej”. Poprzez
żywe słowo uwrażli-
wiano dzieci na piękno
przyrody ojczystej, bu-
dzono poczucie odpo-
wiedzialności za jej
stan oraz uświada-
miano źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

Następnie   podsumowano wyniki konkursu pla-
stycznego pt. „Szanujmy naszą Ziemię”. Uczniowie klas od
V-VII i klasy gimnazjalne pod opieką pani A. Młynarskiej,
wykonywali w  klasowych zespołach plakaty  o treści eko-
logicznej. Najlepsze prace zostały powieszone na przygo-

towanej tablicy. Lau-
reaci   konkursu w na-
grodę otrzymali  zestaw
jabłek, które jak co roku
ufundowała  Firma Sa-
downicza Stryjno- Sad.
Ponadto  jabłka otrzy-
mali  wszyscy uczest-
nicy apelu. 

W ramach reali-
zacji projektów promują-
cych zdrowy styl życia :
„Trzymaj Formę” i „Żyj
smacznie i zdrowo”
uczniowie klas gimnaz-

jalnych pod kierunkiem pani E. Pasiecznej i I. Adamskiej-
Staniak przygotowali zdrowe przekąski z owoców i warzyw.
Po apelu wszyscy uczniowie udali się na degustację. Było
smacznie, zdrowo i kolorowo.                                                                                                                                        

Renata Babicz
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Rozwijamy nasze pasje
Od wielu lat uczniowie Gimnazjum Publicznego w

Jabłonnie, a teraz Zespołu Szkół, redagują szkolną ga-
zetkę. Nazwa SZkolne CZasopismo URwisów (SZCZUR)
funkcjonuje od 2007r. po dziś dzień. Grupa redakcyjna to
młodzi „zapaleńcy”, którzy mają potrzebę realizowania się
właśnie w ten sposób. Swoje pomysły, talenty pisarskie i li-
terackie przelewają na papier i dzielą się spostrzeżeniami
ze społecznością uczniowską.

W ramach rozwijania i szlifowani dziennikarskich
zdolności dwie uczennice Patrycja Pielecha i Aleksandra
Kusaj zostały włączone do Młodzieżowej Akademii Dzien-
nikarskiej im. Beaty Nowak i uczestniczyły w warsztatach
zorganizowanych w III LO im Unii Lubelskiej w Lublinie.

Opiekun gazetki szkolnej
Agnieszka Pytka

Noc Bibliotek w Tuszowie
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w

Tuszowie włączyli się w ogólnopolska akcję Nocy Bibliotek.
W tym roku wydarzenie to odbywało się pod hasłem
RzeczpospoCzyta. Tegoroczna edycja w naszej szkole
została połączona z programem profilaktycznym „Trzymaj
Formę”. Wzięło w niej udział 17 uczniów klas III – VII  Opie-
kunami były panie: Barbara Długoszek, Elżbieta Kochaniec
i Elżbieta Moryl. Nad całością czuwała pani dyrektor Ag-
nieszka Nawłatyna.

7 czerwca o godzinie 16- tej pojawili się pierwsi
uczniowie, zaopatrzeni w śpiwory, karimaty, prowiant i mnó-
stwo energii… W końcu przed nimi była cała noc atrakcji.
Trzy klasopracownie zamieniły się w sypialnie. 

Najpierw uczniowie zostali podzieleni na cztery
drużyny: Pierwszą Brygadę, Błękitna Armię, Kompanię
Kadrową i Legiony Polskie. Drużyny zmagały się z konku-
rencjami w grach: terenowej i szkolnej. Zespół, który zdobył
największą liczbę punktów z obu gier, otrzymał tytuł Dru-
żyny Zwycięskiej oraz „słodko – owocową” nagrodę. Było
więc o co walczyć!

Uczniowie uczestniczący w grze terenowej otrzy-
mali mapki z zadaniami. Drużyny musiały wykazać się
szybkością, kreatywnością, logicznym myśleniem oraz wie-
dzą na temat zdrowego odżywiania. W tej grze najwięcej
punktów zdobyła drużyna, która prawidłowo wykonała naj-
więcej odnalezionych zadań. 

Po powrocie do szkoły, nadszedł czas na  zrege-
nerowanie sił i  przygotowanie zdrowej kolacji. Po posiłku i

chwili odpoczynku, zaczęła się kolejna gra pt. „Z Niepo-
dległą gra o zwycięstwo”. Tu drużyny zmierzyły się z zada-
niami związanymi z historią naszego kraju z okresu I Wojny
Światowej. Uczniowie wypełniali krzyżówkę, wykreślankę,
szyfrowankę oraz układali puzzle z fotografiami ojców nie-
podległości. 

Gry zaangażowały wszystkich uczestników. Jed-
nak nie zmęczyły na tyle, aby nie dali rady rozpalić ogniska
i upiec kiełbasek.

Gdy największe emocje opadły, uczniowie rozgo-
ścili się w wyznaczonych salach. Na dobranoc oglądali film
„Tarapaty”. Nie zasnęli jednak szybko. Z każdą godziną
było coraz weselej i coraz więcej pomysłów w głowach no-
cujących. Śmiechom i pogaduchom nie było końca. Nie-
wielu udało się tej nocy zasnąć... 

O 7.00 rano panie sprawujące opiekę obudziły
wszystkich śpiochów. Wspólnie przygotowano śniadanie
ze zdrowych produktów i przyszła chwila powrotu do
domów….  

Dla wielu uczniów był to pierwszy samodzielny
nocleg poza domem. Rodzicom gratulujemy tak dzielnych
dzieciaków! 
Mamy również nadzieję, że to ciekawe doświadczenie po-
wtórzymy w następnym roku.

Agnieszka Nawłatyna
dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszowie
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Festyn Rodzinny w Czerniejowie
9 czerwca 2018 r. w Szkole

Podstawowej w Czerniejowie odbył się
festyn rodzinny. Wzięli w nim udział
uczniowie, rodzice, nauczyciele, za-
proszeni goście oraz przybyła licznie
na uroczystość społeczność Czernie-
jowa. Imprezę rozpoczęły występy
przedszkolaków i dzieci z zerówki,
prezentujące swoim rodzicom pro-
gram opracowany przez panią Annę
Górę i panią Ewę Królewiecką. 

Następnie wszyscy przenieśli
się do sali gimnastycznej, gdzie od-
była się akademia z okazji Dnia Matki
i Ojca przygotowana przez uczniów
klas I-III pod kierunkiem wychowawczyń.

Od godziny 15. rozpoczęły się
zajęcia na boisku szkolnym, gdzie na
najmłodszych czekała moc atrakcji.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
loteria fantowa, zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski. Dzieci bardzo
chętnie zjeżdżały z dmuchanych za-
mków, przy których nad ich bezpie-
czeństwem czuwali nauczyciele.
Jedną z wielu atrakcji były wplatane
we włosy kolorowe warkoczyki, z

czego chętnie korzystały małe ele-
gantki. Odbyły się także pokazy wozu
strażackiego, konkursy i zabawy pro-
wadzone przez animatorów, pokaz ba-
niek mydlanych, baloniki, szczudła.
Uczestnicy festynu mogli również za-
poznać się z możliwościami podłogi
interaktywnej, zainstalowanej bezpłat-
nie w jednej z sal, dzięki panu Krzysz-
tofowi Brodowskiemu. Wszyscy mogli
posilić się przy stoiskach gastrono-

micznych, obsługiwanych przez rodzi-
ców. Można tam było dostać
orzeźwiający napój, watę cukrową, po-
pcorn i pyszne ciasto upieczone przez
mamy. Imprezę zakończono ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek. 

Festyn był wspólnym przed-
sięwzięciem rodziców, nauczycieli i
uczniów. W organizację tego wydarze-
nia włączyła się także Gmina Jab-
łonna oraz Sołectwa, a dzięki
współpracy, wszystkie działania prze-
biegały planowo, bez zastrzeżeń i w
ciepłej rodzinnej atmosferze. Szcze-
gólne podziękowania należą się panu
Witoldowi Bolibokowi za bezpłatne wy-

pożyczenie dmuchanych zjeżdżalni, a
także panom radnym związanym z
naszą szkołą, którzy byli bardzo zaan-
gażowani w pomoc rodzicom przy roz-
kładaniu namiotów i witryn
chłodniczych. Całości dopełniła piękna
słoneczna pogoda, która towarzyszyła
nam do końca rodzinnego święta.  

Urszula Oberda

PODZIĘKOWANIA
Gorąco dziękuję wszystkim,

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do organizacji festynu. Szczegól-
nie serdecznie dziękuję Rodzicom –
bez Was Szanowni Państwo, na
pewno nie udałoby się zorganizować
takiego wydarzenia. 

Dziękuję p. Wójt Magdalenie
Sałek, za osobiste zaangażowanie i
nagrody zakupione na nasze kon-
kursy.

Dziękuję za ogromne zaanga-
żowanie p. Lilianie Dalmacie, p. Kamili
Wójcik, p. Tetianie Tatarze, p. Annie
Marciniak, p. Irminie Poniewozik, p.
Anecie i Arturowi Tatarom, p. Bogda-
nowi Niedźwiadkowi, p. Jarosławowi
Tatarze, p. Witoldowi Bolibokowi, p.
Jackowi Cebuli.

Dziękuję też Państwu, którzy
nie mają dzieci w naszej szkole, a któ-
rzy równie mocno zaangażowali się w
nasze przedsięwzięcie: p. Andrzejowi
Kowalskiemu, p. Krzysztofowi Bro-
dowskiemu, p. Witoldowi Wójcikowi, p.
Annie i Krzysztofowi Pilchom, p. Ro-
bertowi Dudziakowi.

Dziękuję serdecznie wszyst-
kim nauczycielom, którzy nie tylko po-
magali pełniąc swój dyżur, ale prawie
wszyscy zostali  dłużej i można ich
było zobaczyć na terenie budynku i
boiska szkolnego, uśmiechniętych i
zadowolonych. Jesteście Państwo dla
mnie ogromnym wsparciem.

Dziękuję wszystkim mamom,
babciom, ciociom i sekretarkom, które
upiekły przepyszne ciasta.

Dziękuję pracownikom ob-
sługi za pomoc, udzieloną nie tylko
podczas festynu, ale również przed 
i po tym wydarzeniu.

Na koniec dziękuję Wam –
gościom, którzy przybyliście na nasz
festyn.

Wanda Pacek
dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Czerniejowie
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Finał projektów edukacyjnych w Zespole Szkół w Jabłonnie
Wprowadzenie metody pro-

jektów, umocowanej w prawie oświa-
towym jako powszechnej i
obowiązkowej, wymagało od nauczy-
cieli i uczniów gimnazjum szeregu
działań, pracy i kreatywności, by całe

przedsięwzięcie zakończyło się uro-
czystym podsumowaniem. 

8 czerwca 2018r. po kilkumie-
sięcznej pracy klas drugich gimnazjal-
nych Zespołu Szkół w Jabłonnie odbył
się finał projektów edukacyjnych.

Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami
spędzili długie godziny, aby w sposób
niebanalny i ciekawy przedstawić
temat projektu. A tematyka była prze-
różna!!! Mogliśmy np. przenieść  się w
czasie do szkolnych lat naszych babć,
być w starożytnej Grecji, spróbować
śniadania angielskiego czy poznać
system edukacyjny naszych zachod-
nich sąsiadów. Zaangażowanie
uczniów było ogromne, toteż efekt
końcowy wzbudził w widzach prze-
różne emocje: zainteresowanie, za-
skoczenie czy wzruszenie. Nie
zabrakło elementów edukacyjnych,
poznawczych, kulinarnych i kulturo-
znawczych.

Miło jest mi obwieścić, że
wszyscy uczniowie zrealizowali pro-
jekty pomyślnie.

Koordynator projektów
Agnieszka Pytka

Festyn Rodzinny w Piotrkowie
9 czerwca 2018 r. w Zespole

Szkół w Piotrkowie zapanowała ra-
dosna atmosfera zabawy. Tego dnia
odbył się Festyn Rodzinny. Celem tej
niecodziennej imprezy była integracja
społeczności szkolnej, rodziców, nau-
czycieli, pracowników szkoły oraz śro-
dowiska lokalnego.

Uroczystość rozpoczęła się
od części artystycznej dedykowanej
rodzicom i wszystkim przybyłym do
naszej szkoły gościom. Festyn był
znakomitą okazją do promocji naszych
szkolnych artystów. Piosenki w wyko-
naniu najmłodszych, pokaz gimna-
styczny, układy taneczne
prezentowane przez szkolny zespół
taneczny, bardzo ciekawe przedsta-
wienia teatralne, quizy zostały entuz-
jastycznie przyjęte przez publiczność,

bawiły i wzruszyły wszystkich przyby-
łych na naszą imprezę gości.

Ponieważ festyn to głównie
zabawa na świeżym powietrzu, nie
mogło zabraknąć licznych atrakcji. Fe-
styn był okazją do wspólnej zabawy i
promocją aktywności fizycznej i czyn-
nego wypoczynku, dlatego podczas

imprezy odbywały się różnego rodzaju
rozgrywki i konkurencje sportowe,
m.in. mecz piłki nożnej, „Kobieta z
siatką”, czyli piłka siatkowa kobiet oraz
gry sportowe dla najmłodszych. 

Ciekawym punktem programu
były pokazy strażackie i możliwość
obejrzenia z bliska wozu strażackiego
oraz profesjonalnie wyposażonego sa-
mochodu policyjnego. Rada Rodziców
zorganizowała kawiarenkę, były
smaczne ciasta, kawa i chłodne na-

poje, wata cukrowa, lody do ochłody
oraz wyśmienity bigos. Każdy z
uczestników festynu mógł wziąć udział
w loterii i wygrać niespodziankę, a na
pamiątkę zrobić śmieszne zdjęcie w
naszej foto- budce.  

Pogoda dopisała, nie brako-
wało słońca, a atmosfera była wspa-
niała. Ten festyn na pewno pozytywnie
wpłynął na wzmocnienie więzi rodzin-
nych, zintegrował rodziców ze szkołą,
a spędzone razem chwile przyniosły
wiele radości i pokazały, że w naszej
szkole dzieci, młodzież, nauczyciele i
rodzice lubią i umieją nie tylko razem
pracować, ale też doskonale się
bawić. 

Organizatorzy
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IV Międzyszkolny Konkurs Papieski
23 maja 2018 r. w Szkole

Podstawowej w Czerniejowie odbyła
się IV edycja Międzyszkolnego Kon-
kursu Papieskiego dla Szkół Z Gminy
Jabłonna. Wydarzenie to objęli hono-

rowym patronatem, a także ufundo-
wali nagrody: Starosta Lubelski - p.
Paweł Pikula, Radna Powiatu Lubel-
skiego - p. Urszula Paździor oraz Wójt

Gminy Jabłonna - p. Magdalena
Sałek. 

Spotkanie to było doskonałą
okazją do przypomnienia nauki i prze-
słania Papieża Polaka z nadzieją, że

młode pokolenie będzie się kierowało
tymi wartościami i pamiętało o św.
Janie Pawle II.

W konkursie wzięły udział re-

prezentacje ze wszystkich szkół gminy
Jabłonna. W pierwszej części kon-
kursu każdy zespół prezentował wyko-
nany przez siebie plakat obrazujący
wartości, które głosił Jan Paweł II.
Druga część to turniej wiedzy o Pa-
pieżu Polaku. Organizatorzy przygoto-
wali szereg konkurencji i różnego
rodzaju zadań. Natomiast uczestnicy
musieli wykazać się znajomością fak-
tów, dat z życia i nauki świętego oraz
umiejętnością współpracy.

Zespoły przygotowywane pod
kierunkiem katechetów, wykazały się
ogromną wiedzą i umiejętnościami.
Walka była zacięta. A oto wyniki konkursu:
I miejsce – Zespół Szkół w Jabłonnie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w
Czerniejowie, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w
Skrzynicach. 

Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom

Agata Grzesiak 
Urszula Pudło

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
Nielada atrakcje czkały na na-

szych uczniów w Dniu Dziecka, który
w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
obchodzony był w tym roku 4 czerwca.
W przygotowania zaangażowali się
jak co roku rodzice i nauczyciele. Po-
stanowiliśmy tego dnia połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Były  więc
różnorodne zabawy oraz możliwość
zdobywania potrzebnej  wiedzy i
kształtowania  nowych umiejętności.

Rada Rodziców zorganizo-
wała dmuchane zamki, na których ba-
wiły się głównie przedszkolaki i dzieci
młodsze. Nasze dzieci z podziwem
oglądały nowoczesny, bojowy wóz
Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotr-
kowa, która przybyła na boisko przy
szkole pod dowództwem komendanta
gminnego OSP p. Bolesława Skal-
skiego. Dzieci z zainteresowaniem
poznawały wyposażenie wozu stra-
żackiego, mierzyły strażackie hełmy,
wskakiwały do wozu  i na żywo
uczestniczyły w pokazach sprawności
strażackich. Szczególnie dużo radości
wywołało wylanie na boisko piany ze
strażackiej sikawki, w której beztrosko
tarzali się i młodsi i starsi uczniowie.

Następnie nadszedł czas na

konkurs zdrowego żywienia, który
kończył realizowany w szkole projekt
edukacyjny Trzymaj formę! Uczniowie
pewnie odpowiadali na zadawane py-
tania, za które przydzielano im punkty.
Dzieci aktywnie włączyły się do zabaw
i konkurencji sprawnościowych propa-
gujących aktywny tryb życia. Na zwy-

cięzców konkursu zdrowego żywienia
oraz rozgrywanych zabaw i konkuren-
cji sprawnościowych czekały nagrody
rzeczowe ufundowane przez Radę
Rodziców.

Ważnym elementem obcho-
dów Dnia Dziecka były także pokazy

udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej przygotowane przez zawo-
dowego funkcjonariusza straży
pożarnej - aspiranta sztabowego p.
Marka Berezę.  Ochotnicy mogli
sprawdzić swoje umiejętności z za-
kresu ratownictwa na  fantomie, będą-
cym na wyposażeniu straży.

Po tak pożytecznie i aktywnie
spędzonym dniu przyszedł czas na
zabawę przy muzyce i poczęstunek-
grillowane smakołyki i lody na deser.
Szkoda, że taki dzień bywa tylko raz w
roku!

Teresa Wrześniewska
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Gmina Jabłonna przystąpiła
do realizacji drugiego etapu projektu
"Partycypacja w planowaniu prze-
strzennym". Jego pierwszym etapem
był konkurs planistyczny dla dzieci i

młodzieży, w którym stworzone zos-
tały plany zagospodarowania frag-
mentu terenu Gminy Jabłonna.

W czwartek 17 maja dla zain-
teresowanych uczniów ze szkół z te-
renu Gminy Jabłonna zorganizowane
zostały warsztaty przygotowujące do
konkursu planistycznego, które popro-
wadziła Pani Małgorzata Grodzicka-
Kowalczyk, ekspert w zakresie
planowania. 

Przedmiotem Konkursu „Za-
projektujmy Gminę Jabłonna” było wy-
konanie grupowej pracy konkursowej
– stanowiącej projekt zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu- dla nieru-
chomości położonych w miejscowości
Jabłonna-Majątek (tereny za pałacem)
objętych projektem Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Jabłonna z

założeniem, że teren przeznaczony
ma być na realizację przestrzeni pub-
licznej o charakterze rekreacyjno-
sportowym, w dowolnej technice
(rysunek, pastele, farby plakatowe,

tempera, pisaki, grafika, wyklejanka,
kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nie-
trwałych (np. materiałów sypkich) na
papierze typu brystol. Przygotowana
praca miała składać się z jednej za-
mkniętej historii. 

Komisja konkursowa po obej-
rzeniu wszystkich prac konkursowych
i sprawdzeniu ich pod kątem wyma-
gań konkursowych postanowiła przy-
znać:
- główną nagrodę w kategorii klas
IV-VI szkół podstawowych dla Misz-
tal Leny, Kochaniec Aleksandry, Bar-
toszek Natalii, Weroniki Juszki z klasy
IV B z Zespołu Szkół w Piotrkowie, 
- główną nagrodę w kategorii klas
VII szkół podstawowych oraz klas
gimnazjalnych dla Magdaleny Kwa-
pińskiej z klasy gimnazjalnej II A z Ze-
społu Szkół w Jabłonnie.

Nagrodami głównymi były lap-
topy dla klasy.
Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI
szkół podstawowych otrzymały
dzieci:
- Weronika Wybacz, Julia Błaszczak,
Maciej Kić,  Aleksandra Poleszak,
Kacper Grzegorczyk, Martyna Zabo-
rek, klasa VI B z Zespołu Szkół w
Piotrkowie,
- Jakub Leżański, Nikola Jóźwik, We-
ronika Wielgus, Jakub Malec klasa  IV
ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
- Martyna Pielecha, Paulina Mazur,
Iga Plewik klasa VI z Zespołu Szkół w
Jabłonnie
Wyróżnienia w kategorii klas VII
szkół podstawowych oraz klas gim-
nazjalnych otrzymały dzieci:
- Oliwia Klimek, Róża Nowak, Damian
Nawłatyna, Bartłomiej Ziętek, klasa VII
z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
- Emilia Klimek, Sylwia Listos, Kinga
Poleszak, Radosław Niedźwiedź, Ig-
nacy Wawrzycki, Antoni Kostek klasa
VIIB z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
- Jakub Kłys, Daniela Radomska,
Karol Rodaczek, Amelia Tarka klasa
VII ze Szkoły Podstawowej w Skrzyni-
cach.

Projekt "Partycypacja w pla-
nowaniu przestrzennym" realizowany
jest przez Fundację Inicjatyw Mene-
dżerskich w partnerstwie z Gminą
Jabłonna. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Marcin Pastuszak

Szkolne warsztaty z planowania przestrzennego

Dzień Rodziny w oddziale przedszkolnym w SP Skrzynice
W dniu 30 maja 2018 roku od-

była się w naszym przedszkolu uro-
czystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
Sala przedszkolna stała się sceną , na
której dzieci w pięknych strojach za-
prezentowały bogaty program arty-

styczny. Swój występ rozpoczęły przy-
witaniem gości. Następnie były wier-
sze, tańce oraz życzenia dla
kochanych rodziców. Podczas wrę-
czania własnoręcznie wykonanych
upominków całusom i uściskom nie

było końca. Był to czas na życzenia,
radość  i wzruszenia.  Po prezentacji
słowno- muzycznej wszyscy zasiedli
do słodkiego poczęstunku.

Danuta Wójcik
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Ślady
Wszystko ma jakiś początek.

Dla mnie jest nim cytat, który przeczy-
tałam wiele lat temu „Nie można zos-
tawić śladów stóp na piasku siedząc
na pupie”, co ni mniej, ni więcej zna-
czy „rusz się człowieku, zrób coś”,
słowa te mnie motywują, zwłaszcza
jak nic mi się nie chce. I o tym robieniu

czegoś, podniesieniu się z kanapy
przez mieszkańców naszej gminy,
zostawianiu śladów, bynajmniej nie tyl-
nej części ciała, właśnie jest ten tekst.

Ślady stóp na błocie.... Na
błocie, w kałużach z farby, w sercach...
Ślady te należały do maluchów i ich
mam, spotykających się w ramach
cyklu Mamy Czas. Zajęcia te nasta-
wione są na sensorykę, stąd ślady
zostawiamy wszędzie, o czym przeko-
nuje się w pani sprzątająca Centrum
Kultury po naszych zajęciach. Mamy
ślady farb, galaretek, ale i błota. Dzieci
w zostawianiu śladów są niezrów-

nane. Ale ślady zostawiają i mamy – w
sercach. Są to zajęcia oparte na rela-
cjach, na nawiązaniu ze sobą przy-
jaźni, znajomości, na regularnym
spotykaniu się co miesiąc w CKGJ, ale
i prywatnie, pomiędzy spotkaniami, tak
by poznać się, polubić.

Ślady stóp na ziemi czernie-
jowskiej.... W weekend majowy 16

drużyn, każda składająca się z 4-5
osób, wzięło udział w grze terenowej
„Poznajmy Czerniejów”, która po-
wstała z inicjatywy mieszkanek gminy.
Trasa prowadziła uczestników nie
tylko typowymi, oczywistymi miejs-
cami, ale i urokliwymi zakamarkami, o
których nawet rdzenni mieszkańcy nie

mieli pojęcia. Maszerując, poznali his-
torię kościoła, wyjaśnili czym są sym-
bole w herbie gminy, wysłuchali
legendy o Czerniejowie, a przede
wszystkim świetnie się bawili.

Ślady stóp rusałek i strzyg
nad Czerniejówką... Zachęcone suk-
cesem gry terenowej, mieszkanki
Czerniejowa i Kolonii Czerniejów, za-
prosiły innych do hucznych obchodów
Nocy Świętojańskiej. W przygotowa-
nia włączyła się młodzież związana z
CKGJ, OSP Czerniejów oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Czerniejowa.
Były i potworne strzygi, i utopce, i mi-

łosne eliksiry, i wicie wianków, rusałki,
śpiewy, legendy, kwiat paproci, pusz-
czanie wianków na wodę, ale i
wspólne ognisko z kiełbaskami i gi-
tarą. Niestety tutaj frekwencja nie do-
pisała, być może przez kapryśną
pogodę, ale ci, którzy uczestniczyli ba-
wili się dobrze. Dzieci, które brały
udział przeżywały wszystko bardzo

mocno, a naprawdę było co. Wymie-
szane były: atmosfera tajemniczości,
pojawiające się nagle wycie, zaczepki,
krzyki, tupoty straszliwych strzyg z ra-
dością, sielanką przy wiciu wianków,
pięknem, subtelnością rusałek...

Ślady na grach.... Ostatnie
ślady – na planszówkach, świadczące

o tym, że były używane. Co tydzień, w
remizie w Czerniejowie, gromadzi-
liśmy się z dziećmi, młodzieżą i doro-
słymi, żeby pograć w różne gry. Dla
tych, którzy byli na spotkaniach, tytuły
takie jak: Carcasonne, Klask, Speed
Cups, Drako, Frogi, Rekin, Celestia -
nie są obce. Dzięki Krzysztofowi Pil-
chowi, który użyczał swoich gier,
można było poćwiczyć szare komórki,
refleks, myślenie, odstresować się,
spędzić czas w miłym towarzystwie.

Jak widać śladów tych jest
sporo, wszystkie możliwe dzięki Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna, z któ-

rym współpracowałam. Cieszy mnie
to, że jest tak duże grono osób, którym
się chce z nami zostawiać te ślady, w
różnych miejscach, przy rożnej pogo-
dzie, w różnych okolicznościach. Tych,
którym się nie chce, zachęcam, w
życiu warto poznać coś nowego,
wstać z kanapy.

Anna Pilch
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Jak nie czytam, jak czytam
8 czerwca 06.2018 r. o

godz.10.00 Zespół Szkół w Piotrkowie
przyłączył  się do ogólnopolskiej akcji
wspólnego czytania ulubionych ksią-
żek. Celem akcji była promocja czytel-
nictwa wśród uczniów i społeczności
lokalnej. 

Aktyw biblioteczny podjął ini-
cjatywę, aby przekonać innych, że
warto czytać i prawdą są słowa naszej
noblistki Wisławy Szymborskiej ,,Czy-
tanie książek to najpiękniejsza za-

bawa, jaką ludzkość wymyśliła''.
Każdy z uczestników przyniósł ze
sobą ulubioną książkę i odbyło się
równoczesne czytanie. Kulminacyj-
nym punktem było wypuszczenie ba-
lonów do nieba z napisem swojej
ulubione książki. Mamy nadzieję, że
latające balony pozyskają nowych
czytelników. 

Maria Kłodnicka

Młodzież zapobiega pożarom – 2018
W dniu 22 marca 2018r w sie-

dzibie Komendy Miejskiej  Państwowej
Straży Pożarnej  w Lublinie odbył się
Turniej Wiedzy Pożarniczej  pod ha-
słem „Młodzież zapobiega Pożarom”.
W turnieju tym uczestniczył uczeń Ze-
społu Szkół w Jabłonnie, Dawid Si-
nica, który zdobył II miejsce z pośród
ponad 20 uczestników z terenu całego
powiatu lubelskiego.

Dawid godnie reprezentował

Gminę Jabłonna na forum powiatu lu-
belskiego,  wykazał się bardzo dużą
wiedzą z zakresu pożarnictwa.  Dodać
należy, że jest on członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jabłonnie. 

Marian Tudrujek
nauczyciel 

Zespołu Szkół w Jabłonnie

Rok z wolontariatem  w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
22 czerwca w Szkole Podsta-

wowej w Skrzynicach zakończony
został realizowany w roku szkolnym
2017/2018 autorski projekt „Rok z wo-
lontariatem ” opracowany przez pra-
cowników Fundacji Centrum Inicjatyw
w Lublinie

Celem projektu było  zachę-
cenie młodych ludzi do pomagania i
do udziału w wolontariacie, rozwijanie
kreatywności u uczestników, pobudza-
nie wyobraźni, zachęcanie do odkry-
wania pasji i przezwyciężania
własnych słabości. Uczestnicy zajęć
nabywali praktyczną i teoretyczną wie-
dzę w zakresie dziennikarstwa, foto-
grafii, tworzenia historii, tworzenia

rękodzieła oraz aktorstwa. 30 uczest-
ników warsztatów rozwijało się ma-
nualnie i emocjonalnie, jednocześnie
bardzo dobrze się bawiąc. 

Efektem pracy uczniów były 2
filmy stworzone według ich własnych
pomysłów. Filmy te zostały zaprezen-
towane w dniu zakończenia projektu w
obecności prowadzącej zajęcia, rodzi-
ców uczniów i pracowników szkoły.
Horror nakręcony przez uczniów trzy-
mał w napięciu do końca, a  po zakoń-
czeniu projekcji filmu rozległy się
gromkie brawa dla twórców dzieła. 

Przy ciasteczkach sponsoro-
wanych przez rodziców, herbacie i po-
gawędkach w miłej atmosferze

zebrani spędzili czas przeznaczony na
podsumowanie projektu. Były gratula-
cje i słowa podziękowania za profes-
jonalizm, zaangażowanie i życzliwość
skierowane do prowadzących zajęcia
i uczestników zajęć. 

Trwałym efektem warsztatów
„Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”
były też datki zebrane podczas dwóch
kiermaszy  rękodzieła, przeznaczone
na wybrany dom dziecka i schronisko
dla bezdomnych zwierząt. 

Alicja Kur 
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Konkurs Ortograficzny
29 maja 2018r. uczniowie Ze-

społu Szkół w Jabłonnie z klas IV-VI
uczestniczyli w Gminnym Konkursie
Ortograficznym. W tym roku gospoda-
rzem imprezy była Szkoła Podsta-
wowa w Tuszowie. 

Laureatami dwuetapowego
zmagania z zawiłościami polskiej pi-
sowni zostali:
1 miejsce – Bartosz Sulowski – kl. Va
2 miejsce – Antonina Kubić – kl. IVb

3 miejsce – Nina Foks – Vb
Zwycięzcom gratulujemy i z radością
informujemy, że w przyszłym roku
mistrzów ortografii będzie gościć
nasza 100-letnia szkoła.

Agnieszka Brzozowska
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Kolejny sezon za nami…
Wiosna i lato w naprawdę go-

rący czas w Centrum Kultury Gminy
Jabłonna. To przede wszystkim
zmiany – nowa nazwa, remont i
zmiany w nas po tym kolejnym już
wspólnym sezonie… a w Was?

To także ludzie – dużo ludzi,
aktywnych, działających, organizują-
cych, zainteresowanych, odwiedzają-
cych nas i nasze wydarzenia, a od
wiosny były to między innymi: przede
wszystkim nasze stałe zajęcia: taniec,
teatr, angielski, judo, robotyka, śpiew
tradycyjny, a także Mały Konkurs Re-
cytatorski, Konkurs Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, potańcówka tradycyjna, Dzień
Dziecka i zakończenie sezonu zajęć
stałych w CKGJ, Teatralne Zakończe-
nie Roku dla Młodzieży, wyjazd na
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych do Kazimierza, wizyta w Nałę-
czowie na X Forum Kobiet Aktywnych,
warsztaty rękodzieła dla dorosłych w
każdej wsi na terenie gminy, comie-
sięczne spotkania maluchów i mam
„Mamy czas”, eliminacje do „Kazimie-
rza”, występ młodzieży z  MGAP ze
spektaklem na festiwalu Zwierciadła,

występ Wierciszowianek na Przeglą-
dzie Pieśni Maryjnych w Niedrzwicy,
cotygodniowe Planszówki w Czernie-
jowie w ramach Mobilnego Centrum
Kultury, Gra terenowa „Poznajmy
Czerniejów”, Noc Świętojańska,
warsztaty śpiewu tradycyjnego przy-
gotowujące do dożynek i wiele, wiele
innych…

To także refleksje i plany,
dużo pracy koncepcyjnej, myślenia,
dyskusji i projektowania przyszłości –
oferty na jesień, zmian, projektów…
Na razie zapraszamy na Lato w teat-
rze – już w drugiej połowie lipca, a
spektakl finałowy 29.07 (miejsce po-
damy!), wybieramy się też z dorosłymi
mieszkańcami 4-5.08 na wycieczkę do
Krakowa. Na wakacje planujemy jesz-
cze kilka działań, o których nieba-
wem…

To wspieranie aktywnych ludzi
i kibicowanie im: w zakładaniu organi-
zacji, w rozwoju, w pisaniu projektów,
w realizacji działań i spełnianiu ma-
rzeń. Do tego zapraszamy wszystkich
– przywołuję przykład Ani, której arty-
kuł też w tej gazecie – chciała i zrobiła,
poznała przyjaciół, zapewniła rówieś-

nicze przyjaźnie swoim dzieciom, po-
ruszyła znów bardzo kiedyś aktywne
środowisko wsi. Ze wsparciem
dobrych ludzi i naszą pomocą – za-
chęcam do takiej aktywności wszyst-
kich mieszkańców i deklaruję chęć
wspierania Państwa w spełnianiu ma-
rzeń! 

I na koniec: DZIĘKUJEMY!
Tym, którzy są zwykle na naszych wy-
darzeniach, jesteście dla nas ważni –
bez Was, by nas nie było! I tym, którzy
są czasem – to też ważne! Dzięku-
jemy pomocnym dłoniom i otwartym
sercom – wszystkim, którzy z nami or-
ganizowali, przegadywali, przesuwali,
dźwigali i nam towarzyszyli w trudach
i radościach – pracownikom naszym i
Urzędu, współpracownikom, przyja-
ciołom, rodzinom i wolontariuszom.
KOLEJNY SEZON ZA NAMI! DO ZO-
BACZENIA W NASTĘPNYM!

Osobiście szczególnie dzię-
kuję pracownikom i wszystkim współ-
pracownikom CKGJ – DOBRA
ROBOTA, dziękuję, że jesteście.

Katarzyna Krzywicka 
dyrektor CK

Dzień dziecka Dzień dziecka

Mały Konkurs Recytatorski wiersze o uczuciach
i z uczuciem, uczestnicy

MGAP ze spektaklem 
na konkursie Zwierciadła
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Potańcówka tradycyjna Potańcówka tradycyjna 

Śpiewający Słowik
- uczestnicy kategorii I, II i III oraz IV 

Śpiewający Słowik
- uczestnicy kategorii I, II i III oraz IV 

Śpiewający Słowik
- uczestnicy kategorii I, II i III oraz IV

Teatralne zakończenie roku dla młodzieży

Warsztaty rękodzieła w ramach grantu z LGD Warsztaty rękodzieła w ramach grantu z LGD
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Partnerstwo dla książki 2018
Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego ogłosił wyniki programu
“Partnerstwo dla książki”. Jego celem
jest poprawa dostępu do książki w jej
wszystkich formatach, jak i wzmocnie-
nie kulturotwórczej roli księgarń i bib-
liotek.

Miło jest nam poinformować,
że wśród projektów, które otrzymały
dofinansowanie znalazła się również
nasza Biblioteka z dotacją 17 900 tys.
zł na projekt "Między słowami - zgry-
walizujmy półki z książkami". W ra-
mach projektu przeprowadzone
zostaną w naszej bibliotece działania
animujące czytelnictwo. Założeniem
projektu jest przeprowadzenie modelu
grywalizacji, czyli nowoczesnej tech-
niki, która wykorzystuje elementy gier
w celu zmotywowania uczestników do
podjęcia działań i realizacji zadań. 

Grywalizacja w bibliotece  ma

za zadanie pobudzić mieszkańców
Gminy Jabłonna do aktywnego
uczestnictwa w warsztatach, zaję-
ciach, spotkaniach, wydarzeniach,
które będzie organizować biblioteka.
Jednocześnie zachęcić do sięgania po
książki, korzystania z nich podczas
wykonywania zadań grywalizacji. Ze-
szczegółami projektu już niebawem
będzie się można zapoznać w biblio-
tece, na jej portalu społecznościowym
i na stronie Urzędu Gminy.

Edyta Majewska

Globalnie w Bibliotece w Chmielu
Gminna Biblioteka Publiczna

wzięła udział w programie ,,Globalnie
w bibliotekach’’, realizowanym przez
Polską Akcję Humanitarną we współ-
pracy z Fundacją Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego.  Program ten
miał na celu zaangażowanie czytelni-
ków w dyskusję nad obrazem pomocy
humanitarnej.

W ramach projektu, w filii  w
Chmielu, odbyły się warsztaty  ,,Kiedy
przychodzi kryzys’’, w czasie których
nasi młodsi czytelnicy dyskutowali o
pomocy humanitarnej, o ludziach któ-
rym ta pomoc jest udzielana, jak rów-
nież o tych którzy tę pomoc niosą.

Jolanta Migryt

Noc Bibliotek 2018 w naszej Bibliotece
IV wydanie Nocy Bibliotek w

naszej Bibliotece odbyło się 6
czerwca. Program naszego spotkania
skierowany był do dzieci i młodzieży.

O tym, jak pracuje nasz mózg? Co
zrobić by zwiększyć jego możliwości i
lepiej zapamiętywać potrzebne infor-
macje? Pani Ania na warsztatach

"Szybkiego czytania" zademonstro-
wała nam ćwiczenia, które poprawiają
naszą koncentrację, spostrzeganie i
uczą logicznego myślenia. 

Z wyjątkową postacią zapo-
znała nas Pani Monika Paradowska.
Poznałyśmy, co prawda tylko w pi-
gułce życie i twórczość Fridy Kahlo,
artystki meksykańskiej o charyzma-
tycznej osobowości i wyjątkowym ta-
lencie. Jej interesująca uroda i
tradycyjne meksykańskie stroje były
inspiracją zaproponowanych warszta-
tów artystyczno-fotograficznych.

Edyta Majewska
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Jubileusz 10-lecia LGD "Kraina wokół Lublina"
Lokalna Grupa Działania na

Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego "Kraina wokół Lublina" ma 10
lat. Podsumowanie minionej dekady
odbyło się w piątek 18 maja podczas

uroczystego Walnego Zebrania Człon-
ków, na które LGD zaprosiła przedsta-
wicieli gmin należących do
stowarzyszenia oraz osoby i instytu-
cje, które z nim współpracują.

W ciągu 10-letniej działalności
"Kraina wokół Lublina" pozyskała z
unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich prawie 42,5 miliona zło-
tych, z których korzystały samorządy,
organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty z powiatu lubelskiego. W 2008
roku LGD miała 36 członków, obecnie
liczba ta jest prawie dwukrotnie więk-
sza, a składają się na nią przedstawi-
ciele trzech sektorów - publicznego,
społecznego i gospodarczego. 

W 36 zorganizowanych do tej
pory naborach wniosków LGD oceniła

prawie 1000 projektów. Przyznane
przez nią pieniądze zostały wykorzys-
tane m.in. na: remonty i wyposażenie
świetlic, tworzenie placów zabaw, od-
nowę zabytków i tworzenie nowych

miejsc pracy. Dzięki unijnych środkom
LGD wspierała również organizację
wydarzeń kulturalnych i sportowych,
doposażenie grup artystycznych oraz
przygotowanie szkoleń i warsztatów
dla mieszkańców i członków organiza-
cji pozarządowych.  

Wśród inicjatyw podejmowa-
nych przez "Krainę wokół Lublina"
były: projekt "Zasmakuj w tradycji" z
udziałem ponad 30 kół gospodyń wiej-
skich, konkursy kulinarne, plastyczne
i literackie oraz promocja lokalnych
produktów i usług na wystawach, tar-
gach i festynach. W przyszłym mie-
siącu LGD rozpocznie nabór kolejnych
wniosków o przyznanie dotacji, a w
dalszych planach ma m.in. utworzenie
szlaku rowerowego Green Ways, ko-

lejne prace nad szlakiem kulinarnym
oraz wiele innych pomysłów.  O do-
tychczasowych dokonaniach i planach
na przyszłość podczas piątkowego ze-
brania mówiła kierownik Biura LGD

"Kraina wokół Lublina" Małgorzata
Olechowska, która dziękowała partne-
rom stowarzyszenia za efektywną
współpracę. Jubileusz uświetniły wy-
stępy zespołu "Głuskowianki" z gminy
Głusk i kabaretu "FiFa RaFa" z Beł-
życ.

W ramach dotacji z LGD
"Kraina wokół Lublina" jeszcze w tym
roku powstanie kompleks boisk w
Czerniejowie, siłownia zewnętrzna z
placem zabaw w Chmielu Pierwszym,
a w Piotrkowie i innych wsiach odby-
wają się warsztaty rękodzielnicze w
ramach projektu „Artyści z Piotrkowa”.

Urząd Gminy Jabłonna

Gminna Jabłonna wzorem dla ukraińskich gromad
W ramach współpracy z Urzę-

dem Miasta Lublina oraz Fundacją Ini-
cjatyw Menedżerskich, w czerwcu br.
Gmina Jabłonna gościła u siebie
przedstawicieli ukraińskich gromad,

którzy przyjechali do nas by w swoich
miejscowościach wdrażać rozwiąza-
nia, które sprawdziły się w Polsce.

Gmina Jabłonna wskazywana
jest na terenie Powiatu Lubelskiego

oraz Lubelskiego Obszaru Funkcjonal-
nego jako gmina, której rozwój w
ostatnich kilku latach jest zauważalny.
Dlatego też staje się ona wzorem dla
partnerów z Ukrainy, którzy w chwili
obecnej są w trakcie reformy administ-
racyjnej. 

Przedstawicieli ukraińskich
gromad zainteresowani są szczegól-
nie kwestiami edukacji, w tym wy-
mianą młodzieży, pozyskiwaniem
środków zewnętrznych, odnawialnymi
źródłami energii.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna
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Rządowy program "Dobry start"
Od 1 lipca 2018 r. ruszył rzą-

dowy program „Dobry Start”, czyli 300
zł wyprawki szkolnej na każde uczące
się dziecko. W Gminie Jabłonna pro-
gram realizowany będzie przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Jabłonnie.
Świadczenie przysługuje raz

w roku  w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego do ukończenia przez
dziecko lub osobę dorosłą 20 roku
życia. W przypadku dzieci lub osób

uczących się legitymujących się orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawno-
ści świadczenie przysługuje do
ukończenia 24 roku życia.
Wnioski o przyznanie świadczenia
300+ będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do
30 listopada 2018 r. za pośrednic-
twem platformy emp@tia
https://www.empatia.mpips.gov.pl oraz
wybranych systemów bankowych
- tradycyjnie (w wersji papierowej)
od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada
2018 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jab-
łonnie

Wnioski złożone po 30 listo-
pada nie będą rozpatrzone. Aby sko-
rzystać ze świadczenia należy
prawidłowo wypełnić tylko wniosek
bez żadnych dodatkowych dokumen-

tów i złożyć przez rodzica, prawnego
opiekuna albo osobiście przez dorosłą
osobę uczącą się.

Osoby, które złożą wnioski w
miesiącu lipcu i sierpniu 2018r. otrzy-
mają świadczenia do 30 września
2018 r. Wnioski złożone po tym  termi-
nie zostaną rozpatrzone w ustawo-
wym terminie w  ciągu 2 miesięcy.

Formularz do pobrania -
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/w
zor-wniosku-o-swiadczenie

Wnioski będą przyjmowane
od miesiąca sierpnia w następujących
godzinach:
poniedziałek - 8.00 – 14.00,
wtorek - 8.00 – 17.00,
środa - 8.00 – 14.00,
czwartek - 8.00 – 14.00,
piątek - 8.00 – 14.00.

Halina Kosiarczyk

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to

wszystko czego potrzeba, by zareje-
strować narodziny dziecka online.
Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 
2018 r. Rodzicu, już nie musisz spie-
szyć się do urzędu. Wszystko czego
potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka
minut. Na zarejestrowanie narodzin
dziecka rodzice mają 21 dni od dnia
wystawienia karty urodzenia. Do tej
pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w
urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór –
pędzić do urzędu czy spędzić ten czas
z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki Prościej,
szybciej i wygodniej – to najkrótszy
opis uruchomionej usługi. Jak z niej
skorzystać? Cały proces to 5 prostych
kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie
rejestrował narodziny (może to być za-
równo mama, jak i tata) musi mieć ak-
tualny Profil Zaufany. Jeśli go nie
masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę
www.obywatel.gov.pl i tam wybierz
usługę, z której chcesz skorzystać. Po
zalogowaniu, system poprosi Cię o
potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem
dziecka. Następnie – o zweryfikowa-
nie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przej-
dziesz do zarejestrowania narodzin
potomka. To czego potrzebujesz na
tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w
którym dziecko przyszło na świat oraz

imię dziecka. Dobrze, by było uzgod-
nione przez oboje rodziców ;-) Ustal
także numer Twojego aktu małżeń-
stwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w
związku małżeńskim) - to znacznie
ułatwi weryfikację Twoich danych w
Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka klik-
nięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu,
pod którym chcesz zameldować
dziecko oraz sposobu odebrania do-
kumentów. Do wyboru masz skrzynkę
na ePUAP, odbiór osobisty lub prze-
syłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok
to podgląd wniosku i podpis (Profilem
Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno
potrwać krócej, niż poobiednia
drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach -
tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś
matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swo-
ich danych, wprowadzasz dane dru-
giego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowa-
nia dziecka i sposób, w który chcesz
odebrać dokumenty (elektronicznie -
skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą
tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis
(Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od
wybranej przez Ciebie opcji, zostanie

przesłany w wersji papierowej lub
elektronicznej. Razem z nim otrzy-
masz powiadomienie o nadanym nu-
merze PESEL oraz zaświadczenie o
zameldowaniu.
To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce
zaczną obowiązywać, a które dotyczą
rodziców. W funkcjonujących dotych-
czas przepisach i rejestrach publicz-
nych brakuje mechanizmów
jednoznacznie łączących dziecko z ro-
dzicami (tzw. parentyzacja). Groma-
dzone w aktach imiona, nazwiska i
nazwiska rodowe rodziców nie za-
wsze jednoznacznie ich wskazują.
Utrudnia to nie tylko prowadzenie roz-
maitych statystyk publicznych, ale też
np. realizację programów pomoco-
wych państwa, takich jak Rodzina 500
plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryza-
cji przygotowało też takie zmiany:
• jednoznaczne powiązanie danych ro-
dziców i dzieci w rejestrze PESEL (pa-
rentyzacja):
Numery PESEL rodziców pojawią się
w danych gromadzonych przy akcie
urodzenia dziecka oraz w rejestrze
PESEL. Planowane wejście w życie -
od 1 grudnia 2018 r.,
• szybsze poprawianie niezgodnych z
prawdą informacji zgromadzonych w
rejestrze PESEL.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bychawie
W tym roku w Bychawie w za-

wodach sportowo-pożarniczych dla
OSP wzieło udział 6. jednostek z te-
renu naszej gminy: OSP Chmiel, OSP
Czerniejów, OSP Skrzynice, OSP
Piotrków, OSP Wiersziszów, OSP Tu-
szów.
Na "pudle" stanęli: 
1. OSP Chmiel, 
2. OSP Skrzynice, 
3. OSP Wierciszów.

Serdecznie dziękujemy jedno-
stce JRG Bychawa za organizację za-
wodów, Druhowi Bolesławowi
Skalskiemu za wsparcie w przygoto-
waniu jednostek oraz p. Markowi Bry-
dzie za organizację zawodów po
stronie naszej gminy.

NieKongres Animatorów Kultury z udziałem gminy Jabłonna
- Cieszę, że możemy gościć w

Poznaniu NieKongres Kultury. Jes-
teśmy tu razem - samorządowcy, ani-
matorzy, twórcy. - powiedział
prezydent Poznania, Jacek Jaśko-
wiak. - W kulturę należy przede
wszystkim inwestować. W Poznaniu
wierzymy w potencjał animatorów i
twórców, czerpiemy z tego. Dzięki
temu kultura jest różnorodna. Tymi
słowami rozpoczął NieKongres Anima-
torów Kultury Prezydent Poznania
Pan Jacek Jaśkowiak. 

NieKongres Kultury w Pozna-
niu, który odbył się zw dniach 9-11
kwietnia br.  zainaugurowała debata

„Samorządowcy i animatorzy. Siła
współpracy?”, podczas której zapro-
szeni goście wspólnie dyskutowali o
tym, jak budować dialog między ani-
matorami kultury a wójtami, burmist-
rzami i prezydentami miast.  W
debacie wzięła udział Wójt Gminy Jab-
łonna Pani Magdalena Sałek wspólnie
z Prezydentem Poznania p. Jackiem
Jaśkowiakiem, Burmistrzem Gole-
niowa p. Robertem Krupowiczem,
Wiceprezydentem Łodzi p. Krzyszto-
fem Piątkowskim oraz Wiceprezydent

Ostrowa Wielkopolskiego p. Ewą Ma-
tecką. Debatę prowadziła p. Joanna
Orlik oraz p. Rafał Koziński.

Bardzo się cieszymy, że Pani
Wójt jako reprezentantka gmin wiej-
skich mogła zabrać głos w debacie, po
której została podpisana Samorzą-
dowa Karta dla Kultury - jako zbiór
zasad działania, współpracy w sferze
kultury dla nas samorządowców i ani-
matorów. Zasady w niej zawarte zos-
tały wypracowane w toku
kilkumiesięcznych prac zespołu ani-
matorów i samorządowców z Forum
Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kul-
tury ZAMEK,  przygotowujących jed-
nocześnie program i przesłanie
NieKongresu. W dziesięciu punktach
sformułowano wzajemne zobowiąza-
nia, których wypełnianie powinno być
fundamentem współpracy na rzecz
społeczności lokalnych.

- Wszystkie punkty są bardzo
istotne, zwłaszcza w kontekście cza-
sów, w których żyjemy. Wielkie wyrazu
szacunku dla wszystkich, którzy zadali
sobie trud, aby tę kartę przygotować -
mówił podczas dyskusji Jacek Jaśko-
wiak.

Do podpisania dokumentu za-
proszeni zostali prezydenci, burmist-
rzowie, wójtowie oraz ich zastępcy -
członkowie zarządów miast i gmin
całej Polski. Pierwsi sygnatariusze
uroczyście złożyli już swoje podpisy.
Lista jest jednak cały czas otwarta.

Urząd Gminy Jabłonna
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Młodzież z gminy Jabłonna z wizytą w Gromadzie Teteriwskiej
Uczniowie  Zespołu Szkół w

Jabłonnie w dniu 30 maja 2018 udali
się z tygodniową rewizytą do swoich
ukraińskich kolegów z Gromady Tete-
riwskiej. Wizyta ta zorganizowana zos-
tała w ramach partnerskiej współpracy
Gminy Jabłonna z Gromadą Tete-
rivską. Uczniom podczas wyjazdu to-
warzyszyli przedstawiciele Gminy
Jabłonna.

Wyjazd studyjny do Gromady
Teteriwskiej miał na celu pogłębienie
współpracy pomiędzy partnerami, a
także pokazanie uczniom, jak wygląda
system edukacji na Ukrainie. Dużym
zaskoczeniem była długość wakacji
ukraińskich uczniów, które rozpoczy-
nają się 1 czerwca, a kończą 31 sierp-
nia.

Podczas wizyty uczniowie
mieli okazję zobaczenia najciekaw-

szych lokalnych atrakcji turystycznych
- rzeki Teteriw wraz z okalającymi
brzegi skałami wspinaczkowymi, sa-
natorium w Denyszach, monastyru
Tryhirja z cudowną ikoną Matki Bo-
skiej. Oprócz terenu Gromady Teteriw-
skiej zorganizowany został wyjazd do
Berdyczowa i Żytomierza.

Gromada Teteriwska poło-
żona jest w odległości 12 km od Żyto-
mierza, stolicy obwodu
żytomierskiego. Gromada liczy około
7000 mieszkańców. Teterivka jest
jedną z pierwszych gromad (odpo-
wiednik polskiej gminy), która po-
wstała w 2016 roku w wyniku nadal
trwającej reformy administracyjnej.

Beata Szyszka
Marcin Pastuszak

Centrum Żytomierza Centrum Żytomierza

Przed budynkiem siedziby Gromady Teteriwskiej Teteriwka - Centrum Kultury i szkoła podstawowa

Rzeka Teteriw, w oddali monastyr
w Tryhirii
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100 –Lecie Odzyskania Niepodległości Polski
Zespół rekonstrukcji histo-

rycznych – Grupa Orła Białego działa-
jąca drugi rok przy Zespole Szkół w
Jabłonnie pod kierunkiem  Janka Woj-
towskiego i Dawida  Sinicy, w maju b.r.

zaprezentowała swoje zainteresowa-
nia i hobby historyczno-militarne przed
Komisją Oświaty Gminy Jabłonna, na-
stępnie powtórzyła je uczniom Szkoły
Podstawowej w Tuszowie, a wcześniej

wielokrotnie uczniom swojej szkoły. 
Rekonstrukcje historyczne,

prezentacja wyposażenia i uzbrojenia
żołnierzy polskiej armii na przestrzeni
ostatnich stu lat, a także historia walk
o niepodległość kraju  opowiedziana
przez Janka i Dawida stały się inspira-
cją do kolejnego konkursu na najład-
niejszą klasopracownię nawiązującą
do nadchodzącej rocznicy odzyskania
niepodległości. Zatem pracownie i
klasy lekcyjne Zespołu Szkół w Jab-
łonnie  zostały udekorowane w biało -
czerwone barwy, symbole narodowe i
wydarzenia historyczne. To kolejny
etap przygotowywania społeczności
szkolnej do obchodów ważnej rocz-
nicy dla naszego kraju.

Wiesława Herecka
V-ce dyr. Zespołu Szkół 

w Jabłonnie

Wyróżnienie dla kierownik GOPS Jabłonna

Corocznie, w maju, w całej Polsce, ob-
chodzony jest Dzień Samorządu Tery-
torialnego uchwalony przez Sejm RP
na pamiątkę pierwszych wyborów sa-
morządowych z dnia 27 maja 1990
roku. Z tej okazji 25 maja odbyła się
uroczysta sesja Rady Powiatu w Lub-
linie.

Podczas sesji wręczone zos-
tały okolicznościowe wyróżnienia - dla
sołtysów za długoletnią pracę na rzecz
rozwoju samorządu terytorialnego
oraz krzewienie idei samorządności
wśród mieszkańców, oraz dla dyrekto-
rów i kierowników jednostek gminnych
za długoletnią pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej.

Wsród osób wyróżnionych
znalazła się Pani Halina Kosiarczyk -

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jabłonnie. Pani Halina
nagrodzona została za wieloletnią
pracę na rzecz osób potrzebujących,
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym.

Starosta Lubelski Paweł Pi-
kula wraz z Przewodniczącym Rady
Powiatu Antonim Skrabuchą złożyli
także podziękowania za owocną
współpracę w latach 2014-2018 na
ręce burmistrzów i wójtów miast i gmin
powiatu lubelskiego.

Marcin Pastuszak

Alkomat dla policji w Bychawie
15 maja podczas sesji Rady

Gminy Jabłonna, do Komisariatu Poli-
cji w Bychawie przekazany został al-
komat przesiewowy zakupiony ze
środków Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Alkomat będzie wykorzysty-
wany przez funkcjonariuszy w co-
dziennej służbie na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na terenie Gminy
Jabłonna.
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Konkurs "Rzeźba ze śmieci" rozstrzygnięty
W ramach projektu „Edukacja

ekologiczna w Gminie Jabłonna w
2018 r.”, współfinansowanego ze środ-
ków WFOŚiGW w Lublinie, Gmina
Jabłonna zorganizowała konkurs pla-
styczny „Rzeźba ze śmieci” adreso-

wany do przedszkolaków i uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu
gminy Jabłonna. W ramach konkursu
dzieci miały za zadanie wykorzystać
odpady nadające się do przetworzenia
(szkło, plastik, papier, metal itp.) do
utworzenia z niej plastycznej lub deko-
racyjnej rzeźby.

Ostatecznie laureatami konkursu zos-
tali:
w kategorii przedszkola:
I miejsce: Gabriel Dybka, Błażej Ze-
zula, Mikołaj Grzejszak, Dawid Kor-
pysa, Fabian Lis, Kacper Gorajek

II miejsce: Sebastian Piędzia, Agata
Wielgus, Oliwia Klimek, Kacper Ga-
dzała, Olaf Mituła
III miejsce: Nikola Greszeta, Maria
Postek, Wiktoria Gadzała, Martyna Kli-
mek, Wiktoria Wojciechowska
w kategorii klas I-III  szkoły podstawowej:
I miejsce: Julia Jones, Martyna Ko-

walska
II miejsce: Gustaw Król
III miejsce: Blanka Brodowska, Lena
Drwal, Lena Poleszak, Weronika Szy-
mula, Amelia Dzirba, Zofia Niedźwiadek
Wyróżnienie:
1. Mateusz Stefaniak i Michał Pawelec
2. Wiktoria Karapuda, Wojciech Wiel-
gus i Gabriel Bogut

Jury oceniając prace brało
pod uwagę samodzielność wykonania
prac, staranność, wyobraźnię twórczą
czy kreatywność.

Konkurs spotkał się dużym
zainteresowaniem, a realizacja pro-
jektu pt. „Edukacja ekologiczna w
Gminie Jabłonna w 2018 r.” przyczy-
niła się do podniesienia świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży, a
także kształtowania pozytywnych
postaw i nawyków dbania o środowi-
sko naturalne.

Mamy nadzieję, że poprzez
aktywny udział w realizowanym pro-
jekcie dzieci nauczyły się w  kreatywny
sposób wykorzystywać niepotrzebne
surowce i zgłębiły problematykę zwią-
zaną z segregacją śmieci.

Agnieszka Wójtowicz
Urząd Gminy Jabłonna

Ptaki gminy Jabłonna
W ramach projektu „Edukacja

ekologiczna w gminie Jabłonna w
2018 r.” współfinansowanego ze środ-
ków WFOŚiGW Gmina Jabłonna zor-
ganizowała konkurs „Atlas ptaków

Gminy Jabłonna” na najlepiej przygo-
towany atlas ptaków przez uczniów
klas IV –VI szkół podstawowych z te-
renu gminy Jabłonna oraz klas VII
szkół podstawowych i klas II i III gim-
nazjalnych. 

W ramach konkursu dzieci
miały za zadanie wykonać  w dowolnej
formie graficznej atlas ptaków, w któ-
rym znajdą się ptaki, występujące na
terenie Gminy Jabłonna. W atlasie po-
winny znaleźć się również informacje
dotyczące klasyfikacji i systematyki
ptaków w odniesieniu do klasyfikacji
stworzonej przez Władysława Tacza-
nowskiego.

Autorami złożonych prac były
dzieci ze szkół w Czerniejowie, Tuszo-
wie, Jabłonnie  Piotrkowie i w Skrzyni-
cach. Łącznie wpłynęło 14 prac. 

Dnia 18 czerwca  br.  oceny
dokonało 3-osobowe jury konkursowe.
Jury oceniając prace brało pod uwagę
samodzielność wykonania prac, sta-
ranność, wyobraźnię twórczą czy

kreatywność.
Ostatecznie laureatami kon-

kursu zostali:
kategoria IV-VI szkoły podstawowe 
1. Monika Vlasak – klasa VA ZS w
Jabłonnie,
2. Dawid Gęca, Mikołaj Malec, Antoni
Młynarczyk, Bartosz Wójcik, Kacper
Brodowski – Klasa V SP Czerniejów
3. Julia Błaszczak, Weronika Wybacz,
Martyna Zaborek – klasa VIB ZS Piotr-
ków,
kategoria VII szkoły podstawowe  i
klasy II i III gimnazjalne
1. Amelia Grzegorczyk, Julia Łabiga,
Martyna Mroczek, Katarzyna Su-
lowska – klasy IIIA i IIIB ZS Piotrków.

Gratulujemy!

Agnieszka Wójtowicz
Urząd Gminy Jabłonna
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Zielona gmina Jabłonna
W ramach projektu „Edukacja

ekologiczna w gminie Jabłonna w
2018 r.” współfinansowanego ze środ-

ków WFOŚiGW Gmina Jabłonna zor-
ganizowała konkurs „Zielona Gmina
Jabłonna” na najlepiej przygotowany

zielnik przez uczniów klas IV –VI szkół
z terenu gminy Jabłonna, oraz klas VII
szkół podstawowych i klas II i III gim-

nazjalnych. W ramach
konkursu dzieci miały za
zadanie wykonać  w do-
wolnej formie graficznej
zielnik „Zielona Gmina
Jabłonna”, w którym
znajdą się rośliny, wystę-
pujące na terenie Gminy
Jabłonna. 

Autorami złożonych
prac były dzieci ze szkół w
Czerniejowie, Tuszowie,
Jabłonnie i Piotrkowie

Łącznie wpłynęło 18
prac. 

Dnia 18 czerwca  br.
oceny dokonało 3-osobowe jury kon-
kursowe. Jury oceniając prace brało
pod uwagę samodzielność wykonania

prac, staranność, wyobraźnię twórczą
czy kreatywność.

Ostatecznie laureatami kon-
kursu zostali:
kategoria IV-VI szkoły podstawowe:
1.  Paulina Mazur, Martyna Pielecha,
Iga Plewik, Natalia Poleszak – klasa
VI ZS Jabłonna,
2. Monika Valasek – klasa VA ZS 
Jabłonna,
3. Zuzanna Salasa – klasa VI ZS 
Jabłonna,
kategoria VII szkoły podstawowe i
klasy II i III gimnazjalne:
1.Aleksandra Kusaj, Alicja Samborska
–klasa IIA ZS Jabłonna,
2. Aneta Vlasak –klasa IIIB ZS 
Jabłonna,
3. Antoni Radecki- klasa IIA ZS 
Jabłonna.

Agnieszka Wójtowicz
Urząd Gminy Jabłonna

Warsztaty kulinarne „Mały Szef Portofino”
W słoneczny czwartkowy

dzień 26 kwietnia uczniowie klas  I-IV
Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
pojechali na długo wyczekiwaną wy-
cieczkę do Lublina do Akademii Kuli-
narnej Portofino. Przed wizytą w

akademii udaliśmy się na  krótki spa-
cer nad Zalew Zemborzycki. Około
9.30 przekroczyliśmy progi zaczaro-
wanej krainy smaków, do której wpro-
wadziła nas Szefowa Portofino
(uderzająco podobna do p. Magdy
Gessler) oraz inni profesjonalni szefo-
wie kuchni, którzy nauczyli dzieci wielu
ciekawych sztuk  kulinarnych, zapo-
znali z zasadami i regułami pracy pod-

czas trwania warsztatów. 
W zaaranżowanej  pracowni

wyposażonej w przybory kuchenne
oraz fartuszki  dzieci rozpoczęły wspa-
niałą  przygodę i radość tworzenia.
Nauka przez zabawę w miłej atmosfe-

rze  wprowadziła dzieci w niezwykły
świat.  Przygoda  rozpoczęła się od
przygotowania Śniadania Mistrzów. 

Pod okiem kucharzy dzieci
samodzielnie ozdabiały talerze i przy-
gotowywały wspaniałe pancake'owe
szaszłyki z owocami. Było smacznie i
kolorowo na miarę MasterChefa. Na-
stępnie dzieci poznawały specyficzne
przyprawy i potrawy z różnych krajów

świata (kulinarna mapa świata) oraz
brały udział w różnych zabawach.
Zmierzyły się ze sztuką  przygotowy-
wania kolorowej lemoniady i ozdabia-
nia szklanek. Samodzielnie  przygotowany
napój smakował wybornie.

Pora obiadowa była okazją,
by poznać tajniki produkcji domowego
makaronu. Własnoręcznie wykonany
posiłek i do tego zdrowy i pyszny sos
sprawił, że nawet szkolny niejadek z
apetytem  zjadł  swoją  porcję i prosił
o dokładkę. Po obiedzie udaliśmy się
do fabryki lodów, aby poznać produk-
cję tego wyjątkowego deseru, który
jest przysmakiem wszystkich łasu-
chów. Lody były przepyszne-rozkosz
dla podniebienia. 

Wesołe warsztaty kulinarne w
kuchni Portofino dobiegły końca.
Okrzykiem radości wyraziliśmy nasze
zadowolenie. Mistrz kuchni w asyście
kucharzy z dumą  dokonał symbolicz-
nego pasowania na Małego Chefa
Portofino wręczając  dyplomy oraz
medale. Wszyscy szczęśliwi i w
dobrych humorach opuściliśmy
to wspaniałe miejsce, które na długo
zostanie w naszej pamięci.

Jolanta Butryn
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Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
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22 czerwca br. na terenie naszej gminy uczniowie ze szkół podstawowych pożegnali stary rok szkolny i przy-
witali długo wyczekiwane wakacje. Podczas uroczystości w szkołach zostali nagrodzeni uczniowie nagrodą Wójta
Gminy Jabłonna za najlepsze wyniki w nauce na terenie gminy, a są to:

Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych i celujących wyników w nauce oraz wzorowego zachowania. 

Natomiast medale „Super Samorządu” odebrali uczniowie nagrodzeni za pracę aktywną i pełną zaangażowa-
nia pracę w samorządach szkolnych na terenie naszej gminy. 

Imię i nazwisko Średnia Klasa Szkoła

1. Patrycja Pielecha 5,38 II B Zespół Szkół w Jabłonnie - gimnazjum

2. Bartosz Sulowski 5,55 VA Zespół Szkół w Jabłonnie - szkoła podstawowa

3. Katarzyna Sulowska 5,42 IIIB Zespół Szkół w Piotrkowie - gimnazjum

4. Szymon Sosnówka 5,64 VIA Zespół Szkół w Piotrkowie - szkoła podstawowa

5. Kacper Piotrowski 5,36 VI Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

6. Jakub Leżański 5,55 IV Szkoła Podstawowa w Tuszowie

7. Karol Rodaczek 5,20 VII Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Imię i nazwisko Klasa Szkoła

1. Michał Flis IIIB Zespół Szkół w Jabłonnie - gimnazjum

2. Klaudia Klimek VIIA Zespół Szkół w Jabłonnie - szkoła podstawowa

3. Klaudia Żłobicka IIIA Zespół Szkół w Piotrkowie - gimnazjum

4. Natalia Niedźwiedź IIIB Zespół Szkół w Piotrkowie - gimnazjum

5. Amelia Grzegorczyk IIIB Zespół Szkół w Piotrkowie - gimnazjum

6. Jagoda Rycerz VI Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

7. Adrianna Wójcik VI Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

8. Kinga Cebula VI Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

9. Aleksandra Bryda VI Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

10. Katarzyna Rózicka VII Szkoła Podstawowa w Tuszowie

11. Natalia Ścibura VI Szkoła Podstawowa w Tuszowie

12. Amelia Tarka VII Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

13. Daniela Radomska VII Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Serdecznie gratuluję wyników w nauce oraz zaangażowania w działalność swoich szkół i samorządów uczniow-
skich wszystkim nagrodzonym uczniom.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna




