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Podsumowanie

kadencji 2015-2018

Koniec kadencji to w każdym
samorządzie pora podsumowań. Robi
się bilans tego, co zostało zaplano-
wane i co wykonane w ciągu ostatnich
czterech lat.  W zgodzie z praktyką po-
przednich lat przedstawiamy takie
podsumowanie, nie roczne, jak za-
wsze, a właśnie czteroletnie. 

Jednym z naszych najważ-
niejszych sukcesów jest podwojenie
środków, które przeznaczamy na in-
westycje. W latach 2015-2018 nakłady
na inwestycje to niemal 29 mln zł, przy
stosunkowo niewielkim zadłużeniu
gminy tj. 4 mln zł – jest to zaledwie
10% dochodów naszego budżetu.
Prawie połowa środków – 14 mln zł,
które przeznaczyliśmy na inwestycje
to środki, które pozyskaliśmy z dotacji
pochodzących ze środków europej-
skich i krajowych, m.in. na termomo-
dernizację budynków, budowę 67
przydomowych oczyszczalni ścieków,

rewitalizację centrum gminy, montaż
549 instalacji solarnych i 30 piecy na
biomasę, budowę placy zabaw i si-
łowni zewnętrznych oraz dróg.

W ramach budowy i przebu-
dowy dróg gminnych i powiatowych
wykonaliśmy łącznie 19,33 km, w tym
6,67 km dróg gminnych oraz 12,66 km
dróg powiatowych. Nawierzchnie as-
faltowe powstały prawie w każdym so-
łectwie na terenie naszej gminy, w
miejscowościach Wierciszów oraz
Piotrków-Kolonia były to pierwsze
drogi asfaltowe na terenie tych wsi.

Bardzo dobra współpraca ze Staros-
twem Powiatowym w Lublinie pozwo-
liła m.in. na powstanie zupełnie
nowego alternatywnego dojazdu do
Lublina ze Skrzynic, tzw. Traktem
Skrzynickim,  

Zbudowaliśmy łącznie 4,54
km chodników przy drogach gminnych
i powiatowych oraz 4,89 km oświetle-
nia drogowego. 

Szczegółowe podsumowanie
zrealizowanych działań w liczbach
mogą Państwo zobaczyć na sąsied-
niej stronie oraz mapie poniżej.
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Inwestycje gminne

w 2018 roku, cz. II

Druga połowa roku to również
intensywny czas inwestycyjny dla na-
szej gminy. Okres wakacyjny były to
głównie inwestycje w szkołach, re-
monty bieżące i realizacja większych

zadań, takich jak „Przebudowa kuchni
i stołówki oraz korytarzy wraz ze
zmianą sposobu użytkowania po-
mieszczeń w części budynku w Ze-

spole Szkół w Jabłonnie”. Zadanie
zostało realizowane ze środków bu-
dżetu gminy oraz funduszy sołeckich
sołectw: Jabłonna Druga (18 553,30
zł), Jabłonna Pierwsza (5000,00 zł) 
i Jabłonna-Majątek (19 000,00 zł).
Wartość zadania to 379 504,20 zł.

W ramach kolejnych inwesty-
cji drogowych została przebudowana
droga nr 107164L w m. Jabłonna
Pierwsza, tzw. Wiatraczna o łącznej
długości blisko 700 mb. Wartość tego
zadania to 386 611,14 zł z czego 
50 000 zł to dotacja z Lubelskiego
Urzędu Marszałkowskiego z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. Staro-
stwo Powiatowe w Lublinie
rozstrzygnęło przetarg na budowę
800-metrowego odcinka chodnika w
m. Chmiel Drugi, niebawem ruszają
prace przy realizacji tej inwestycji. 

Rozpoczęły się również prace
przy termomodernizacji budynku Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna, gdzie w
ramach zadania zostanie wykonana
nowa elewacja, docieplenie i po-
wierzchnia dachu, montaż instalacji
kolektorów słonecznych do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej oraz
przebudowa wewnętrznej instalacji
elektrycznej. Wartość inwestycji to 530

765,68 zł, z czego 324 832,31 zł po-
chodzi z dotacji w ramach dotacji z
Regionalnego Programu Operacyj-
nego WL na lata 2014-2020. 

Ten roku jest dość trudny w
realizacji niektórych zadań inwestycyj-
nych ze względu za brak zaintereso-
wania wykonawców naszymi
przetargami lub bardzo wysokie ceny
realizacji zadań. Po kilku próbach wy-

łonienia wykonawców podpisaliśmy
umowy na realizację Otwartej Strefy
Aktywności w Tuszowie, a OSP
Chmiel na budowę placu zabaw z si-
łownią zewnętrzną w Chmielu Pierw-
szy. Termin realizacji tych zadań to 15
listopad 2018 r. 

Ponownie ogłaszamy prze-
targ na budowę kompleksu boiska w
Czerniejowie, ponieważ wynik pierw-
szego przetargu był dwukrotnie wy-
ższy niż kwota środków posiadanych
w budżecie. 

Rozstrzygnęliśmy również
dwa przetargi i jesteśmy przed podpi-
saniem umów na realizację dwóch
zdań polegających na budowie
oświetlenia drogowego w m. Skrzy-
nice-Kolonia oraz budowie placu tar-
gowego wraz z drogą dojazdową w m.
Jabłonna-Majątek. 

Magdalena Sałek

Wójt Gminy Jabłonna
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Wywiad 

z Przewodniczącym

Rady Gminy

Jabłonna

Redakcja: Jak długo pełni Pan funk-

cję Przewodniczącego Rady Gminy

Jabłonna?

Roman Dąbek: Funkcję Przewodni-
czącego Rady Gminy pełnię od rozpo-
częcia poprzedniej kadencji tj. od
wyborów samorządowych w 2010
roku, natomiast radnym Rady Gminy
jestem od czterech kadencji, tj. od roku 2002.
Red.: Jak ocenia Pan cały ten

okres, w którym jest Pan radnym i

Przewodniczącym Rady pod wzglę-

dem współpracy z Wójtem, pracow-

nikami Urzędu Gminy i radnymi?

R.D.: Rada Gminy jest organem
uchwałodawczym, który poprzez
pracę swoich komisji merytorycznych
i podejmowanie uchwał wyznacza kie-
runki rozwoju gminy oraz zadania do
realizacji. Wójt zaś, jako organ wyko-
nawczy, przy pomocy urzędu, jedno-
stek organizacyjnych i ich
pracowników, realizuje te zadania i
wykonuje uchwalany corocznie budżet
gminy. Okres, w którym pełniłem funk-
cję radnego, a przez ostatnie dwie ka-
dencje przewodniczącego Rady
Gminy oceniam pozytywnie. Na prze-
strzeni tych 16 lat przyszło mi współ-
pracować z trzema Wójtami naszej
Gminy. Każda z kadencji była na
pewno trochę inna. W każdej z nich
przychodziło współpracować, przynaj-
mniej częściowo, z innymi Radnymi,
zmieniali się Wójtowie i pracownicy
urzędu. Każda z kadencji przynosiła
nowe wyzwania i nowe doświadcze-
nia. Czasami nie było łatwo, bywały
zażarte dyskusje, różniliśmy się co do
pewnych rozstrzygnięć czy rozwiązań,
zawsze jednak przyświecało nam
wszystkim dobro naszej gminy i jej
mieszkańców. Moim zdaniem dużą
rolę odgrywają też sołtysi, będący „kie-
rownikami” jednostek pomocniczych
Gminy czyli sołectw, których w naszej
Gminie mamy siedemnaście.

Red.: Proszę powiedzieć, która

uchwała lub uchwały przyjmowane

w tym czasie, wg Pana, były naj-

ważniejsze i dlaczego?

R.D.: Wszystkie uchwały podejmo-
wane przez Radę Gminy są ważne,
ale rzeczywiście niektóre zasługują na
szczególne wyróżnienie. Do najważ-
niejszych należy zaliczyć podejmo-
wane corocznie uchwały budżetowe,
które określają zadania do wykonania
na dany rok budżetowy oraz źródła ich
finansowania, a także uchwały doty-
czące wieloletniej prognozy finanso-
wej określające źródła oraz
możliwości finansowania poszczegól-
nych zadań w latach następnych.
Ważnymi uchwałami są te dotyczące
zadań inwestycyjnych, a także kierun-
ków rozwoju naszej Gminy, np. w
sprawie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy czy w sprawie
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Istotnymi uchwa-
łami są te dotyczące oceny
sprawozdania z wykonania budżetu i
działalności Wójta, a w ślad za tym
uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium. Bardzo wiele podjęliśmy też
uchwał dotyczących spraw społecz-
nych, oświatowych czy kulturalnych.
Red.: Z czego najbardziej zadowolony jest

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna?

R.D.: O pełnym zadowoleniu jest tu
trudno powiedzieć. Na przestrzeni
tych 16 lat na pewno wiele udało nam
się zrobić, ale też mam świadomość,
że zawsze można było zrobić coś le-
piej lub więcej. Będąc przewodniczą-
cym Rady starałem się jak najlepiej
nią kierować i organizować jej pracę.
Pragnę podziękować za współpracę
wszystkim Państwu Radnym, z któ-
rymi przyszło mi pracować na prze-
strzeni tych czterech kadencji.
Dziękuję Wójtom, pracownikom
Urzędu i jednostek organizacyjnych.
Dziękuję sołtysom wszystkich kaden-
cji. Pragnę wyrazić zadowolenie i po-
dziękować za współpracę druhom z
jednostek Ochotniczych Straży Poża-
rnych, Paniom z Kół Gospodyń Wiej-
skich, ludziom z otoczenia oświaty,
kultury i sportu oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączali się we
wszelakie działania na terenie naszej
Gminy. 
Red.: Z których inwestycji jest Pan

najbardziej zadowolony i co

chciałby Pan jeszcze zrobić dla

społeczności naszej gminy?

R.D.: Zawsze ważną kwestią dla mnie
była poprawa szeroko rozumianej in-
frastruktury drogowej oraz zwiększe-
nie bezpieczeństwa użytkowników
dróg, szczególnie bezpieczeństwa
pieszych, a pośród nich dzieci. Zado-
wolony jestem właśnie z przebudowy
wielu odcinków dróg lokalnych, z bu-
dowy chodników i oświetleni ulicz-
nych. Po wieloletnich staraniach
nasza Gmina doczekała wreszcie
znacznej poprawy sieci dróg powiato-
wych i wojewódzkich, co możliwe było
dzięki współpracy naszej Gminy ze
Starostą Lubelskim i całym samorzą-
dem powiatowym oraz z samorządem
wojewódzkim na czele z Marszałkiem
Województwa Lubelskiego. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługują przebu-
dowane odcinki dróg powiatowych w
Chmielu, Skrzynicach, Wierciszowie
czy odcinek drogi Czerniejów – Skrzy-
nice wraz z przebudową mostów. W
realizacji jest od lat oczekiwany odci-
nek drogi Skrzynice – Głusk, zwany
przez wielu „Traktem Skrzynickim”.
Bardzo mnie cieszy przebudowa drogi
wojewódzkiej 835 na odcinku Piotrków
– Wysokie – Biłgoraj i będący obecnie 
w przebudowie odcinek Piotrków –
Lublin.  Realizowany jest obecnie,
również długo oczekiwany, odcinek
drogi wojewódzkiej 836 Piotrków –
Chmiel – Piaski. Cieszy mnie, że przy
przebudowach tych dróg wspólnie za-
dbaliśmy o bezpieczeństwo ich użyt-
kowników poprzez budowę rond, wielu
odcinków chodników i oświetleń ulicz-
nych czy ciągów pieszo – jezdnych ze
ścieżkami rowerowymi. Cieszy mnie,
że w dużym stopniu zadbaliśmy o
szkoły i inne budynki komunalne, o
place zabaw, strefy aktywności czy
boiska, i że w najbliższym czasie bę-
dzie to kontynuowane. 

Ciag dalszy na stronie 6
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Kiedy pojedziemy

MPK do Lublina?

W ostatnich latach wielu
mieszkańców pytało nas o możliwość
przedłużenia linii nr 17 jadącej przez
Gminę Głusk do Gminy Jabłonna. W
2017 roku wpłynęła też petycja w tej
sprawie do naszego Urzędu podpi-
sana przez  720 osób - mieszkańców
okolicznych wsi, żywo zainteresowa-
nych tego typu rozwiązaniem. 

Po wielomiesięcznych anali-
zach, wielokrotnych spotkaniach z
przedstawicielami Zarządu Transportu

Miejskiego w Lublinie i wspólnym szu-
kaniu najlepszych rozwiązań i możli-
wości realizacji, udało nam się
spełnićprośby naszych mieszkańców.

26 września 2018 roku pod-
czas sesji Rada Gminy Jabłonna przy-
jęła uchwałę w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego doty-
czącego powierzenia Gminie Lublin
części zadań Gminy Jabłonna z za-
kresu organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego. Uchwała ta

upoważnienia Wójta Gminy Jabłonna
do podpisania porozumienia, określa-
jącego warunki przystąpienia do tego
zadania - koszty które ma ponieść
gmina, długość trasy, itd. 

W najbliższych miesiącach
przystąpimy do kolejnego etapu roz-
mów z przedstawicielami Zarządu
Transportu Miejskiego w Lublinie, pod-
czas których określimy szczegóły po-
rozumienia.

Magdalena Sałek

Kulinarny sukces

KGW z Tuszowa

Tegoroczny IV Festiwal Pro-
mocyjno-Edukacyjny Kwaszeniaki i Ki-
szeniaki w Krzczonowie przebiegał w
atmosferze polsko-węgierskiej: po-
kazy kulinarne, polsko-węgierska

bitwa smaków. Kiszona kapusta, pap-
ryka, kiszonki i kwaszonki w przeróż-
nych wydaniach królowały na stołach
ponad 40 wystawców, a wśród nich
KGW Czerniejów i KGW Tuszów,
które przygotowały nasze lokalne spe-
cjały do skosztowania dla uczestników
festiwalu.

Miło nam poinformować, że
surówka na ciepło z kiszonej kapusty
przygotowana przez KGW Tuszów
została doceniona przez jury konkur-
sowe i zajęła II miejsce w konkursie na
najlepszą kiszonkę. Panie zostały rów-
nież nagrodzone za przygotowanie
aforyzmów związanych z kiszonkami.

Mam nadzieję, iż mieszkańcy doce-
niają też działania inwestycyjne skie-
rowane bezpośrednio do nich i ich
gospodarstw. Myślę tu o projektach
unijnych dotyczących budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz in-
stalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Chciałbym, aby wizerunek naszej
gminy był stale poprawiany i realizo-
wane były zarówno zadania już rozpo-
częte, jak i zadania nowe. 
Red.: Jaka jest Pana wizja Jabłonny

jako gminy na najbliższe lata?

R.D.: Jest to wizja gminy sprawnie za-
rządzanej, z dobrą infrastrukturą dro-
gową, dobrze skomunikowanej z
Lublinem  i innymi miejscowościami.

Gmina Jabłonna, jako gmina dobrze
wykorzystująca swoje walory przyrod-
nicze, stwarzające warunki do aktyw-
nego spędzania czasu, jako miejsce
przyjazne mieszkańcom i gościom, ale
też inwestorom zapewniającym jej roz-
wój, miejsca pracy, a przy tym i dodat-
kowe wpływy do budżetu. Taką wizję
ma pewnie większość z nas i to nas
łączy w działaniach. Uważam, że taka
wizja jest realna i możliwa do zrealizo-
wania dzięki dobremu podejściu do
planowania wieloletniego i  konsek-
wentnej realizacji zaplanowanych
działań.
Red.: Jaka będzie Pana rola w nadcho-

dzących wyborach samorządowych?

R.D.: Podjąłem decyzję o kandydowa-
niu w tegorocznych wyborach samo-
rządowych do Rady Powiatu
Lubelskiego. Wierzę, że moja wiedza
oraz wieloletnie doświadczenie zdo-
byte w Radzie Gminy, w tym jako jej
Przewodniczący, a także nabyte pod-
czas pracy w Urzędzie Marszałkow-
skim jako specjalista prawa zamówień
publicznych w departamentach zajmu-
jących się przyznawaniem środków
unijnych, będą cennym zasobem, któ-
rym chcę się dzielić. Żywię nadzieję,
że zostanie wykorzystany na rzecz
rozwoju naszej Gminy oraz całego Po-
wiatu Lubelskiego. 

Rozmawiała Magdalena Pęcak
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Urząd Gminy 

przyjazny 

mieszkańcom

Od czterech lat wszyscy pra-
cownicy Urzędu Gminy pracują nad
tym aby zmienić wizerunek Urzędu na
przyjazny i dostępny dla wszystkich
mieszkańców. Staramy się, aby ob-
sługa każdej osoby spełniała jej ocze-
kiwania i dawała satysfakcję obydwu
stronom.

Ważnymi zmianami dotyczą-
cymi współpracy z mieszkańcami oraz
informowania ich o bieżących spra-
wach, które udało się wprowadzić w
trakcie kadencji są:
- wydłużenia w każdy wtorek godzin
pracy urzędu (do godziny 17.00), aby
dać możliwość wszystkim mieszkań-

com załatwienia niezbędnych spraw,
bez konieczności zwalniania się z
pracy, 
- wprowadzenia na stronie interneto-
wej dostępnego do publicznej wiado-
mości Kalendarza Wójta Gminy
Jabłonna oraz formularza elektronicz-
nego w celu łatwiejszego kontaktu;
- wprowadzenie tablic informacyjnych
w Urzędzie z opisami numerów pokoi,
aby łatwiej można było trafić w kon-
kretne miejsce;
- powstanie profilu społecznościowego
na Facebook’u „Gmina Jabłonna – lu-
belskie”;
- nowa, czytelna i na bieżąco aktuali-
zowana strona internetowa, newsletter
raz w miesiącu;
- wprowadzenie sytemu powiadamia-
nia SMS dla mieszkańców naszej
gminy;
- Karty Spraw na stronie internetowej,
które zawierają wzory wniosków oraz
instrukcje ich wypełniania;
- wydawanie kwartalnika – gazety
gminnej „Puls Gminy Jabłonna”,
- kącik dla dzieci w Urzędzie Gminy,
- wdrażanie projektów zewnętrznych
m.in. projektu „E-gminy w Lubelskim
Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Akce-

lerator e-administracji”, mających na
celu zwiększenie możliwości załatwia-
nia spraw przez internet bez potrzeby
wychodzenia z domu. 

W dniu 1 grudnia 2014 roku
kiedy obejmowałam urząd Wójta
Gminy Jabłonna w Urzędzie zatrud-
nionych było 28 osób na 27 etatach,
obecnie na dzień 21 września 2018
roku zatrudnionych jest to 31 osób na
30,37 etatu. Wszyscy pracownicy
Urzędu to osoby wykwalifikowane i
mające doświadczenie w pracy w
dziedzinach, którymi się zajmują.

W ramach zmian organizacyj-
nych w naszym Urzędzie od 2015
roku przenieśliśmy stosowne akcenty
w zatrudnieniu na wzmocnienie dzia-
łań inwestycyjnych oraz tych związa-
nych z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych. Obecnie 2,5 etatu sta-
nowią stanowiska ds. inwestycji (było
1,5 etatu), 2 etaty mamy przezna-
czone na pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych (był 1 etat), a 1 etat na
realizację zamówień publicznych (no-
woutworzone stanowisko) – pozwala
nam to w coraz bardziej sprawny spo-
sób realizować kolejne działania. 

Ostatnie cztery lata to także
nowe podejście do zapewnienia czys-
tości na terenach gminnych oraz bie-
żących remontów i napraw. W 2016
roku zakupiliśmy samochód gospodar-
czy oraz zatrudniliśmy drugiego pra-
cownika gospodarczego/ kierowcę,
aby można było sprawniej realizować
działania z zakresu gospodarki komu-
nalnej. 

Ważne jest dla nas to, aby
działania podejmowane przez nasz
Urząd były skierowane do mieszkańca
i ułatwiały załatwianie wszystkich
spraw tym, którzy odwiedzają naszą
instytucje. 

Magdalena Sałek

Wójt Gminy Jabłonna
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Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas XL sesji

w dniu 27 lipca 2018 r.:

1. Uchwała Nr XL/296/2018 w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVIII/276/2018
Rady Gminy Jabłonna z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Jabłonna a Gminą Lublin w
sprawie powierzenia Gminie Lublin
realizacji zadania publicznego z za-
kresu pomocy społecznej, polegają-
cego na kierowaniu mieszkańców
Gminy Jabłonna do Środowiskowych
Domów Samopomocy 
w Lublinie,
2. Uchwała Nr XL/297/2018 w sprawie
opracowania i przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Jabłonna do organu
regulacyjnego,
3. Uchwała Nr XL/298/2018 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2018,

4. Uchwała Nr XL/299/2018 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna

podjęte podczas XLI sesji

w dniu 26 września 2018 r.:

1. XLI/300/2018 w sprawie uchwalenia
statutu Gminy Jabłonna,
2. XLI/301/2018 w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Jabłonna,
3. XLI/302/2018 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Jab-
łonna z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2019 rok,
4. XLI/303/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu z dotychczasowym Na-
jemcą,
5. XLI/304/2018 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego doty-
czącego powierzenia Gminie Lublin
części zadań Gminy Jabłonna z za-
kresu organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego,
6. XLI/305/2018 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyzna-
wania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych
Gminy Jabłonna dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe,
7. XLI/306/2018 w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania stypendiów osobom zajmu-
jącym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury 
i opieką nad zabytkami oraz określe-

nia ich wysokości.
8. XLI/307/2018 w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z kompleksu
boisk sportowych „Moje Boisko Orlik”
w Piotrkowie Pierwszym,
9. XLI/308/2018 w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z placu zabaw
w miejscowości Skrzynice-Kolonia
oraz placu zabaw przy Centrum Kul-
tury Gminy Jabłonna 
w miejscowości Piotrków Drugi,
10. XLI/309/2018 w sprawie uchwale-
nia wielkości i terminu wnoszenia
składki członkowskiej do Celowego
Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą
w Bełżycach na rok 2019,
11. XLI/310/2018 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVII/261/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2018
r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Jabłonna na
2018 rok”,
12. XLI/311/2018 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/291/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie udzielenia Powia-
towi Lubelskiemu pomocy finansowej
na realizację zadania pn. „Budowa
chodnika przy drodze powiatowej 
Nr 2272L w m. Chmiel Drugi gm. Jab-
łonna”,
13. XLI/312/2018 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2018,
14. XLI/313/2018 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Pęcak

Sesje 

Rady Gminy 

Jabłonna

Nowy statut gminy

oraz statuty sołectw

Poczas XLI sesji Rady Gminy
Jabłonna w dniu 26 września 2018 r.
radni przyjęcli uchwały w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Jabłonna,
oraz w sprawie uchwalenia statutów
sołectw Gminy Jabłonna.

Koniecznosć zmiany statutów
związana była z potrzebą dostosowa-

nia ich zapisów do nowych norm praw-
nych określonych w ustawie o samo-
rządzie gminnym. W nowych zapisach
znalazły się m.in. informacje o nowej
komisji rady gminy (komisja skarg i
wniosków), która powołana zostanie
od nowej kadencji, transmisji posie-
dzeń rady gminy, sposobie głosowa-
nia. Nowe statuty zaczną
obowiązaywać w terminie 30 dniu od
dnia opublikowania ich w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubel-
skiego.

Zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie gminnym projekty statutów so-
łectw zostały poddane pod konsultacje
społeczne, które Wójt Gminy Jabłonna
ogłosiła w dniu 31 sierpnia. Dodat-
kowo konsultacje społeczne objęły
również projekt statutu Gminy Jab-
łonna. W trakcie trwania konsultacji
(od 10 do 18 września 2018 roku)

każdy z mieszkańców mógł złożyć
swoje uwagi i opinie co do treści pro-
jektowanych dokumentów.
Statu Gminy jest podstawowym i naj-
ważniejszym dokuemntem, na mocy
którego działa gmina i jej jednostki or-
ganizacyjne.

Marcin Pastuszak

Zastępca Wójta Gminy Jabłonna
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Sprzęt 

hydrauliczny 

dla OSP Piotrków

Gmina Jabłonna  uzyskała
dofinansowanie na zakup średniego
zestawu hydraulicznego składającego
się z agregatu hydraulicznego, węży
hydraulicznych, nożyc hydraulicznych
oraz rozpieracza ramiennego dla OSP
w Piotrkowie.

Jednostka OSP Piotrków jako
jedyna z terenu Gminy Jabłonna
wchodzi w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczym i jest w dyspo-
zycji Stanowiska Kierowania Komendy
Miejskiej PSP w Lublinie. Rejon dzia-

łania jednostki obejmuje teren powiatu
lubelskiego, a w razie potrzeby teren
województwa. Jednostka dysponuje
wyszkolona kadrą w zakresie pomocy
technicznej (12 ratowników) jak i po-
mocy medycznej (8 ratowników).

Hydrauliczne narzędzia ra-
townicze będą służyć jednostce OSP
Piotrków m.in. do cięcia elementów
konstrukcji pojazdów samochodowych
w celu uwolnienia poszkodowanych
ze zniszczonych pojazdów samocho-
dowych, usuwania skutków katastrof

budowlanych, usuwania elementów
konstrukcji stalowych i betonowych. 

Wyposażenie jednostki w
specjalistyczny zestaw ratownictwa
technicznego będzie miał decydujący
wpływ na powodzenie akcji ratowni-
czo-gaśniczych oraz na bezpieczeń-
stwo ratowników i pozwoli na
udzielanie jeszcze lepszej i profesjo-
nalnej pomocy osobom poszkodowa-
nym.

Agnieszka Wójtowicz

Solary już 

na na ponad 

900 budynkach

Po zakończeniu realizacji pro-
jektu  „Odnawialne źródła energii na
terenie gminy Jabłonna – kolektory
słoneczne i kotły na biomasę”  ponad
30%  budynków mieszkalnych z te-
renu gminy Jabłonna będzie korzys-
tało z kolektorów słonecznych. 

W ramach projektu zainstalowano:
• 549 instalacji solarnych 2,3,4 pane-
lowych wspomagających przygotowa-
nie ciepłej wody użytkowej w
budynkach mieszkalnych,
• 30  kotłów opalanych biomasą
(zrębki, pelet) z podajnikiem o mocy
20 kW  i 25 kW.

Zamontowane instalacje  so-
larne będą wykorzystywane do ogrze-
wania wody użytkowej oraz
wspomagania centralnego ogrzewa-
nia w domu. 

System kolektorów słonecz-

nych może obniżyć koszty podgrze-
wania wody użytkowej o 90%, a
koszty ogrzewania pomieszczeń o 30-
40%. Kolektory nagrzewające wodę to
też system wygodny – bo bezobsłu-
gowy i modny, bo ekologiczny, korzys-
tający z naturalnych zasobów energii,
a więc nie wpływający negatywnie na
środowisko naturalne. Z instalacji  so-
larnych najbardziej zadowoleni są
mieszkańcy którzy dotychczas ogrze-
wali wodę użytkową w zasobnikach
zasilanych z kotłów na paliwo stałe
(piec węglowy lub elektryczny). Wią-
zało się to z wysokimi kosztami i
uciążliwośćią w okresie letnim.

Mamy nadzieję, że projekt
realizowany przez Gminę Jabłonna
przyniesienie mieszkańcom wiele ko-
rzyści, wśród których warto wspom-
nieć o niższych rachunkach oraz

wygodzie użytkowania.
Wartość projektu: 6 311 326,33

zł, wysokość dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej: 4 889 544,19 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Nowe 

place zabaw 

i siłownie zewnętrzne

We wrześniu br. wyłoniono
wykonawców strefy rekreacji w Tuszo-
wie i Chmielu. Najkorzystniejsze oferty

przedłożyła firma SIMBA s.c Zembo-
rzyce Tereszyńskie, która już w paź-
dzierniku rozpocznie montaż placu
zabaw wraz z siłownią  zewnętrzną w
Tuszowie na placu za remizą stra-
żacką (dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu) oraz w miejsco-
wości Chmiel Pierwszy (dofinansowa-
nie dla OSP w Chmielu ze środków
PROW 2014-2020) .  

Nowe oblicze zyskał również
teren przy Centrum Kultury Gminy
Jabłonna gdzie ze środków przezna-
czonych na profilaktykę i rozwiązywa-
nie problemów alkoholowych
sfinansowano  budowę  placu zabaw
dla dzieci. 

W przyszłym  roku  Gmina
Jabłonna będzie wykonywała kolejne
inwestycje z zakresu infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej m.in. za-
planowano  przebudowę boisk sporto-
wych w m. Czerniejów (dofinansowanie
ze środków PROW 2014-2020) oraz
budowę  boiska przyszkolnego w m.
Jabłonna Druga (w październiku br.
zapadnie  decyzja o dofinansowaniu
ze środków Ministerstwa Sportu).

Stworzenie atrakcyjnych i
bezpiecznych miejsc do spędzania
czasu zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych to jeden z priorytetów Gminy
Jabłonna. 

Agnieszka Wójtowicz

Na terenie Gminy Jabłonna
utworzone zostały nowe tereny zie-
lone w ramach projektu „Utworzenie i
urządzenie terenów zielonych z Gmi-
nie Jabłonna w 2018 r.”. Zadanie po-
legało na zaprojektowaniu, a
następnie częściowym utworzeniu,
nowych terenów zieleni i urządzeniu

już istniejących, obejmujących teren
przed Szkołą Podstawową w Czernie-
jowie oraz teren przy budynku Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna. 

Utworzone w ramach projektu
tereny zielone posiadają nie tylko
znaczne walory dekoracyjne, ale ich
powstanie przyczyni się do pochłania-

nia hałasu przyulicznego oraz emito-
wanych zanieczyszczeń do atmosfery.
Wartość zadania: 14 000,00 zł.
Źródła finansowania: dotacja z WFO-
ŚiGW w Lublinie – 7 000,00 zł oraz
budżet gminy – 7 000,00  zł.

Agnieszka Wójtowicz

Kolejne 

nasadzenia terenów

zielonych

Już po raz czwarty gmina
Jabłonna uzyskała dofinansowanie z
WFOŚiGW na realizację zadania
„Edukacja ekologiczna w Gminie Jab-
łonna w 2018 r. realizowana w Ze-
spole Szkół w Jabłonnie”. W ramach
projektu zorganizowana zostanie

Olimpiada ekologiczna dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu gminy Jabłonna podczas której
dzieci będą mogły zweryfikować swoją
wiedzę ekologiczną. Najlepsi ucznio-
wie- finaliści olimpiady otrzymają
cenne nagrody oraz pojadą na wy-
cieczkę edukacyjną w Góry Święto-
krzyskie. 

Kolejnym działaniem w ra-
mach projektu będzie wydanie gry
planszowej o tematyce ornitologicznej
pn. „Śladami Taczanowskiego” wyma-
gającej od uczestników wykazania się
wiedzą z zakresu ekologii.  Dzieci i
młodzież będą mogły sprawdzić swoją
wiedzę podczas zorganizowanego w
październiku br.  II Turnieju w Grę
Planszową pn. „Śladami Taczanow-
skiego”.

Na zakończenie projektu we

wszystkich 5 szkołach z terenu gminy
zorganizowane zostaną warsztaty na
temat zanieczyszczenia powietrza, w
których uczniowie dowiedzą się jak
prawidłowo dbać o powietrze. Pod-
czas warsztatów wykorzystywane
będą zakupione w ramach projektu
mierniki jakości powietrza – stacje po-
godowe, które  przekazane zostaną
do każdej ze szkół.  

Mamy nadzieję, że wszystkie
zaplanowane działania  przyczynią się
do wzrostu świadomości ekologiczne
dzieci i młodzieży oraz wzbogacą pod-
stawę programową w zakresie nau-
czania przyrody i ekologii w szkołach. 

Na realizację zadania uzys-
kano dofinansowanie w kwocie  
15 150 zł ze środków WFOŚiGW.

Agnieszka Wójtowicz

Edukacja 

ekologiczna 

w Gminie Jabłonna
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Miło nam poinformować, że w
I półroczu br.  zakończono  budowę
67  przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Jabłonna. 

Mamy nadzieję, że realizacja
projektu przyczyni się do poprawy ja-
kości gleb i wód gruntowych na obsza-
rze naszej gminy. Zamontowane
nowoczesne oczyszczalnie, dzięki
technologii niskoobciążonego osadu
czynnego i zanurzonego złoża biolo-
gicznego, polegającej na oczyszcza-
niu ścieków poprzez bakterie tlenowe

i mikroorganizmy, przy równoczesnym
intensywnym napowietrzaniu pozwa-
lają na bardzo skuteczne oczyszcza-
nie ścieków sanitarno-bytowych. 

Wśród mieszkańców którzy
skorzystali z możliwości dofinansowa-
nia słyszymy bardzo pozytywne opinie
o funkcjonowaniu oczyszczalni. Przy
prawidłowej eksploatacji, urządzenia
pracują bezobsługowo i nie wydzielają
nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki realizacji takich projek-
tów każdy z mieszkańców zredukuje

koszty związane z eksploatacją szamb
w gminie nastąpi regulacja gospodarki
ściekowej. 

Inwestycja została częściowo
sfinansowana ze środków Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wartość projektu - 1 279
951,05   zł. Kwota dofinansowania -
814 432,00  zł.

Agnieszka Wójtowicz

Przydomowe

oczyszczalnie 

ścieków

Kolejne pieniądze trafią do naszej gminy tym
razem z LGD Kraina wokół Lublina. Będzie to 7 pro-
jektów o łącznej wartości ponad 110.000 zł.

Realizatorem zadań będą:
-  Gmina Jabłonna (2 projekty - renowacja alei jesio-
nowej w m. Jabłonna-Majątek, oznaczenie miejsc at-
rakcyjnych historycznie i przyrodniczo), 
Centrum Kultury Gminy Jabłonna (2 projekty: warsz-
taty malarskie i wydarzenia kulturalne w 100. rocznicę
urodzin W. Taczanowskiego),
- Stowarzyszenie Czerwone Jabłuszko z Jabłonny
(warsztaty międzypokoleniowe) 
- Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców z Piotr-
kowa (2 projekty: warsztaty międzypokoleniowe i wy-
darzenia kulturalne)! 

Czekamy teraz na ocenę wniosków w Urzę-
dzie Marszałkowskim i podpisanie umów, a realizacja
nastąpi w 2019 r.

Marcin Pastuszak

Dofinansowanie

z LGD 

dla Gminy Jabłonna
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Aktywna integracja

w Gminie Jabłonna

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie rozpoczyna
realizację projektu  „Współdziałanie na
rzecz aktywnej integracji w Gminach:
Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski” w
ramach Regionalnego Program Ope-
racyjny Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020. Projekt realizowany
jest wspólnie z gminami Głusk, Meł-
giew i Piaski, należącymi do Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu jest
podwyższenie aktywności społecznej

oraz zdolności do zatrudnienia 
40 osób wykluczonych (6 osób z te-
renu Gminy Jabłonna), zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym oraz ich rodzin i osób z otoczenia.
W ramach projektu zorganizowane zo-
staną warsztaty i szkolenia, a także
staże zawodowe dla uczestników.
Projekt realizowany będzie do końca
czerwca 2020 roku. 

Halina Kosiarczyk

kierownik GOPS 

Każdego roku okres powaka-
cyjny jest czasem nasilonej pracy
związanej z przyjmowaniem wniosków
na nowy okres zasiłkowy. W tym roku
doszło jeszcze jedno nowe świadcze-
nie do wypłaty w miesiącu wrześniu -
„Dobry start”, czyli 300 zł dla każdego
ucznia na rozpoczęcie roku szkol-
nego. 

W chwili obecnej przyjmo-
wane są nadal wnioski na rok

2018/2019. Do chwili obecnej do
Ośrodka wpłynęło:
- na zasiłki rodzinne i dodatki do za-
siłku rodzinnego 395 wniosków,
- na fundusz alimentacyjny 40 wnio-
sków,
- na świadczenia wychowawcze 500+
472 wnioski,
- na dobry start 300 + 705 wniosków,
- stypendia dla uczniów – 43 wnioski
(okres przyjmowania wniosków upły-
nął 15 września).

Przyjmowanie wniosków
przebiegało dość sprawnie. Dzięki wy-
dłużonej pracy Ośrodka w miesiącu
sierpniu i wrześniu interesanci mogli
złożyć dokumenty w dogodnym dla
siebie czasie. Kolejki przy składaniu
wniosków zostały też rozładowane
przez możliwość składania wniosków
na 500+ i 300+ drogą elektroniczną. 

Na świadczenia 500+ do
chwili obecnej w tej formie złożono 88
wniosków, a na 300+ 219 wniosków. 

Złożone wnioski rozpatry-

wane są na bieżąco w ustawowym ter-
minie, a w niektórych sytuacjach
nawet wcześniej Tak było przy świad-
czeniu 300+, gdzie 702 osoby otrzy-
mało świadczenie już w sierpniu,
chociaż wypłaty planowane były na
wrzesień. 

Na chwilę obecną przypomi-
namy, że nadal trwa okres przyjmowa-
nia wniosków na nowy okres
zasiłkowy, który zaczyna się:
- dla zasiłków rodzinnych i dodatków
do zasiłku rodzinnego od 01.11.2018 r.
- dla świadczenia wychowawczych
500+ od 01.10.2018 r. 
- dla funduszu alimentacyjnego od
01.10.2018 r. 

Przy świadczeniu „Dobry
start” 300+ okres przyjmowania wnio-
sków jest ograniczony do 30.11.2018r.
Po upływie tego terminu wnioski będą
rozpatrywane odmownie. 

Halina Kosiarczyk

kierownik GOPS

Kolejny okres 

zasiłkowy w GOPS

Usuwanie wyrobów

zawierajacych 

azbest

Od maja do września 2018
roku na terenie całej Gminy Jabłonna
zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest”, pole-
gające na  demontażu i utylizacji az-
bestu. 

Zdemontowano i usunięto wy-
roby zawierające azbest z 46 posesji
zlokalizowanych na terenie Gminy
Jabłonna, na podstawie wniosków
składanych przez mieszkańców. Zuty-
lizowano 91 ton eternitu. 
Wartość wykonanych prac wyniosła
29 892,72  zł. Zadanie związane z de-
montażem i usunięciem azbestu finan-
sowane było ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska oraz z budżetu Gminy
Jabłonna. 

Jednocześnie pozostali
mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą w
trybie ciągłym składać wnioski o  usu-
nięcie azbestu znajdującego się na
ich nieruchomościach. Wnioski są do
pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna.
Więcej informacji można uzyskać pod
nr telefonu 81 561 0 012.

Aneta Zwolińska
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100-lecie

Szkoły Podstawowej

w Jabłonnie

W niedzielę 23 września 2018
r., odbyły się uroczystości związane z
jubileuszem 100–lecia Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w
Jabłonnie. Rozpoczęto je uroczystym
nabożeństwem w Kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Jabłonnie,

gdzie została poświęcona tablica upa-
miętniająca to wydarzenie. Następnie
na plac szkolny przeszedł uroczysty
orszak prowadzony przez orkiestrę
dętą z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego w Bychawie oraz poczty
sztandarowe Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jabłonnie.

W części oficjalnej jubileuszu
dyrektor szkoły - pani Beata Szyszka
w swoim przemówieniu przedstawiła
rys historyczny szkoły. Wójt Gminy
Jabłonna pani Magdalena Sałek wraz
z panią dyrektor uhonorowały nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicz-
nych z ponad 25 – letnim stażem
pamiątkowymi odznaczeniami. Nie
obyło się bez życzeń i gratulacji od

licznie przybyłych gości m.in. od Kura-
tora Oświaty w Lublinie pani Teresy
Misiuk, która złożyła również życzenia
w imieniu Wojewody Lubelskiego, a
także od włodarza gminy i samorzą-
dowców oraz innych gości, którzy
uświetnili uroczystość swoją obecno-

ścią. Ważnym punktem programu był
spektakl teatralny przygotowany przez
panie Marię Grzesiak, Annę Grzegor-
czyk i Karolinę Zaborniak. Przedsta-
wienie w wykonaniu naszych uczniów
nawiązywało do historii Polski oraz
szkoły.

Po części oficjalnej odbył się
program artystyczny: występy ta-
neczne dzieci i uczniów oraz liczne
występy absolwentów naszej szkoły.
Pod koniec spotkania wspaniale nas
bawił zespół muzyczny DMT. Na
uczestników spotkania tego dnia cze-
kały liczne atrakcje takie jak: wystawa
historyczna „100 – lecie Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konar-
skiego”, występ grupy cyrkowej,
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie

twarzy, sala gier stolikowych, sala
zabaw archeologicznych, fotobutka. 

Wydarzenie uświetniły panie z
kół gospodyń wiejskich z Jabłonny
Pierwszej, Jabłonny Drugiej i Skrzynic,
które przygotowały dla uczestników
wspaniałe potrawy z kuchni polskiej. 

W przygotowaniach oraz nad bezpie-
czeństwem imprezy czuwali druhowie
z OSP w Jabłonnie, za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni.

Całość zakończył pokaz fon-
tann i laserów. Przy dźwiękach nastro-
jowej muzyki, ogniowych i wodnych
fontann oraz laserowych świateł uka-
zywały się zdjęcia z historii naszej
szkoły. 

Serdecznie dziękujemy
wszystkim sponsorom, osobom i orga-
nizacjom, które pomogły nam w przy-
gotowaniu obchodów 100 – lecia.
Dziękujemy wszystkim gościom za
złożone życzenia i za to, że chcieliście
Państwo świętować z nami tak ważną
dla nas uroczystość. 

Beata Szyszka
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Szkoła Podstawowa w Tuszo-
wie już po raz trzeci włączyła się do
akcji Narodowego Czytania. W piątek,
7 września nasza społeczność zebrała
się, aby posłuchać ostatniej wielkiej
powieści Stefana Żeromskiego zatytu-
łowanej „Przedwiośnie”. 

O przeczytanie wybranych
fragmentów poprosiliśmy Panią Dy-

rektor Agnieszkę Nawłatynę, panią
bibliotekarkę – Barbarę Długoszek i
koleżanki z kl. VII i VIII – Natalkę i
Kasię. Wszyscy z zainteresowaniem
słuchali opowieści o losach Cezarego
Baryki, wymarzonych „szklanych do-
mach” i pierwszych latach odrodzonej
Polski. 

W trwającym roku stulecia od-

zyskania niepodległości akcja promu-
jąca czytelnictwo doskonale wpisała
się również w obchody wyjątkowego
jubileuszu. 

Cieszymy się, że dołączy-
liśmy do grona czytających i mogliśmy
wysłuchać fragmentów powieści w in-
terpretacji uczniów i nauczycieli. 

Elżbieta Flisiak

Narodowe 

Czytanie 

w Tuszowie

Dnia 17 września uczniowie
kl. IV C z Zespołu Szkół w Jabłonnie
wraz z wychowawczynią – p. Edytą
Bork oraz p. Agnieszką Pytką odwie-
dzili Uniwersytet Medyczny. W ramach
Lubelskiego Festiwalu Nauki pracow-
nicy uczelni przygotowali dla grupy
ciekawe zajęcia warsztatowe: „Mały
człowiek, wielkie możliwości.” Doty-
czyły one zasad udzielania pierwszej
pomocy. Istotne jest to, by już naj-
młodsi nabywali praktycznych umiejęt-
ności w tym zakresie i oswajali się z
ideą pomagania innym. Często oka-
zuje się, że to od nas zależy czyjeś
zdrowie i życie. W takiej sytuacji zna-

czenie ma każda sekunda.
Podczas zajęć uczniowie wy-

kazali się nie tylko znajomością teore-
tyczną zasad postępowania w razie
wypadku, ale bardzo dużym zaanga-
żowaniem starali się zademonstrować
swoje umiejętności z zakresu resuscy-
tacji. Czynności były wykonywane na
fantomach. Dzieci świetnie radziły
sobie również z obsługą defibrylatora
przeznaczonego do ćwiczeń. Miłym
akcentem na zakończenie zajęć była
słodka niespodzianka – nagroda oraz
rozmowy z pracownikami Uniwersy-
tetu Medycznego.

Edyta Bork

Mały człowiek, 

wielkie możliwośći

Plan rozwoju 

kompetencji 

kluczowych

Gmina Jabłonna uczestniczy
w projekcie „Rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów - szkolenia i do-
radztwo dla JST w woj. lubelskim” rea-
lizowanym pod nadzorem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
przez Fundację Rozwoju Demokracji

Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lubli-
nie w latach 2018-2019. Projekt ma na
celu przygotowanie dla gminy planu
rozwoju kompetencji kluczowych w
Dokument zatwierdzony zostanie
przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej.

Punktem wyjścia do przygoto-
wywanego planu była debata pub-
liczna z rodzicami, uczniami,

nauczycielami i dyrektorami szkół na
temat rozwoju szkół w Gminie Jab-
łonna, ktora zorganizowana została 5
września w Zespole Szkół w Jabłon-
nie. Wypracowane podczas debaty
wnioski wykorzystane zostaną w przy-
gotowywanym dokumencie. 

Marcin Pastuszak

Zastępca Wójta Gminy Jabłonna
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Rękodzieło 

dla 

dorosłych

Za nami projekt Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich, którego by-
liśmy partnerem – to warsztaty
rękodzieła dla dorosłych odbywające
się na terenie całej gminy finansowane
ze środków LGD „Kraina wokół Lub-
lina”.

Staramy się o dofinansowanie
w ramach kolejnego konkursu LGD,
więc mamy nadzieję, że od nowego

roku nie zabraknie podobnych zajęć!
Nie jesteśmy w stanie pokazać zdjęć
z każdych warsztatów, zapraszamy do
zerknięcia, co działo się na niektórych
z nich! 

Katarzyna Krzywicka

Centrum Kultury 

Gminy Jabłonna

Nowo powstała Fundacja
Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców w
ramach projektu „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej” pozys-
kała dotację z budżetu Gminy
Jabłonna na realizację zadania pt.
”Basen to zdrowie”. W ramach pro-
jektu trwającego trzy miesiące, trzy-
dzieścioro dzieci z Piotrkowa bierze
udział w zajęciach na pływalni w By-
chawie. W czasie dwugodzinnych

zajęć z instruktorami dzieci uczą się
pływać jak też doskonalą swoje umie-
jętności.

Z kolejnej pozyskanej dotacji
w ramach zadania  „Zdrowie pub-
liczne” Fundacja Rozwoju i Aktywizacji
Mieszkańców zaprasza 28 paździer-
nika 2018  na inscenizację  pt. ”Ciąg-
niecie kozy”, którą realizuje we
współpracy z Centrum Kultury Gminy
Jabłonna, Kołem Gospodyń Wiejskich

w Piotrkowie Pierwszym, dziećmi i
młodzieżą. Podczas tego wydarzenia,
będącego częścią Festynu Rodzin-
nego, odbędzie się rekonstrukcja tra-
dycji wykopków ziemniaczanych
zakończona ogniskiem  z pieczonymi
ziemniakami. Szczegółowe informacje
zamieszczone zostaną na plakatach. 
Zapraszamy!

Monika Nowak 

Prezes FRiAM  

Fundacja 

Rozwoju i Atywizacji

Mieszkańców
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Za nami tegoroczne Święto
Plonów, które odbyło się 19 sierpnia w
Skrzynicach, gdzie gospodarzami i or-
ganizatorami wydarzenia byli miesz-
kańcy wsi Skrzynice Pierwsze,
Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia.
Starostami tegorocznych Dożynek byli
Pani Agnieszka Bogut oraz Pan Kamil Bryda.

Jak co roku Panie z 9 Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Jabłonna przygotowały wyjątkowe
przepiękne wieńce dożynkowe. W
uroczystości uczestniczyły również
delegacje ze wszystkich jednostem

ochotniczych straży pożarnych z te-
renu gminy Jabłonna.

Bardzo serdecznie chcemy
podziękować czcigodnym Księżom za
uroczystą, koncelebrowaną Mszę
Świętą dziękczynną za plony w inten-
cji rolników i ks. Proboszczowi Huber-
towi Czarneckiemu za wygłoszone
Słowo Boże. Dziękujemy również za-
proszonym gościom i wszystkim
mieszkańcom za tak liczne przybycie.

Dziękujemy przede wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację
tegorocznych dożynek. Organizacja
takiego wydarzenia zawsze skupia
wokół wiele osób, które wspierają nas
w swoich działaniach, to wielomie-
sięczny wysyłek. Dziękujemy Staros-
tom Dożynek, Kołu Gospodyń
Wiejskich w Skrzynicach, Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Skrzynic, Piot-
rowa, Jabłonny i Czerniejowa, dzię-
kuję Dyrekcji i pracownikom Szkół
Podstawowych w Skrzynicach i Czer-
niejowie, dziękujemy pracownikom
Urzędu Gminy w Jabłonnie oraz Dy-
rekcji i Pracownikom Centrum Kultury
Gminy Jabłonna, Państwu Radnym

oraz Sołtysom, sponsorom, dzięku-
jemy poszczególnym mieszkańcom
Skrzynic oraz innych wsi za duże za-
angażowanie w przygotowania tego-
rocznego święta planów, dziękujemy
wszystkim tym, którzy byli naszymi
dobrymi duchami. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy również w stronę
Orkiestry Dętej Gminy Głusk za
uświetnienie naszej uroczystości oraz-
grupie Ikarus Feel, Kapeli Ludowej
OSP Czerniejów, Cyganerii z Góry Pu-
ławskiej, Zespołowi Inpero i Zespołowi
Bayera oraz super utalentowanym
dzieciom i młodzieży z terenu naszej
gminy!

Serdeczne gratulacje kieru-
jemy do uhonorowanych statuetką Za-
służony Rolnik Gminy Jabłonna -
rolników z terenu wsi Skrzynice Pierw-
sze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Ko-
lonia: Pani Marcie Berezie, Panom
Tadeuszowi Kosiarczykowi, Adamowi
Niedźwiadkowi i Ryszardowi Kowal-
skiemu oraz zwycięzcom konkursów
na najpiękniejszy ogród, balkon i po-
sesję w gminie Jabłonna.

Iwona Podsiadły

Dożynki 

Gminy Jabłonna

2018
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Dożynki 

Gminy Jabłonna

2018
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Dożynki 

Powiatowe 

i Wojewódzkie

Radawiec 2018

2 września 2018 roku odbyły
się Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie
w Radawcu. W barwnym korowodzie
naszą gminę reprezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Wierciszowa i
Tuszowa, które niosły piękne wieńce
dożynkowe.

Wspólnie z Kołami w prze-
marszu przez bramę dożynkową
uczestniczyli Wójt Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek, Przewodniczący
Rady Gminy Roman Dąbek, Radny
Powiatu Lubelskiego Henryk Salasa,

Sekretarz Gminy Halina Dziurdzińska
oraz Radni z terenu Gminy Jabłonna
Bogdan Wałachowski, Ryszard Lis,
Stanisław Poleszak, Adam Klimek.

Gminę Jabłonna, jak co roku,
mogliście Państwo spotkać w naszym
namiocie w Wiosce LGD.  Dziękujemy
za odwiedziny, wspólne gotowanie,
picie lemoniady i rozmowy. 

W tym roku podczas wspól-
nych spotkań przy naszym stoisku od-
bywał się pokaz kulinarny Kamila
Kotarskiego, wspłautora książki

„Kuchnia Lubelska".
Podczas Dożynek, obył się

też konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Lublinie - i tu bar-
dzo serdecznie gratulujemy
pierwszego miejsca w powiecie Kołu
Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie!
Ich współczesny wieniec okazał się
prawdziwą "koronkową robotą"!

Iwona Podsiadły

Urząd Gminy Jabłonna
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W ramach trzeciej edycji kon-
kursu "Re-Animuj się" nasza biblioteka
wygrała bezpłatne warsztaty z Amba-
sadorem LABIB skierowane do biblio-
tekarzy. Z pomysłu jaki miałyśmy na
podniesienie kompetencji naszego ze-
społu i działań w naszej Bibliotece
skonsultowanych z bibliotekarzem-
praktykiem skorzystały również zapro-
szone koleżanki z całego powiatu
lubelskiego.

"Biblioteczny escape room dla
dzieci", takie praktyczne warsztaty  ko-

munikacji z czytelnikiem oraz  proste
metody na porozumiewanie się i pro-
mocję wydarzeń przeprowadziła dla
nas Anna Wysocka - bibliotekarka z
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Piaseczno filia w Józefosławiu, której
zasadą  jest: „praca powinna być wy-
zwaniem, a wyzwanie powinno być
zabawą”.

Dlatego też wszystkie wzię-
łyśmy udział w specjalnie przygotowa-
nym przez Panią Anię eskape roomie
i same w praktyce poznawałyśmy na
czym polegają takie zajęcia.

Edyta Majewska

Warsztaty 

z Ambasadorem

LABIB w Bibliotece

W ramach oficjalnych obcho-
dów stulecia Niepodległości, nasza
Biblioteka wzięła udział w inspirującej
akcji czytelniczej organizowanej przez
Lustro Biblioteki „Mirabelka -kiełkująca
historia w 100licy”. Książka Cezarego
Harasimowicza „Mirabelka” stała się
inspiracją scenariusza, który wyko-
rzystaliśmy i na zakończenie wakacji
zorganizowaliśmy warsztaty dla
dzieci. 

Podczas spotkania nasi naj-
młodsi czytelnicy poznali losy mira-
belki – drzewka, które było świadkiem

najważniejszych wydarzeń w historii
stolicy oraz historie kilku pokoleń war-
szawiaków. My w czasie spaceru 
z mapą Jabłonny szukaliśmy mirabelki
w naszej okolicy oraz miejsca gdzie
rośnie młoda mirabelka. Wspólne czy-
tanie historii mirabelki z książki C. Ha-
rasimowicza, zbieranie i próbowanie
mirabelek, rozmowy o Mirabelce, nie-
zwykłym drzewie, które opowiada o
wojnie. 

Wojna? Co to jest? Miłość?
Co to za uczucie? Jak ono ma się do
wojny…? Czy tak jak Mirabelka potrafi

przetrwać wojnę, ba nawet się urodzić
w czasie wojny…? Nasze warsztaty
były okazją by porozmawiać o historii
Polski z innej perspektywy. Z perspek-
tywy drzewa właśnie. 

Na zakończenie spotkania za-
sadziliśmy koło biblioteki odnalezioną
mirabelkę, było pyszne mirabelkowe
ciasto i kompot, oczywiście mirabelkowy.

Aneta Kośka-Kłos

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Jabłonnie

Akcja 

czytelnicza 

„Mirabelka – 

kiełkująca historia 

w 100licy”
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W lipcu już po raz czwarty od-
były się na terenie naszej gminy dzia-
łania w ramach programy „Lato w
teatrze”. W tym roku projekt nosił tytuł
„Koniec to dopiero początek” i składał
się z warsztatów teatralnych, pla-
styczno-lalkowych i medialnych, a
także nocowania, wycieczek do róż-
nych wsi i do Lublina oraz ogniska, a
zakończył się pokazem baśniowego
spektaklu przygotowanego przez mło-
dzież pod okiem instruktorów: Ed-
munda Kuryluka, Hanny Linkowskiej i

Agaty Sztorc. Dwudziestoosobowa
grupa młodzieży znów przeżyła z nami
teatralną letnią przygodę. Czy to ko-
niec czy dopiero początek? 

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z tego wydarzenia. Fot.
Hanna Linkowska

Katarzyna Krzywicka

Dyrektor Centrum Kultury 

Gminy Jabłonna

Lato w teatrze 

już 4. raz! 



Jaka jest Wasza jesień? Sło-
neczna, pachnąca lasem i grzybami,
mieniąca się różnymi odcieniami czer-
wieni czy też ponura i deszczowa?
Moja pachnie farbą drukarską z ksią-
żek, które z pólek bibliotecznych
swoimi kolorowymi okładkami zachę-
cają do czytania. Moja jesień nie jest
nudna bo wypełniają ją bohaterowie
ulubionych powieści. Wystarczy, że
pomyślę o nowej książce, a już czeka
ona na mnie w naszej bibliotece. Czy
jest coś bardziej ekscytującego od
bycia pierwszym, który odkrywa tajem-
nice zapisane na stronach książek
prosto z drukarni? 

W tym roku mam szansę za-
znać czegoś nowego. Dzięki wygranej
w programie „Partnerstwo dla książki”,
nasza biblioteka otrzymała grant na
sfinansowanie projektu „Między sło-
wami – zgrywalizujmy półki z książ-
kami”. Podejrzewam, że dla wielu
nazwa ta brzmi tajemniczo, ale wierz-
cie mi, jest to „coś” co przyniesie Wam
dawno zapomnianą przyjemność z
czytania oraz pozwoli rywalizować z
innymi czytelnikami o atrakcyjne na-
grody. Projekt ten przypomniał mi
szkolne czasy i konkurs na najlep-
szego czytelnika w klasie. Przeczyta-

nie każdej lektury należało udokumen-
tować w specjalnym zeszycie krótkim
streszczeniem i rysunkiem. Pierwsza
osoba, która przeczytała wszystkie
lektury otrzymywała 5 z języka pol-
skiego. Zgadnijcie kto był najlepszy?

Celem tej gry jest rozpo-
wszechnienie czytelnictwa poprzez
udział w licznych zadaniach i zdoby-
wanie za nie punktów. Pierwsze zada-
nie jest już dostępne na stronie
www.gra.gbpjablonna.pl . Można wy-
kazać się inwencją twórczą i przedsta-
wić na zdjęciach miejsca, w których

zdarzyło Wam się czytać książki. Ja
sama wykorzystuję każdą wolną
chwilę na czytanie i dlatego możecie
mnie spotkać z książką w środkach
komunikacji publicznej, na plaży, w po-
czekalni do lekarza…  Ale na zdjęciu
konkursowym czytam w… sami zo-
baczcie! Już nie mogę się doczekać
kolejnego zadania i spotkania z tajem-
niczym autorem, który ma się z nami
spotkać na zakończenie projektu.

Monika Paradowska
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Jesień 

w Bibliotece

Dofinansowanie 

z ORLEN dla 

OSP Czerniejów

Blisko 4 miliony złotych PKN
ORLEN przeznaczył łącznie w 2018 r.

na wsparcie straży pożarnych w Pol-
sce. Ponad 2 miliony złotych z tej
kwoty trafiły do 360 jednostek ochotni-
czych i państwowych jednostek w ra-
mach „Programu pomocy jednostkom
straży pożarnych”. Jedną z tych jedno-
stek jest OSP Czerniejów, która w ra-
mach programu otrzymało 6000 zł na
wyposażenie samochodu bojowego,
zakupionego w tamtym roku z budżetu
gminy Jabłonna.  W uroczystej Gali
wręczenia symbolicznych czeków w
Kielcach wzięli udział druhowie Pan
Stanisław Nieznaj i Robert Dudziak -
serdecznie gratulujemy!
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Akcja Narodowego Czytania
została zainicjowana w 2012 roku lek-
turą „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. W tym roku wspólną  lekturą
wszystkich Polaków stała się powieść
Stefana Żeromskiego pt. „ Przedwioś-
nie”. Honorowy Patronat nad tą akcją
objęła Para Prezydencka.

8 września, w sobotę nasi
uczniowie i nauczyciele włączyli się do
tego  ogólnopolskiego przedsięwzięcia
i przygotowali adaptację wybranych
fragmentów powieści Stefana Żerom-
skiego. Szkolną edycję Narodowego
Czytania  zainaugurowała  pani dyrek-
tor Wanda Pacek, głośno czytając

fragment opowiadający o beztroskim i
pełnym  miłości rodzicielskiej dzieciń-
stwie Cezarego Baryki, głównego bo-
hatera „Przedwiośnia”. Następnie
uczniowie klasy siódmej, ósmej i nau-
czyciele czytali o jego młodości i przy-
jaźni z Hipolitem Wielosławskim.
Wspólna lektura na pewno przybliżyła
uczniom realia Polski sprzed wieku,
była lekcją historii, ale także promocją
czytelnictwa i mądrego spędzania wol-
nego czasu.W ten sposób  nasza spo-
łeczność szkolna uczciła jubileusz
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Szkolnej akcji Narodowego
Czytania towarzyszyła wystawa grafik
autorstwa Joanny Olech i Edgara
Bąka pt. „Kto Ty jesteś?”, która przy-
kuła uwagę uczniów. Ilustracje przed-
stawiają praktyczny wymiar patriotyzmu
i są skierowane do dzieci, ale doro-
słym też dają trochę do myśleniai
wzbudzają emocje. Pokazują
uczniom, że w czasach pokoju mogą
być prawdziwymi patriotami, bo patrio-
tyzm to dbanie o naszą małą ojczyznę,
naszą szkołę, naszą przyrodę, język ojczy-
sty…

M. Wilczek

Narodowe 

Czytanie 

w Czerniejowie

We wrześniu Szkoła Podsta-
wowa w Czerniejowie rozpoczęła rea-
lizację programu „Chwila z książką”.
Ma on na celu zachęcenie dzieci i mło-
dzieży do czytelnictwa. Codziennie, na
jednej z lekcji, uczniowie klas star-
szych mogą czytać wybrane przez sie-
bie książki przez 15 minut, natomiast
dzieciom młodszym i „maluszkom” z
oddziałów przedszkolnych czytają
nauczyciele. 

Sam pomysł takiego czytania
nie jest nasz. Kilka lat temu podczas
wyjazdu służbowego za granicę w ra-
mach wymiany doświadczeń nauczy-
cieli przebywałam w Turcji. Jednym z
punktów programu tamtej wizyty była

obserwacja lekcji. Jakież było moje
zdziwienie, gdy na jednej z nich w
środku lekcji zabrzmiał dzwonek i
uczniowie a także nauczyciel wyjęli

książki i zaczęli czytać… nie mogłam
się doczekać końca tych zajęć, taka
byłam ciekawa o co chodzi. Na prze-
rwie nauczyciel wyjaśnił nam, że w ra-
mach rozpowszechniania czytelnictwa
wdrożyli takie właśnie działania.
Byłam zachwycona… „Gdyby tak
można było u nas… „ – pomarzyłam
sobie… Kocham książki. Jestem ab-
solutną fanką czytania i już wtedy wie-
działam, że zrobię wszystko, żeby
przenieść ten pomysł do nas, do Pol-
ski. Pracowałam wtedy w Gimnazjum
Publicznym w Jabłonnie i bardzo się
cieszę, że zarówno Pani Dyrektor jak

i nauczyciele zgodzili się na taki eks-
peryment. Został napisany program,
przeprowadzono pilotaż, aż w końcu z
każdym tygodniem pojawiało się na
korytarzach coraz więcej młodzieży z
książką w ręce… Już nie telefon ko-
mórkowy był królem… 

Chcę tak samo w mojej nowej
szkole. Chcę widzieć uczniów czytają-
cych i dyskutujących z nami nauczy-
cielami, jak też ze swoimi kolegami i
koleżankami na temat książek i za-
gadnień w nich poruszanych.

Wiem, że jak ktoś naprawdę
zacznie czytać i odkryje ten fanta-
styczny świat, nie będzie już mógł żyć
bez książek. Książka to magiczny
przedmiot, który – jeśli tylko zechcemy
– może przenieść nas nie tylko w
każde miejsce na świecie, ale pozwala
nam także wędrować zarówno w
przeszłość jak i w przyszłość… Wszak
„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa jaką sobie ludzkość wymy-
śliła”, jak powiedziała nasza słynna
poetka Wisława Szymborska. Czytaj-
cie Państwo. To jeden z najcudowniej-
szych sposobów spędzania wolnego
czasu, albo chociaż tych chwil, które
nam w tym pędzącym świecie zostały…

Wanda Pacek

Chwila 

z książką 

w szkole

w Czerniejowie
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Wielkimi krokami zbliża się
otwarcie kolejnego sezonu w „Kultu-
rze”. Ten rok okraszony jest nie tylko
nowościami programowymi – zaję-
ciami i wydarzeniami, ale również
przestrzennymi i graficznymi. 

Zapewne wiedzą Państwo, iż
od rozpoczęcia wakacji budynek i
przestrzeń CKGJ odświeża i odnawia
swój wizerunek! Nie tylko elewacja bu-
dynku zyskała nowy, ocieplony wy-

gląd, ale także wnętrza sal – od nad-
chodzącej jesieni będziemy dyspono-
wać ciepłymi i przyjemnymi dwiema
dużymi salami do prowadzenia zajęć i
realizacji imprez. Odświeżamy rów-
nież „poczekalnię” dla rodziców i dzie-
ciaków. Przestrzeń zielona wzbogaci
się o nowe nasadzenia i co ważniej-
sze, zwłaszcza dla dzieciaków – o
plac zabaw.

Oprócz technicznych nowości

w tym sezonie proponujemy również
program, w którym znajdziecie Pań-
stwo i te znane zajęcia i wydarzenia,
jak i zupełnie nowe – zapraszamy do
zapoznania się z plakatem umieszczo-
nym poniżej. Nowy sezon zamierzamy
otworzyć hucznie – prosimy śledzić in-
formacje na stronie gminy i na naszym
FB oraz wyglądać plakatów – bę-
dziemy informować o tygodniu bez-
płatnych zajęć pokazowych i o
Festynie Wielkiego Otwarcia CKGJ. 

Oczywiście już teraz zapra-
szamy do udziału w tradycyjnych je-
siennych wydarzeniach kulturalnych –
obchody 100. rocznicy odzyskania
niepodległości w CKGJ (11.11.), Je-
sienny Konkurs Recytatorski (7. 11.),
Konkurs na Kartkę Bożonarodze-
niową, Andrzejki,  Kiermasz Bożona-
rodzeniowy (09.12). 

Kolejne nowości CKGJ doty-
czą szaty graficznej i identyfikacji wi-
zualnej, którą będziecie mogli
odwiedzając budynek lub zerkając
obok na nowe loga naszej instytucji. 

Serdecznie zapraszamy do
wspólnego świętowania nowego po-
czątku z Centrum Kultury Gminy Jab-
łonna.

Edmund Kuryluk
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