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Przybywa dróg 
asfaltowych

Gmina Jabłonna, dzięki otrzy-
manemu dofinansowaniu z Funduszu
Dróg Samorządowych, w 2020 roku
wybudowała drogi asfaltowe o długo-
ści blisko 4500 m. 

Przebudowa i budowa drogi 
gminnej nr 107159L w miejscowości
Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza,
Piotrków Drugi – gmina Jabłonna

W ramach inwestycji przewi-
dziano wykonanie nawierzchni z be-
tonu asfaltowego oraz kostki
bazaltowej (w obszarze objętym
ochroną konserwatorską, tzw. Czarna
Aleja) na łącznej długości  3 419, mb.
Projektowana szerokość jezdni w za-
leżności od odcinka wynosić będzie
od 3 do 4 m wraz z mijankami szero-
kości 5 m. Na całym odcinku pojawią
się obustronne pobocza z kruszywa
łamanego. 

W pierwszej połowie 2020 r. w
m. Jabłonna-Majątek wyremontowano
most na Czerniejówce.

W Jabłonnie-Majątek na od-

cinku od drogi wojewódzkiej do nowej
siedziby Urzędu Gminy wybudowano
chodnik długości ok. 131 m.

Przebudowywany odcinek bę-
dzie również odpowiednio oznakowany.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
prędkość na drodze będzie ograni-
czona do 40 km/h, a lokalnie do 20 i
30 km/h.

Planowany termin przekaza-
nia do użytkowania: grudzień 2020 r.

Koszt kwalifikowalny zadania:
3 288 000 zł

Dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych wynosi: 2 301 600 zł.

Przebudowa drogi gminnej 
nr 107188L od km 0+000 do km

0+950 w miejscowości 
Chmiel Pierwszy

W ramach inwestycji wyko-
nano nawierzchnię z betonu asfalto-
wego o szerokości 4 m wraz z
mijankami szerokości 5 m. Cały odci-
nek posiada obustronne pobocza z
kruszywa łamanego. Jednym z ele-

mentów inwestycji była również prze-
budowa skrzyżowania z drogą powia-
tową nr 2275 L. 

Przebudowywany odcinek
jest również odpowiednio oznako-
wany. Dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa prędkość na drodze została
ograniczona do 40 km/h.

Droga została przekazana do
użytkowania we wrześniu bieżącego
roku.

Koszt kwalifikowalny zadania:
458 437,26 zł

Dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych wynosi: 275 062 zł.

W 2020 roku planowane jest
jeszcze ukończenie brakującego od-
cinka o długości około 150 m w miejsco-
wości Skrzynice-Kolonia.

W tym roku zaplanowane jest
również rozpoczęcie przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Skrzynice Dru-
gie (tzw. „Piątka”) na odcinku 1774 m.

Grzegorz Krawiec

Droga gminna tzw. „Zapłocie” Droga gminna tzw. „Majdanek Chmielowski”
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Realizacja 
funduszu sołeckiego

w 2020 roku

Dobiega końca realizacja
zadań zaplanowanych w ramach fun-
duszy sołeckich poszczególnych so-
łectw. W 2020 roku na fundusz sołecki
przeznaczonych zostało 421 014,82 zł.

Wśród zrealizowanych dzia-
łań znalazły się zadania inwestycyjne
i remontowe, jak również przygotowa-
nie dokumentacji projektowej na mo-
dernizację i budowę dróg gminnych.
W 2020 roku po raz pierwszy w ra-
mach funduszu sołeckiego, dwukrot-
nie wykonane zostało koszenie

poboczy przy drogach gminnych. 
Jak co roku część pieniędzy

sołectwa przenaczyły na zakup tłucz-
nia na drogi gminne. Część sołectw
przeznaczyło pieniądze na doposaże-
nie jednostek OSP z terenu gminy
m.in. na system powiadamiania, czy
też zakup sprzętu strażackiego.

Marcin Pastuszak

Remont łazienki w Zespole Szkół w Piotr-
kowie (sołectwa: Chmiel Pierwszy, Chmiel
Drugi, Chmiel-Kolonia, Piotrków Drugi,
Piotrków-Kolonia)

Zakup tablic ogłoszeniowych (sołectwa:
Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, 
Tuszów)

Budowa ogrodzenia boiska sportowego wraz
z montażem piłkochywtów (sołectwa: Chmiel
Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia)

Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Jab-
łonnie (sołectwa: Jabłonna Pierwsza, Jab-
łonna Druga, Jabłonna-Majątek)

Budowa parkingu przy Centrum Kultury
Gminy Jabłonna (sołectwa: Piotrków
Pierwszy, Piotrków Drugi)

Montaż monitoringu na remizie OSP 
w Tuszowie, remizie OSP w Wierciszowie,
OSP w Chmielu, świetlicy w Skrzynicach-
Kolonii, SP w Czerniejowie (sołectwa Tu-
szów, Wierciszów i Skrzynice-Kolonia,
Czerniejów, Chmiel-Kolonia)
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Termomodernizacja
szkół

We wrześniu 2020 r.  zakoń-
czyliśmy dwuletni  projekt  termomo-
dernizacji trzech szkół w Piotrkowie,
Skrzynicach i Tuszowie. 

Dzięki przeprowadzonym pra-
com remontowym uczniowie po waka-
cjach powrócili do  wyremontowanych
budynków szkół i  świeżo pomalowa-
nych sal lekcyjnych.

Pierwszym etapem projektu
było docieplenie ścian zewnętrznych i
dachu, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej modernizacja instalacji c.o.
oraz modernizacja oświetlenia w bu-
dynkach szkół. Drugim etapem pro-
jektu było przeprowadzenie prac

remontowych w środku budynków po-
legających m.in. na malowaniu
wszystkich pomieszczeń w szkołach i
wykonaniu koniecznych napraw.
Ostatnim etapem projektu było dosto-
sowanie budynków do potrzeb osób
niepełnosprawnych  poprzez  wykona-
nie podjazdów dla wózków lub zakup
schodołazu. 

Termomodernizacja szkół
była możliwa dzięki otrzymanemu w
listopadzie 2018 r. 85 % dofinansowa-
niu ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość inwestycji to

ponad  3 mln zł.
Mamy nadzieję, że na realiza-

cji projektu skorzysta cała społecz-
ność szkolna - uczniowie, nauczyciele
i  personel. Dzięki przeprowadzonej
termomodernizacji polepszyły  się
standardy budynków oraz warunki
nauczania, co przekłada się na niższe
koszty utrzymania budynków szkół.

Efektem realizacji projektu
jest  również poprawa jakości powiet-
rza i życia mieszkańców gminy Jab-
łonna. 

Agnieszka Wójtowicz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tuszowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzynicach

Malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Tuszowie

Malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
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Fundusz sołecki 
na 2021 rok

 Liczba 

uprawnionych do 
 

(stan na 
31.08.2020) 

Liczba 

obecnych na 
zebraniu 

2018 roku 

Liczba 

obecnych na 
zebraniu 

2019 roku 

Liczba 

obecnych na 
zebraniu 

2020 roku 
Chmiel Pierwszy 218 18 14 7 

Chmiel Drugi 160 10 11 5 
Chmiel-Kolonia 195 15 7 3 

 676 53 11 22 
-Kolonia 250 13 17 7 

-  558 9 12 4 
 508 12 29 18 

 864 21 21 33 
 615 60 24 14 

 609 23 22 12 
-Kolonia 189 9 8 7 

Skrzynice Pierwsze 348 23 67 16 
Skrzynice Drugie 252 32 37 39 

Skrzynice -Kolonia 265 29 28 25 
 421 15 15 12 

 225 13 15 23 
Wolnica 38 6 6 3 

 

We wrześniu 2020 roku od-
były się zabrania wiejskie dot. podziału
Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

Pieniądze z funduszu sołec-
kiego można wydać na przedsięwzię-
cia służące poprawie warunków życia
mieszkańców. Muszą to być przed-
sięwzięcia w ramach zadań własnych
gminy i zgodne ze strategią rozwoju
gminy.

Fundusz jest formą budżetu
obywatelskiego, chodzi w nim o zaan-
gażowanie jak największej liczby
mieszkańców sołectwa do podziału
tych środków. Niestety coraz częściej
widzimy, że w zebraniach uczestniczy
niewielka grupa mieszkańców. 

W tabeli poniżej przedsta-

wiamy udział w zebraniach sołeckich
w poszczególnych sołectwach w okre-
sie ostatnich 3 lat (2018-2020). W bu-
dżecie na 2021 rok ponad 470.000zł
zostanie przeznaczone na: bieżące
utrzymanie dróg, m.in koszenie pobo-
czy, zakup tłucznia, wykonanie projek-
tów dróg, inwestycje na terenie szkół,
np. remont łazienki w ZS w Piotrkowie,
remont remiz lub zakup wyposażenia
dla OSP, np. zakup szafy do suszenia
ubrań dla OSP Chmiel,  budowa placu
do workout'u w Czerniejowie. 

Ilość pieniędzy dla sołectwa z
funduszu sołeckiego na dany rok ka-
lendarzowy jest uzależniona od za-
możności gminy. W ustawie o
funduszu sołeckim zawarto wzór, za

pomocą którego oblicza się wysokość
środków przypadających na dane so-
łectwo. Bierze się w nim pod uwagę
liczbę mieszkańców zamieszkujących
dane sołectwo oraz dochód gminy. 

Każda inwestycja jest ważna
jeżeli wypływa z potrzeb mieszkań-
ców. Ważne, aby były podejmowane w
licznej grupie. 

Magdalena Sałek-Lewczyk
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Skąd wynika 
podwyżka cen 

za wywóz śmieci?

 LP 
  

 GMINA 
  selektywny  nieselektywny 

1  -1 os. 
  

- 1 os. 

2 Bychawa -  1 os. 
  

 1- os. 

3   os. 
-  

  

-1 os. 
- 6 os.  

4   1 os. 
- 2 os. 

 3 os. 
 4 os. 

-5 os. 
 6 os. 
  

 1 os. 
- 2 os. 
- 3os. 
- 4 os. 
- 5 os. 
- 6 os. 
-  

5  25  1 os.  5  1 os. 
  

6  
(stawki 
przed 

 

 1 os. 
- 2 os. 
-3-5 os. 
  

  

 1 os. 
 2 os. 
 3-5 os. 
 6 i  

7   1 os. 
  

- 1 os. 

8 Konopnica  1 os. 
  

- 1 os. 

9   1 os. 
  

 1 os. 

10 Niedrzwica 
 

 1 os. 
 2-3 os. 
 4  5 os. 
  

  

- 1 os. 
 2-3 os. 
 4-5 os. 
  

11 Niemce  1 os. 
  

-1 os. 

12   1 os. 
 2 os. 
 3-4 os. 
 5-6 os. 

-   

 1 os. 
 2 os. 
 3-4 os. 
-6 os. 
  

13   1 os. 
  

 1 os. 

14   1 os. 
  

 1 os. 

15 Wysokie  1 os. 
  - 2 os. 

 3 os. 
  

  

 1 os. 
 2 os. 
 3 os. 
  

16 Zakrzew  1 os. - 1 os 
 

Szanowni Państwo, mając
świadomość sytuacji dot. odpadów w
Polsce, galopujących cen za ich od-
biór i zagospodarowanie chcemy
przedstawić, gdzie w tym wszystkim
ma swoje miejsce gmina Jabłonna. 

Do tej pory byliśmy gminą,
która posiadała najniższe stawki za
odbiór odpadów w całym powiecie
lubelskim. I ten stan możliwie chcieli-
byśmy utrzymać. W tabeli obok znaj-
dziecie Państwo aktualne stawki za
odpady we wszystkich gminach po-
wiatu lubelskiego.

Tak niska cena ma również
swoje konsekwencje, np. nie odbiera-
nie wszystkiego na PSZOKu, brak
zbiórki gabarytów z posesji od miesz-
kańców. Wiele osób pyta o taką
zbiórkę. Chcielibyśmy móc ją zorgani-
zować na początek raz w roku.

W tegorocznym budżecie
mamy zaplanowane 696.064 zł, nato-
miast zaległości wynoszą: 170.669,37 zł.
Co łącznie z niedoszacowaną kwotą
całego systemu powodować będzie
brak w budżecie gminy Jabłonna na
2020 rok ok. 400.000zł. Dlatego też
konieczne było zwiększenie stawek
wynikające z realnie ponoszonych
kosztów na zagospodarowanie i od-
biór odpadów.

Obecne koszty systemu za-
gospodarowania odpadów na terenie
naszej gminy przedstawione zostały w
tabeli obok. 

Nazwa wydatku  Roczna kwota 

    

kwartalnie) 

 

 

dzikich wysypisk   

koszty ze wszystkimi narzutami 

 

 

 

 471   

   

PSZOKu - PLAN   

RAZEM:                  
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Poniżej przedstawiamy nowe stawki
za zagospodarowanie i odbiór odpa-
dów w Gminie Jabłonna obowiązujące
od 1 września 2020 roku:

1. Nieruchomości, na których 
zamieszkuje 1 osoba - 12 zł,
2. Nieruchomości, na których 
zamieszkują 2 osoby - 24 zł,
3. Nieruchomości, na których 
zamieszkuje 3 osoby - 36 zł,
4. Nieruchomości, na których 
zamieszkuje 4 osoby - 44 zł,
5. Nieruchomości, na których 
zamieszkuje 5 osób – 52 zł,
6. Nieruchomości, na których 
zamieszkuje 6 lub więcej
osób – 60 zł.

Nowe stawki 
za śmieci

Godziny pracy
Ośrodka Zdrowia 

w Jabłonnie

Gminny Ośrodek Zdrowia w
Jabłonnie uprzejmie informuje, że od
1 września pracuje:
- od poniedziałku do czwartku w godzi-

nach 8.00-18.00,
- w piątki w godzinach 8.00 - 16.00.

W dalszym ciągu obowiązują
teleporady. Jeżeli lekarz uzna, że ko-

nieczna jest wizyta osobista, wówczas
pacjent może przyjść na wizytę do
Ośrodka Zdrowia.

Złożyliśmy 
wnioski do Funduszu

Inwestycji Lokalnych

W sierpniu Wójt Gminy Jab-
łonna podpisała wniosek o środki z
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do-
kładnie na taką kwotę, o jakiej infor-
mowaliśmy w lipcu, opiewającą na 
2 066 546 zł. Pieniądze zostały już
przelane na konto Gminy Jbłonna, a
pierwsze inwestycje rozpoczniemy
jeszcze w 2020 roku. 

Pozyskane środki finansowe
w całości zostaną przeznaczone na in-

westycje bliskie naszym mieszkań-
com, szczególnie na budowę dróg
gminnych. Gmina Jabłonna otrzymała
jedną z wyższych dotacji rządowych w
powiecie lubelskim. Kwoty dotacji dla
poszczególnych samorządów wyni-
kają  z relacji wydatków majątkowych
i zamożności gmin i powiatów.

We wrześniu złożone zostały
kolejne dwa wnioski na kwotę ponad 2
mln 800 tys., które w przypadku otrzy-

mania dofinansowania przeznaczone
będa na rozbudowę szkoły w Czernie-
jowie i remont budynku w Jabłonnie-
Majątek z przeznaczeniem na cele
działalności gospodarczej.

Cieszymy się, że nasze zaan-
gażowanie i pracę widać nawet na naj-
wyższych szczeblach państwowych.

To wysokie dofinansowanie
wynika z dobrej pracy całego urzędu.

Agnieszka Wójtowicz
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Powszechny Spis
Rolny 2020

Od początku września do 30
listopada br. trwa w całej Polsce Po-
wszechny Spis Rolny.

Spisy rolne odbywają się co
10 lat i obejmują wszystkie gospodar-
stwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi
podlega ok. 1,5 mln gospodarstw rol-
nych, z tego w województwie lubel-
skim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą
m. in. do opracowania programów roz-
wojowych polskiego rolnictwa i obsza-
rów wiejskich i dostarczają
szczegółowych informacji o sytuacji
społecznej, demograficznej i ekono-
micznej rolników oraz o prowadzonej
przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zo-
bowiązani są do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samo-
dzielnie na dwa sposoby:
• poprzez formularz internetowy, do-
stępny wraz z instrukcją do logowania
na stronie internetowej GUS
https://spisrolny.gov.pl.
• telefonicznie – w przypadku braku
dostępu do Internetu – kontaktując się
z infolinię spisową na numer 22 279
99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się
przez telefon”.

Zachęcamy do samodziel-
nego wzięcia udziału w Spisie za po-

mocą metody samospisu interneto-
wego, który odbywa za pośrednic-
twem interaktywnej i bezpiecznej
aplikacji, dostępnej na stronie interne-
towej: https://spisrolny.gov.pl/. Samo-
spis internetowy jest najwygodniejszą
formą wypełnienia obowiązku spiso-
wego. Pozwala na dostęp do formula-
rza spisowego w dowolnie wybranym
momencie, a w przypadku niedokoń-
czenia wypełniania ankiety można się
wylogować i w ciągu kilku dni zalogo-
wać ponownie by zakończyć jej wypeł-
nianie. Przez Internet można się
spisać od 1 września do 30 listopada
2020 r. Rolnicy, którzy nie posiadają
dostępu do Internetu lub mają trudno-
ści z wypełnieniem formularza mogą
skorzystać również z metody  samo-
spisu przez telefon, dzwoniąc na info-
linię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się samo-
dzielnie skontaktują się rachmistrzo-
wie spisowi:

Do użytkowników gospo-
darstw rolnych został wysłany list od
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, który zawiera najważniej-
sze informacje i instrukcje związane z
organizacją spisu, w tym numer gos-
podarstwa niezbędny podczas logo-
wania do aplikacji spisowej.

W spisie pytania dotyczą danych wed-
ług stanu na dzień 1 czerwca br., lub
za okres 12 miesięcy liczony od 2
czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.
włącznie. Formularz spisowy zawiera
11 działów. Jednak nie wszystkie py-
tania, czy nawet całe działy będą do-
tyczyć konkretnego gospodarstwa
rolnego. Pytania dotyczą użytkowania
gruntów, powierzchni zasiewów, zwie-
rząt gospodarskich, nawożenia,
ochrony roślin, budynków gospodar-
skich, ciągników, maszyn i urządzeń
rolniczych, działalności gospodarczej,
struktury dochodów gospodarstwa do-
mowego z użytkownikiem gospodar-
stwa indywidualnego (nie będziemy
pytali o wielkość dochodów tylko o
strukturę), aktywności ekonomicznej
oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są
bezpieczne. Osoby wykonujące prace
spisowe są obowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. Przed
przystąpieniem do pracy są pouczani
o istocie tajemnicy statystycznej i san-
kcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej: spis-
rolny.gov.pl.

Małgorzata Gorzel
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Uruchomiona została oficjalna
rządowa aplikacja do składania wnio-
sków w procesie budowlanym E-bu-
downictwo. Strona ta jest narzędziem
dla inwestorów do elektronicznego wy-
pełniania i wysyłania wniosków oraz
zgłoszeń wraz załącznikami do orga-
nów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego.
Strona została stworzona na zlecenie
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na stronie można wypełnić,
wygenerować oraz przesłać do odpo-
wiedniego urzędu, 9 formularzy zgło-
szeń (np. zgłoszenie robót
budowlanych, zgłoszenie rozbiórki),
oraz oświadczenia o prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele bu-
dowlane. W  związku z wejściem w
życie w dniu 19 września 2020 r. no-
welizacji ustawy Prawo budowlane,
formularze te można już przesyłać za

pomocą serwisu do odpowiedniego
urzędu, pod warunkiem posiadania
profilu zaufanego na koncie ePUAP.

Profil zaufany można potwier-
dzić m.in. w Urzędzie Gminy Jab-
łonna.

Strona E-Budownictwo do-
stępna jest pod adresem: 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Marcin Pastuszak

Sesje Rady Gminy
Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XVII sesji w dniu

4 sierpnia 2020 r.:
1. Nr XVII/137/2020 w sprawie uchy-
lenia uchwały nr XLI/307/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 26 września
2018 r. w sprawie przyjęcia regula-
minu korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Moje Boisko Orlik” w
Piotrkowie Pierwszym,
2. Nr XVII/138/2020  w sprawie okre-
ślenia średniej ceny paliwa na terenie
Gminy Jabłonna na rok szkolny
2020/2021,
3. Nr XVII/139/2020 w sprawie wyboru

metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
4. Nr XVII/140/2020 w sprawie okre-
ślenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości,
5. Nr XVII/141/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/133/2020 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca
2020 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna dla fragmentów miejs-
cowości Jabłonna Pierwsza, Jabłonna
Druga,
6. Nr XVII/142/2020 w sprawie zaciąg-
nięcia długoterminowego kredytu ban-
kowego, 
7. Nr XVII/143/2020 w sprawie zmian
w budżecie na rok 2020,
8. Nr XVII/144/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XVIII sesji w dniu

22 września 2020 r.
1. Nr XVIII/145/2020 w sprawie przy-

jęcia „ Programu przebudowy i moder-
nizacji dróg gminnych w Gminie Jab-
łonna na lata 2020-2023”,
2. Nr XVIII/146/2020 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumie-
nia dotyczącego wspólnej realizacji z
Gminą Głusk inwestycji p.n. „Moderni-
zacja ujęć i sieci wodociągowych w
Gminie Głusk”,
3. Nr XVIII/147/2020 w sprawie przy-
stąpienia do opracowania „ Programu
ochrony środowiska Gminy Jabłonna
na lata 2021-2024 z perspektywą do
2029r.” wraz z prognozą  oddziaływa-
nia na środowisko Programu ochrony
środowiska Gminy Jabłonna na lata
2021-2024 z perspektywą do 2029r.,
4. Nr XVIII/148/2020 w sprawie upo-
ważnienia Wójta Gminy Jabłonna do
ustalania wysokości cen i opłat za ko-
rzystanie ze słupów oświetleniowych
stanowiących własność lub będących
w zarządzaniu Gminy Jabłonna,
5. Nr XVIII/149/2020 w sprawie zmian
w budżecie na rok 2020,
6. Nr XVIII/150/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Barbara Czarnota

E-Budownictwo

Ogłoszenie o pracę
1. Poszukuję Pani do prowadzenia domu. Wymagane doświadczenie. Praca w niepełnym wymiarze godzin.
2. Zatrudnię osobę do pracy w stajni. Praca w niepełnym wymiarze godzin. Wymagane zdyscyplinowanie oraz odpo-
wiedni stosunek do zwierząt.
3. Poszukuje pracownika do pracy w parku. Wymagane podstawowe doświadczenie w ogrodnictwie oraz umiejetność
obsługi sprzętu ogrodowego, drobnych napraw.
Maria Nowińska, marianowinska29@gmail.com, tel. 605 552 880.
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Program 
„Czyste Powietrze” 
w Gminie Jabłonna

„Czyste Powietrze” to pro-
gram, w ramach którego można otrzy-
mać albo kredyt, albo dopłatę (albo
jedno i drugie) na m.in. termomoderni-
zację budynku, wymianę drzwi, okien
lub wymianę źródła ciepła na ekolo-
giczne. Można także uzyskać dofinan-
sowanie wyłącznie w formie pożyczki
na zakup i montaż kolektorów sło-
necznych czy mikroinstalacji fotowol-
taicznych.

Jedna z mieszkanek naszej
gminy Pani Elżbieta Kowalska z m.
Jabłonna Pierwsza zdecydowała się w
lipcu 2019 r. skorzystać z takiej dotacji.
Celem było uzyskanie wsparcia finan-
sowego  na  ocieplenie steropianem
budynku mieszkalnego  o pow. 230
m2 wraz z  ociepleniem stropodachu
wełną mineralną oraz wykonanie przy-
łącza gazowego oraz  zakup i montaż
kotła gazowego.

Należy tu dodać, że Pani Ela
wniosek o dofinansowanie napisała
sama!  Jak nas poinformowała formu-
larz wniosku jest krótki  i prosty przez
co nie miała problemu w  jego wypeł-
nieniu. Wystarczy dokładnie przeczy-
tać instrukcję wypełniania wniosku i
zapoznać się z  bazą pytań  i odpowie-
dzi znajdującą się  na stronie WFO-

ŚiGW w Lublinie. Żeby poprawnie
przygotować wniosek trzeba mieć
wstępny kosztorys inwestycji  i  znać
zakres przedsięwzięcia objętego wnio-
skiem. Jednym mankamentem pro-
gramu był długi czas oczekiwania od
momentu  złożenia wniosku do czasu
otrzymania informacji o otrzymanym
wsparciu finansowym.
Ostatecznie prawie po roku oczekiwa-
nia udało się Pani Eli podpisać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie umowę dotacji i uzyskać
wsparcie finansowe  w wysokości  55
% kosztów kwalifikowalnych inwesty-
cji. Czyli - po początkowym rozczaro-
waniu programem - ostatecznie

wszystko skończyło się naprawdę dobrze. 
Dom jest ocieplony, ogrze-

wany gazem, właściciele nie muszę
się już męczyć z rozpalaniem, kupo-
waniem, węgla czy drewna na opał.
Mają ekologiczne, bezobsługowe
ogrzewanie i ocieplony dom co się
przekłada na niższe  rachunki i
oszczędności. 

Mamy nadzieję, że za przykła-
dem Pani Eli pójdą kolejni mieszkańcy,
którzy zdecydują się złożyć wniosek
do Programu Czyste Powietrze na
ocieplenie domu czy wymianę starego
kotła węglowego na nowy ekologiczny
tak, by w Gminie Jabłonna było Czyste
Powietrze.

Agnieszka Wójtowicz

Budynek po przeprowadzonej termomodernizacjiBudynek przed termomodernizacją
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Wieniec 
z Wierciszowa 
najpiękniejszy 

w Powiecie 
Lubelskim

W 2020 roku w związku z epi-
demią CIVID-19 nie wszystkie gminy
powiatu lubelskiego, w tym Gmina
Jabłonna, organizowały dożynki
gminne, a co za tym idzie mniej wień-
ców zostało zgłoszonych do Powiato-
wego Konkursu Wieńców
Dożynkowych. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Wierciszowa postanowiło jed-

nak wziąć udział w konkursie wieńców
dożynkowych.

W dniach 24 - 25 sierpnia
2020 r.  powiatowa Komisja Konkur-
sowa oceniała wieńce zgłoszone do
Powiatowego Konkursu Wieńców Do-
żynkowych.

Za najpiękniejszy wieniec
współczesny Komisja Konkursowa
uznała wieniec wykonany przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Wierci-
szowa. W kategorii wieńców tradycyj-
nychy wygrał wieniec wykonany przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Stasinie,
gm. Wojciechów.

Podziękowania, dyplomy oraz
nagrody wszystkim grupom zgłoszo-
nym do Powiatowego Konkursu Wień-
ców Dożynkowych, wręczone zostały
na Sesji Rady Powiatu.

Gratulujemy Kołu Gospodyń
Wiejskich z Wierciszowa!

Od połowy 2020 r. nastąpiły
zmiany  w Programie  Czyste Powiet-
rze.Do najważniejszych z nich należy
znaczne uproszczenie wniosku oraz
trzykrotne skrócenie czasu jego roz-
patrywania - z 90 do 30 dni. Rezyg-
nuje się również z konieczności
podawania we wniosku informacji
technicznych, których uzupełnianie
sprawiało wnioskodawcom problemy
na etapie jego wypełniania. 

Zmieniona została  także do-

tychczasowa zasada dotycząca ko-
nieczności rozpoczęcia inwestycji po
złożeniu wniosku. W nowym naborze
możliwe jest złożenie wniosku o dofi-
nansowanie w okresie do 6 miesięcy
od chwili rozpoczęcia inwestycji (doty-
czy to inwestycji rozpoczętych po
15.05.2020 r.). Zmiany i uproszczenia
dotyczą także kryteriów dochodowych,
wprowadzono dwie grupy  docho-
dowe: dla Beneficjentów uprawnio-
nych do podstawowego poziomu

dofinansowania oraz  dla Beneficjen-
tów uprawnionych do podwyższonego
poziomu dofinansowania. Ważna
zmianą w programie jest powiązanie
poziomu dotacji z efektem ekologicz-
nym (zakresem inwestycji, a nie z do-
chodem wnioskodawcy) – bonus za
niskoemisyjność i odnawialność.

Biuro Programu Czyste Powiet-
rze w Lublinie: tel. 81 561 21 60; 81 561 21
58, czystepowietrze@wfos.lublin.pl.

Agnieszka Wójtowicz

Zmiany w programie
„Czyste Powietrze”

Nowi dyrektorzy
szkół

W dniu 16 lipca 2020 r. zos-
tały przeprowadzone posiedzenia ko-
misji konkursowych, których zadaniem
było wyłonienie kandydatów na stano-
wiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Skrzynicach i dyrektora Zespołu
Szkół w Jabłonnie.

W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego Wójt
Gminy Jabłonna powierzyła od dnia 
1 września 2020 r. na 5-cio letnią ka-
dencję, stanowisko dyrektora Szkoły

Podstawowej w Skrzynicach Pani
Teresie Wrześniewskiej, a dyrektora
Zespołu Szkół w Jabłonnie Pani
Wiesławie Hereckiej.

Obu Paniom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy owocnej pracy.

Ewa Maj
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Scalanie gruntów
szansą 

na modernizację 
i rozwój wsi

Pragniemy Państwu przedsta-
wić nadarzającą się szansę na kolejną
możliwość poprawy jakości życia  i
pracy mieszkańców Gminy Jabłonna.
Szansę jaką daje scalenie gruntów.
Nasza Gmina Jabłonna jest gminą
wiejską o przeważającym segmencie
produkcji rolniczej. Doskonale wiemy,
że  są tu miejsca gdzie struktura
agrarna działek różni się znacząco od
pozostałej części.  Kształt działek, ich
powierzchnia, przemienność własno-
ści utrudnia racjonalne prowadzenie
gospodarstwa rolnego na obecnym
poziomie z wykorzystaniem współ-
czesnych maszyn rolniczych.  Dlatego
każdego mieszkańca, nie tylko produ-
centa rolnego zachęcam do zapozna-
nia się z treścią artykułu i z
korzyściami jakie niesie z sobą scala-
nie gruntów oraz prace poscaleniowe. 

Elementem istotnym dla pro-
ducenta rolnego jest nie tylko wielkość
gospodarstwa, ale także liczba i
kształt działek ewidencyjnych wcho-
dzących w jego skład i ich rozłóg w od-
niesieniu do całego gospodarstwa. 

Dzisiejsze prace scaleniowe
odbywają się w całkowicie innych
uwarunkowaniach niż miało to miejsce
w latach 60-70 ubiegłego wieku. Do tej
pory scalenie może kojarzyć się z tak
zwaną komasacją przygotowującą
grunty dla spółdzielni czy państwo-
wych gospodarstw rolnych. Obecnie
scalenia to jedno z narzędzi umożli-
wiających modernizację gospodarstw
rolnych. Na rozwój gospodarstwa
wpływa wiele czynników np. demogra-
fia, dochodowość produkcji, czy
usprzętowienie.
Czym jest scalenie?

Celem scalenia gruntów
(zgodnie z definicją ustawową) jest
tworzenie korzystniejszych warunków
gospodarowania w rolnictwie i leśnic-
twie poprzez poprawę struktury obsza-
rowej gospodarstw rolnych, lasów i

gruntów leśnych, racjonalne ukształto-
wanie rozłogów gruntów, dostosowa-
nie granic nieruchomości do systemu
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby
terenu.

Postępowanie scaleniowe
oraz zagospodarowanie poscaleniowe
przeprowadza i wykonuje Starosta
jako zadanie z zakresu administracji
rządowej finansowanej ze środków
budżetu państwa. Prace te są wspie-
rane środkami pochodzącymi z bu-
dżetu UE – Europejskiego funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Korzyści płynące ze scaleń:
• Postępowanie scaleniowe finanso-
wane jest w 100% ze środków publicz-
nych bez ponoszenia kosztów przez
uczestników scalenia.
• Zmniejszenie ilości działek ewiden-
cyjnych w poszczególnych gospodar-
stwach i racjonalne ich
zaprojektowanie, a tym samym po-
większenie średniej powierzchni tych
działek.
• Zmniejszenie odległości działek od
siedliska i skrócenie czasu dojazdu, co
skutkuje obniżeniem kosztów produk-
cji rolnej.
• Zapewnienie każdej poscaleniowej
działce dostępu do drogi o charakte-
rze publicznym.
• Zwolnienie i ulgi od podatku rolnego
przez okres 3 lat po zakończeniu po-
stępowania scaleniowego.
• Wytyczenie i urządzenie (utwardze-
nie masą bitumiczną, żwirem) funkcjo-
nalnej sieci dróg, w tym dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leś-
nych oraz do zabudowań gospodar-
czych o parametrach technicznych
(zwłaszcza skrajni drogowej) dostoso-
wanych do współcześnie stosowanych
maszyn rolniczych.
• Zmienienie kształtu działek nadmier-
nie wydłużonych, wąskich i dostoso-
wanie ich do obecnie używanych

maszyn rolniczych przez łączenie i
zwiększanie ich powierzchni dla da-
nego właściciela.

W trakcie realizacji scalenia
gruntów, wszystkie decyzje dotyczące
scalenia jak np. lokalizacja dróg, czy
też szacowanie gruntów podejmo-
wane są po konsultacjach i na zebra-
niach z uczestnikami scalenia, dlatego
ważne jest czynne uczestnictwo
wszystkich zainteresowanych w pro-
cesie scalenia gruntów.

Natomiast uzgodnienia od-
nośnie lokalizacji działek poszczegól-
nych gospodarstw po scaleniu
zbierane są przez upoważnionego
geodetę projektanta, indywidualnie od
każdego uczestnika scalenia. 

Dla przykładu: z posiadanych
kilkudziesięciu działek ewidencyjnych
o powierzchni kilkunastu arów mo-
żemy uzyskać kilka działek ewidencyj-
nych w sąsiedztwie naszego siedliska
o powierzchni kilku hektarów, i tak z 45
działek możemy mieć 12 o bardzo
zbliżonej powierzchni.

Ileż to gruntów nie jest wyko-
rzystywanych rolniczo przez te
wszystkie „miedze” oddzielające są-
siednie liczne nieruchomości. Ileż
działek nie ma dostępu do drogi pub-
licznej, a dojazd w większości przy-
padków odbywa się w
nieunormowanym prawnie przejaz-
dem po cudzej własności.

Zachęcamy do zapoznania
się z promocyjnym materiałem wideo
na portalu YOUTUBE pod tytułem:
„Scalenie gruntów - szansa na rozwój
wsi”.

Marcin Jakubusek

Bibliografia:
Materiały promocyjne Wojewódzkiego
Biura Geodezji w Lublinie.
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Fotowoltaika 
w Gminie Jabłonna

Nie budzi wątpliwości, że
energetyka rozproszona jest kluczem
do sukcesu w rozwoju lokalnej gospo-
darki. Jedną z jej form są technologie
fotowoltaiczne, pozwalające na pro-
dukcję prądu z energii słonecznej.
Takie korzyści jak: ochrona środo-
wiska naturalnego i zdrowia mieszkań-
ców, redukcja niskiej emisji,
bezpieczeństwo energetyczne, niższa
zależność i mniejsze straty na prze-
syle energii szczęśliwie są także
udziałem mieszkańców Gminy Jab-
łonna. 

We wrześniu br. firma SOL-
GRO Grzegorz Mordarski we współ-
pracy z Przedsiębiorstwem Handlowo
- Usługowym EL-HAND Pietraś Ma-
rian w spadku, pełniącym nadzór in-
westorski, zakończyła proces dostawy
i montażu 79 zestawów instalacji foto-
woltaicznych w ramach projektu „Od-
nawialne źródła energii na terenie
Gminy Jabłonna – instalacje fotowol-
taiczne”. Realizacja projektu jest moż-
liwa dzięki uzyskanemu
współfinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-
2020), Działanie 4.1 Wsparcie wyko-
rzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4
Energia przyjazna środowisku oraz
aktywnej współpracy przedstawicieli
samorządu gminy Jabłonna z miesz-
kańcami. 

Głównym celem projektu jest
zwiększenie wykorzystywania OZE w
ogólnej produkcji energii na terenie
gminy Jabłonna. W ramach projektu
zainstalowano 79 instalacji fotowolta-
icznych do wytwarzania energii elek-
trycznej na potrzeby gospodarstw
domowych: dwie instalacje na gruncie
o mocy 3,025 kWp, oraz instalacje na
dachach budynków: 14 szt. o mocach
2,2  kWp, 55 sztuk o mocy 3, 025 kW

oraz 8 sztuk o mocy 5,225 kW. Nie-
zwłocznie podczas procesu instalacji
dokonywane były zgłoszenia zapo-
trzebowania w zakładzie energetycz-
nym na wymianę liczników na tzw.
dwukierunkowe, dostosowane do ob-
sługi instalacji fotowoltaicznych. Z
uwagi na wysokie zapotrzebowanie
takowych w regionie, zakład energe-
tyczny dokonuje ich wymiany z opóź-
nieniem, jednocześnie prosząc o
cierpliwość.

Całkowita wartość projektu
wynosi 1 668 419, 42 zł, Dofinansowa-
nie ze środków EFRR wyniosło 1 299
020,60 zł, czego efektem koszt własny
pokryty przez mieszkańców był na po-
ziomie ok. 22%. 

Niebawem zostanie także
ukończony proces wykonania i wdro-
żenia inteligentnego systemu zarzą-
dzania energią połączonego z
portalem internetowym i serwisem on-
line, pod adresem: fotowoltaikagmina-
jablonna.pl. Pozwoli to na śledzenie
rezultatów realizacji projektu, takich
jak ilość energii wytworzonej ze źródeł
odnawialnych, wartość redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz lokalizacje
i efekty pracy poszczególnych instala-
cji. 

Z radością obserwujemy w
naszej społeczności duże zaintereso-
wanie technologiami pozyskiwania
energii z odnawialnych źródeł a także
działań mających na celu termomo-
dernizacje budynków i ochronę środo-
wiska. Z niecierpliwością oczekujemy
rozpoczęcia kolejnego okresu finanso-
wania programów unijnych na lata
2021-2027, który pozwoli dokonywać
starań o pozyskanie środków na reali-
zację kolejnych inwestycji. Zachęcamy
do indywidualnego starania się o dofi-

nansowania, udzielane w ramach pro-
gramów rządowych, takich jak: „Mój
prąd” czy „Czyste powietrze”. 

Polecamy odwiedzenie strony
internetowej Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie: wfos.lublin.pl, który
dofinansowuje przedsięwzięcia w ra-
mach następujących dziedzin:
ochrona wód i gospodarka wodna,
ochrona powietrza, gospodarka odpa-
dami i ochrona powierzchni ziemi,
ochrona przyrody, edukacja ekolo-
giczna, zapobieganie oraz likwidacja
poważnych awarii i ich skutków, moni-
toring środowiska. Z pomocy finanso-
wej Funduszu mogą korzystać:
jednostki samorządu terytorialnego,
państwowe jednostki budżetowe, sa-
modzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, podmioty gospodarcze,
organizacje społeczne, kościoły i
związki wyznaniowe, spółdzielnie,
publiczne szkoły wyższe oraz osoby fi-
zyczne.

Instalacje fotowoltaiczne są
trwałą inwestycją. Ich efektywność
mierzona jest w kilkudziesięcioleciach.
To kolejny krok, dzięki któremu Gmina
Jabłonna poprzez poprawę jakości i
warunków życia, staje się miejscem
atrakcyjniejszym dla obecnych i przy-
szłych mieszkańców. 

Obecnie trwają także prace
nad opracowaniem i realizacją pro-
jektu instalacji fotowoltaicznej o mocy
17,25 kWp na dachu budynku Urzędu
Gminy Jabłonna, która będzie pierw-
szym z etapów redukcji zapotrzebo-
wania energetycznego obiektu oraz
podniesienia poziomu oszczędności w
jego obsłudze.

Marta Przech
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Planowanie 
przestrzenne 

na terenie 
Gminy Jabłonna

Gmina Jabłonna jest jedną z
bardziej atrakcyjnych gmin, położo-
nych w bliskiej odległości od Lublina,
dla osób poszukujących działek do-
godnych dla budowy domu oraz prze-
widzianych na różnego rodzaju usługi
i inwestycje. Realizacja żadnej inwe-
stycji w Gminie nie byłaby możliwa
bez dokumentów planistycznych ja-
kimi jest Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego (Studium) oraz Miejscow-
ego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). W związku z
powyższym chcemy przybliżyć Pań-
stwu znaczenie oraz zasady powsta-
wania w/w dokumentów.

Planowanie przestrzenne to
podejmowanie decyzji o sposobie za-
gospodarowania terenów. Decyzje te
muszą uwzględniać odrębne cechy
każdego obszaru związane m.in. z
charakterem obecnej zabudowy,
ochroną środowiska, krajobrazu i za-
bytków. Przy podejmowaniu decyzji o
przeznaczeniu terenów, największym
wyzwaniem jest pogodzenie potrzeb
wszystkich zainteresowanych stron
(mieszkańców, urzędników i przedsię-
biorców). Celem planowania prze-
strzennego jest zadbanie o to, aby
zapewnić mieszkańcom jak najlepszą
przestrzeń do życia.

Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego:
• promuje gminę wśród potencjalnych
inwestorów,
• zawiera informacje ogólne dotyczące
zagospodarowania terenu gminy,
• określa, które tereny gminy mają
zostać zabudowane i w jaki sposób, a
które nie,
• projekt Studium musi być konsulto-
wany z mieszkańcami,
• jest dokumentem nadrzędnym dla
ustaleń miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, ale nie jest

aktem prawa miejscowego.
Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego:
• jest podstawą do uzyskania m.in. po-
zwolenia na budowę,
• jest uszczegółowieniem Studium, którego
ustaleń MPZP nie może zmieniać,
• jego zasięg może obejmować gminę,
jej część, miejscowość, a nawet poje-
dyncze działki,
• projekt MPZP musi być konsulto-
wany z mieszkańcami
• określa m.in. jaka może być maksy-
malna wysokość nowych budynków,
powierzchnia działek czy układ dróg.
Może też uwzględniać tereny pod
nowe inwestycje oraz parki i skwery,
• jest aktem prawa miejscowego.
Określa reguły, które obowiązują
wszystkich mieszkańców i instytucje.  

Proces planowania przestrzennego: 
• rozpoznanie potrzeb wszystkich za-
interesowanych stron: mieszkańców,
inwestorów, samorządu,
• zainicjowanie prac nad dokumentami
planistycznymi – uchwała rady gminy
• ogłoszenie o zbieraniu wniosków
oraz ich zgromadzenie – ogłoszenie
publikowane jest na stronie interneto-
wej gminy, w prasie lokalnej oraz na
tablicach ogłoszeń,
• przygotowanie projektu dokumentu
planistycznego,
• opiniowanie i uzgadnianie doku-
mentu planistycznego przez właściwe
instytucje,
• wyłożenie projektu dokumentu pla-
nistycznego do wglądu dla wszystkich
zainteresowanych – projekt dostępny
jest w Urzędzie Gminy oraz publiko-
wany jest na stronie internetowej
gminy; w czasie wyłożenia projektu or-
ganizowana jest również dyskusja
publiczna nad rozwiązaniami przyję-
tymi w projekcie MPZP, 
• składanie uwag do projektu dokumentu,
• rozpatrzenie uwag,
• uchwalenie dokumentu planistycz-

nego przez Radę Gminy.
Na terenie Gminy Jabłonna

obowiązuje Studium przyjęte uchwałą
Rady Gminy Jabłonna nr
XLII/317/2018 z dnia 16 paździer-
nika 2018 r. Studium uchwalane jest
z reguły stosunkowo rzadko, nawet
raz na kilkanaście lat. Częściej zmie-
niany jest MPZP. 

W Gminie Jabłonna MPZP
zmieniany jest co kilka lat. Aktualnie w
trakcie jest procedura zmiany MPZP,
która ma na celu wprowadzenie no-
wych terenów usługowych i inwesty-
cyjnych. Dodatkowo w najbliższym
czasie planowane jest przystąpienie
do kolejnej zmiany MPZP, której
przedmiotem będzie wprowadzenie
nowych terenów mieszkaniowych.
Procedura zmiany MPZP trwa prze-
ważnie kilka lat. Czas trwania proce-
dury uzależniony jest od wielu
czynników, np. ilości wniosków, wiel-
kości terenu objętego procedurą
zmiany, uzyskania pozytywnych opinii
i uzgodnień, uzyskania zgody na wy-
łączenie gruntów z użytkowania rolni-
czego, ilości i rodzaju uwag złożonych
po wyłożeniu projektu dokumentu.
Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy
złożony wniosek o zmianę przezna-
czenia nieruchomości może być roz-
patrzony pozytywnie. Projekt zmiany
MPZP musi być spójny z zapisami
Studium oraz innymi dokumentami.

Osoby zainteresowane zmia-
nami dokumentów planistycznych za-
chęcamy do śledzenia informacji
zamieszczanych na stronie interneto-
wej gminy oraz na tablicach ogłoszeń. 

W celu ułatwienia Mieszkań-
com dostępu do obowiązujących do-
kumentów planistycznych zostały one
udostępnione na stronie internetowej
Gminy Jabłonna (w zakładce Plan za-
gospodarowania przestrzennego oraz
w Systemie Informacji Przestrzennej).

Malgorzata Gorzel



URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3 (24)/2020, Paździer-

15

Jesień w Świetlicy
w Jabłonnie - Majątek 

Przez całe wakacje w świetlicy było
gwarno i wesoło a to za sprawą dzieci
i młodzieży, które chętnie uczestni-
czyły w zajęciach świetlicowych. Gry
integracyjne, zabawy w berka, chowa-
nego czy kucanego na świeżym po-
wietrzu, a także zajęcia plastyczne i
techniczne, na których powstawały
istne dzieła sztuki. 

Niestety czas letni dobiegł
końca, ale Świetlica nie zwalnia tempa
i zaprasza wszystkich chętnych w tym
jesiennym czasie do odwiedzenia nas
i aktywnego udziału w zajęciach. 

Nasza oferta skierowana jest
do dzieci, ale i o dorosłych nie zapo-
minamy, dlatego zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy do
spędzania u nas czasu. Nie czekajcie,
przyjdźcie i zobaczcie co u nas się
dzieje. Do zobaczenia!  

Izabela Giza
Świetlica w Jabłonnie - Majątek

Nowy rozkład jazdy
MPK linii nr 17 

W związku z licznymi zgłosze-
niami mieszkańców, ZTM Lublin pozy-
tywnie rozpatrzył wniosek Gminy
Jabłonna o zmiany w rozkładzie jazdy
linii nr 17 oraz dołożenie dodatkowych
kursów: porannego, tak by osoby ko-
rzystające mogły dojechać do pracy w

Lublinie przed 6.00, oraz wieczornego
po godzinie 22.00 dla osób powraca-
jących z pracy z drugiej zmiany.

Od 1 września 2020 roku zos-
tały wprowadzone kursy: o godzinie
04:57 z Jabłonny-Majątek i o godzinie
22:23 z Paderewskiego (Lublin) w kie-

runku Jabłonny-Majątek. Jednocześ-
nie ZTM uruchomi do pary kursy do-
jazdowe/zjazdowe z/do przystanku
Wyścigowa (Lublin).

Magdalena Sałek-Lewczyk
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Wyniki konkursu 
„A to moja bajka

właśnie…”

„Zlepek”

Pewnego razu żył sobie Fra-
nek. Był bardzo ciekawskim chłopcem
i lubił poznawać świat. Gdy tak space-
rował po świecie spotykał różne zwie-
rzęta, najbardziej zapamiętał
spotkanie z nietoperzem, sową, orłem
i słoniem. Było to dla niego ważne, bo
Franek był chłopcem słabosłyszącym,
więc marzył o słyszeniu jak nietoperz,
chciał trąbić jak słoń, żeby wszyscy
zwracali na niego swoją uwagę, wi-
dzieć w nocy jak sowa, żeby mieć spe-
cjalną zdolność, którą by się wyróżniał
oraz latać jak orzeł, gdyż wtedy by mu
się nie męczyły nogi. Miał jedno ma-
rzenie, chciał mieć cechy tych wszyst-
kich zwierząt.

Pewnego razu, podczas spa-
ceru, natknął się na zamek czaro-
dzieja Dominika. Zapukał do wrót
zamku. Otworzył mu miły czarodziej.
Dominik bardzo lubił się śmiać, był
dobry i przyjacielski. Zaprosił Franka
do swego zamku. Czarodziej zapytał
się:
– Dlaczego tu przyszedłeś?
– Ja spacerowałem sobie i nie wie-
działem, że tu przyjdę – wyjaśnił Fra-

nek. Po tym ucichł i wyglądał jakby
nad czymś się zastanawiał.
– Nad czym się tak zastanawiasz?-
zapytał czarodziej. Franek odpowie-
dział.
– No, bo ja spaceruję sobie i spotka-
łem na spacerze różne zwierzęta, orła,
sowę, słonia i nietoperza. Chciałbym
mieć cechy tych zwierząt.
– Mogę ci w tym pomóc- odparł czaro-
dziej.

Czarodziej wypowiedział ma-
giczne zaklęcie i nagle Franek miał
cechy wszystkich zwierząt. Ucieszył
się, powiedział do widzenia czarodzie-
jowi i wrócił do domu.

Następnego ranka Franek
wstał z łóżka, zjadł śniadanie i poleciał
na spacer. Nagle zobaczył, że niewy-
raźnie widzi, zdziwił się, bo w nocy wi-
dział wszystko dokładnie. Bardzo
raziło go słońce, więc wpadł w drzewo.
Nie zraził się tym, postanowił dalej iść,
trąbił głośno, a jego uszy, nieprzyjem-
nie to wyczuwały. Postanowił spróbo-
wać dalej latać, gdy nagle zaczął
padać deszcz. Zmoczył mu skrzydła.
Kiedy Franek wrócił do domu, zrozu-
miał, że jednak lepiej być sobą. Po-
szedł znów do czarodzieja, myśląc, że
ten go odczaruje. Niestety, ten powie-
dział, że nie umie tego zrobić. Franek
pożegnał się i poszedł zasmucony.

Gdy spotkał tego samego sło-
nia co wcześniej, zauważył, że ten
trąbi cicho. Zaproponował mu:
– Mogę oddać ci moją trąbę.

Słoń ucieszył się i zaczął
głośno trąbić. Potem Franek spotkał
nietoperza, który spał w swojej jaskini.
Nietoperz obudził się i powiedział:
– Dzień dobry, słabo słyszę co mó-

wisz, bo kiedy przelatywałem koło
drzewa, to wtedy ktoś wypuścił fajer-
werki, wtedy ogłuchłem. Franek na to:
– Słuchaj, dam ci moje uszy, tylko już
więcej nie przelatuj koło wybuchów.

Nietoperz podziękował, a
Fanek poszedł dalej. Wtedy też spot-
kał sowę, z którą się przywitał. Sowa
powiedziała.
– Dzień dobry, moje oczy są chore.
Ostatnio podleciałam za blisko słońca.
– Mogę ci oddać moje oczy - zapropo-
nował Fanek.
– Dziękuję - odparła sowa.

Franek się pożegnał i po-
szedł. Spotkał orła. Przywitał się:
– Dzień dobry, a orzeł na to:
– Niedobry dziś dzień, bo zraniłem się
w skrzydło i nie mogę latać.
– Mogę ci oddać moje skrzydła - od-
parł Franek.
– Dziękuję – powiedział orzeł.

Franek wrócił uszczęśliwiony
do domu, że sprawił komuś przyjem-
ność. Kilka dni później spotkał na
ścieżce czarodzieja. Dominik zdziwił
się, że on nie ma tych wszystkich czę-
ści i cech, które on mu ofiarował, a jest
taki szczęśliwy. Franek wyjaśnił: Spra-
wiłem przyjemność wszystkim zwie-
rzętom, które ich potrzebowały, a poza
tym okazało się, że te cechy mi prze-
szkadzają, kiedy latam pada na mnie
deszcz, przez dobre oczy w nocy,
słabo widzę w dzień, a kiedy trąbię,
bolą mnie moje doskonale słyszące
uszy.

Kiedy pożegnał się i wracał do
domu, pomyślał, że jednak dobrze jest
być sobą, a nie udawać kogoś innego.

Dominik Pilch, lat 6

Bardzo dziękujemy za cu-
downe opowieści, które dla nas napi-
saliście i za podróż w Wasze bajkowe
światy. Gratulujemy odwagi, nieprze-
ciętnej wyobraźni i świetnego pióra. 

W dwóch grupach wieko-

wych: dzieci i dorośli, laureatami zos-
tali: Dominik Pilch za bajkę pt. „Zlepek”
oraz Pan Artur Łukaszczyk za bajkę
pt.”Bajka o Rozbujniku Rubiku”. Gra-
tulujemy!

Bajki naszych Zwycięzców

będzie można przeczytać w gazetce
gminnej „Puls Gminy Jabłonna”, a na-
grody książkowe prześlemy laureatom
pocztą.

Edyta Majewska
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Wakacje 
młodzieżowe 

z Kulturą! 

„Pożegnanie Lata” to nazwa
pikniku, który grupa młodzieży z
Gminy Jabłonna zorganizowała z po-
mocą miejscowych Kół Gospodyń
Wiejskich Jabłonna Pierwsza i Jab-
łonna Druga oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonnie, na zakończenie
wspaniałych wakacji! Mamy na imię
Oliwia i Lena. Z chęcią opowiemy
wam o tej i wielu innych rozwijających
przygodach podczas projektu ,,Mło-
dzież Kultury”. 

Wszystko zaczęło się w czer-
wcu, gdy nasza koleżanka powie-
działa nam o tych zajęciach. Z
niecierpliwością czekałyśmy na nie aż
dwa miesiące! Pierwsze odbyły się 18
sierpnia w Świetlicy w Jabłonnie. Na
początku spotkania zrobiłyśmy test na
naszą znajomość. Okazało się, że
cała grupa jest zgodna i jesteśmy go-
towi na wspólną zabawę! 

W projekcie „Młodzieży Kul-
tury” znalazły się też rozmowy o eko-
logii. Własnoręcznie zrobiłyśmy
ekotorby, które do dziś dumnie nosimy
na ramionach. Uczestniczyłyśmy rów-
nież w warsztatach przygotowanych
przez Fundację Sempre a Frente,
zwiedziłyśmy Centrum Kultury w Lub-

linie a podczas Jarmarku Jagielloń-
skiego, pod okiem naszych wspania-
łych prowadzących, wzięłyśmy udział
w grze terenowej.  Znalazłyśmy
dobrze ukrytą „kocią kamienicę”, ode-
grałyśmy też autorską scenkę teat-
ralną. Na koniec lubelskiej przygody
obejrzałyśmy wspólnie zdjęcia i filmiki
wykonane podczas całego dnia. Mia-
łyśmy przy tym niezły ubaw! 

W ostatnich dniach warszta-
tów, w ramach projektu przygotowy-
wałyśmy piknik „Pożegnanie Lata”.
Rozwieszałyśmy plakaty, rozwozi-
łyśmy ulotki i zapraszałyśmy miesz-
kańców naszej gminy do wspólnej
zabawy. Podczas warsztatów kulinar-
nych z KGW nauczyłyśmy się przyrzą-
dzać cebularze, babeczki i inne
słodkości. Nareszcie nadszedł dzień
pikniku! Było to 29 sierpnia. Bałyśmy
się, że swoją obecnością zaszczyci
nas bardzo mało osób. Całe szczęście
mieszkańcy tłumnie przybyli pożegnać
z nami ostatnie ciepłe dni lata. Naj-

młodsi mieszkańcy wzięli udział w
warsztatach z robienia masek, starsi
mogli „chillować” w specjalnej strefie
relaksu, a najodważniejsi zagrali w ta-
jemnicze gry terenowe. Wielki finał
odbył się dzięki strażakom z OSP,  któ-
rzy przygotowali niezapomniane wido-
wisko. Co prawda ugasili „pożar”, ale
nie gorący klimat całej imprezy. Na
pewno będziemy miło wspominać ten
dzień i wracać do niego myślami. 

To nie koniec naszych kultu-
ralnych działań – z pewnością usły-
szycie o nas nie raz! 

Projekt dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu Bardzo Młoda Kultura
2019-2021” 

Lena Łukaszczyk i Oliwia Rudzka
Młodzież Kultury

pod red. Wiktorii Policha
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Z życia Zespołu
Szkół w Jabłonnie  
w czasie pandemii

Uroczyste zakończenie nietypo-
wego roku szkolnego 2019/2020

11 marca wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie opuścili szkolne
mury, pozostali w domach i rozpoczęli
naukę zdalną. Każdy dzień przynosił
nowe wyzwania, z którymi trzeba było
sobie radzić. 

W domowej szkole dzieci
dzielnie wspierali ich rodzice. 

25 maja pojawiła się szansa
na powrót do szkół. Powoli z rygorami
bezpieczeństwa szkoła ponownie wra-
cała do swojej roli. Możliwe były zaję-
cia w małych grupkach i konsultacje.

Miesiąc później, 26 czerwca

uczniowie spotkali się w szkole ze
swoimi wychowawcami i odebrali
świadectwa. 

Pani Dyrektor kończy kadencję

Pracownicy Zespołu Szkół w
Jabłonnie składają serdeczne podzię-
kowania pani Dyrektor Beacie
Szyszce za trud włożony w pracę dla
dobra naszej szkoły. 

Życzymy wielu sukcesów w
dalszej pracy zawodowej oraz spełnie-
nia marzeń i realizacji planów.

Nowe władze szkoły
1 września 2020 roku stanowisko dy-
rektora szkoły objęła wyłoniona w dro-
dze konkursu pani Wiesława Herecka,
na wicedyrektora została powołana
pani Małgorzata Zdrojkowska. 
Obu Paniom życzymy zdrowia i spo-
kojnej realizacji planów na polu zarzą-
dzania, nauczania i wychowania.

Wyjątkowe rozpoczęcie roku
szkolnego 2020/2021!

Rozpoczęło się tradycyjnie,
Mszą świętą. Potem uroczyste rozpo-
częcie nowego roku szkolnego, ale
tylko uczniowie z wychowawcami w
przydzielonych salach lekcyjnych o
określonej godzinie. 

Prawie pół roku spędziliśmy
poza szkolnymi murami. Zdecydo-
wana większość uczniów i nauczycieli
powróciła stęskniona do normalnej
nauki szkolnej. Każdy ma świadomość
obowiązujących ograniczeń: dezyn-
fekcja rąk, maseczki, przypisanie klas

do danej pracowni i dystans. To
wszystko nowe w życiu szkoły, ale
kiedy obok jest życzliwa koleżanka,

kolega, wsparcie i opieka nauczyciela,
reszta nie stanowi przeszkody, której
nie da się pokonać.
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Tablety dla szkoły - Ogólnopolska
Sieć Edukacyjna (OSE)

Zespół Szkół w Jabłonnie w
miesiącu wrześniu stał się szczęśli-
wym posiadaczem  25 sztuk tabletów
w ramach  ministerialnego programu
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”.
W skład pakietu wchodzi: 25 zesta-
wów  tabletów Huawei Media Pad 5,
których elementami są: tablet wraz z
usługą mobilnego dostępu do Inter-
netu  (usługa LTE), klawiatura bez-
przewodowa (Bluetooth) z etui  i rysik.
Wartość dostarczonego szkole pakietu
wynosi 24 262 zł. Dostarczony sprzęt

będzie stanowić zarówno dla uczniów
jak i dla nauczycieli wymierną pomoc,
która przyczyni się do usprawnienia
procesu edukacji cyfrowej, zwiększy
dostęp do treści edukacyjnych w sieci,
a w razie konieczności zostanie wyko-
rzystana  do realizacji zdalnego nau-
czania.

Fundusze sołeckie dla dzieci
Marzenia zmienianie w plany,

plany możliwe do zrealizowania.  
Z wielkim zrozumieniem został wysłu-
chany głos pani dyrektor Wiesławy
Hereckiej na zebraniach sołeckich.

Każde sołectwo przekazało część
swoich funduszy na wsparcie dla
szkoły. W niej uczy się w tym roku  372
dzieci. Potrzeby ogromne. Decyzją
mieszkańców  w nowym roku kalenda-
rzowym będzie możliwe wykonanie
jednolitej sieci internetowej, nasadze-
nia zieleni i usytuowanie przed szkołą
elementów małej architektury.

Społeczność szkolna składa
na ręce Państwa Sołtysów wielkie
DZIĘKUJĘ.

Jolanta Fidut

Piękna Nasza 
Polska Cała

Oddział Przedszkolny ze
Szkoły Podstawowej w Tuszowie przy-
stąpił w tym roku szkolnym, po raz
pierwszy, do realizacji Międzynarodo-
wego Projektu Edukacyjnego Piękna
Nasza Polska Cała. 

Celem tego programu jest m.in.
kształtowanie szacunku dla własnego
państwa oraz poczucia tożsamości
narodowej, rozwijanie u dzieci zainte-
resowań symbolami narodowymi, poz-
nanie historii, tradycji, architektury i
przyrody swojego regionu, dostrzega-
nie piękna ojczystego miejsca, budze-

nie poczucia więzi z najbliższym oto-
czeniem jak rodzina, przedszkole,
miejscowość.

We wrześniu zrealizowaliśmy
pierwsze trzy zadania z bardzo ob-
szernej i ciekawej listy realizacyjnej
projektu. Przygotowaliśmy kącik z tab-
licą o tematyce patriotycznej pt.
„Piękna nasza Polska cała”. Zorgani-
zowaliśmy plener malarski- malowanie

polskiej przyrody i krajobrazów pt.
„Chodź pomaluj mój świat” oraz nary-
sowaliśmy największą, jaką zdoła-
liśmy, laurkę dla naszej gminy
Jabłonna. Praca powstała na kostce
przed naszą piękną, nowo wyremon-
towaną szkołą. Tytuł tego zadania: „A
ja kocham moje miasto”.

Beata Gustaw
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Sezon na Zielone
Jabłuszko

Po wakacyjnej przerwie, 
1 września na nowo rozpoczęły się za-
jęcia w Gminnym Klubie Dziecięcym w
Piotrkowie Pierwszym. Pod opieką
„Zielonego Jabłuszka” znajduje się
obecnie 14 dzieci, chociaż chętnych
jest dużo więcej. Pobyt maluchów w
Klubie jest bezpłatny i finansowany z
projektu unijnego „Wspieramy mamy
w gminach powiatu świdnickiego i lu-
belskiego”. Pomysł stworzenia w na-
szej gminie miejsca opieki nad
dziećmi w wieku 1-3 lata okazał się
bardzo trafiony.

Wykwalifikowana kadra za-
pewnia opiekę, ale także świetną za-
bawę w godzinach 7.00-17.00.
Dzieciaki na codzień korzystają z

zajęć plastycznych, muzycznych, czy
sensorycznych. Wspiera nas także
Pani psycholog, która jest w Klubie w
każdy wtorek. Organizowane w „Zielo-
nym Jabłuszku” zajęcia oraz zabawy
wspomagają rozwój, pomagają two-
rzyć nowe relacje i zapewniają opty-

malne warunki dla małych dzieci.
Zabawy „Jabłuszkowych” ma-

luchów można śledzić na stronie inter-
netowej Klubu, gdzie na bieżąco są
zamieszczane relacje z zajęć
www.zielonejabluszko.eskul.pl.

Ewelina Sulowska
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Kolejne akty 
wandalizmu 

na terenie Gminy

Ekologia 
i magiczna 
moc bajek 

Uczniowie klas I-III oraz Od-
dział Przedszkolny Szkoły Podstawo-
wej w Czerniejowie zdecydowali się
wziąć udział w konkursie organizowa-
nym przez sieć sklepów Biedronka pt.
„Szkolne przygody gangu fajniaków”.
Jest to akcja mająca na celu pokazać
dzieciom magię natury, uczyć wrażli-
wości ekologicznej i troski o środowi-
sko każdego dnia. W ramach
przeprowadzanej akcji dzieci poprzez
zabawę, eksperymenty i praktyczne
zadania mają poznać otaczający nas
świat natury. Wierzymy, ze ta akcja za-
szczepi wśród naszych dzieci pasję do
ekologii i ochrony przyrody. 

Oddział Przedszkolny w roku
szkolnym 2020/2021 bierze również

udział w Międzynarodowym projekcie
czytelniczym „Magiczna magia bajek”.
Jego głównym celem jest promowanie
wśród dzieci czytania bajek i baśni
jako sposobu na ich rozwój, kształce-
nie, zdobywanie wiedzy i wychowanie
szczęśliwego człowieka oraz kształto-
wanie postaw społecznych u dzieci w
wieku przedszkolnym wobec osób z
niepełnosprawnością. Czas realizacji
tego projektu przewidziany jest od

października 2020 roku do maja 2021
roku. Dzięki czytaniu dziecko zaspo-
kaja swoje potrzeby psychiczne – po-
czucie, że jest kochane, akceptowane
i bezpieczne. „Czym chleb dla ciała
tym, baśń dla duszy ” - tymi słowami
można podsumować rolę baśni w wy-
chowaniu dziecka.

Agnieszka Hołownicka

W nocy z 3 na 4 sierpnia na
budynku Zespołu Szkół w Piotrkowie
dokonano aktów wandalizmu w
postaci graffiti. Sprawa zgłoszona zo-
stanie na policję. Przypominamy, że
budynek Zespołu Szkół w Piotrkowie
został w ubiegłym roku w całości ster-
momodernizowany.

W ostatnim czasie zniszczone
zostały rónież urządzenia na placach
zabaw w Chmielu Pierwszy, Skrzyni-
cach-Koloniii i Tuszowie. Zdewasto-
wane elementy placów zabaw widać
na zdjęciach.

Drodzy Mieszkańcy Gminy
Jabłonna! Nie pozwalajmy na niszcze-

nie naszego dobra wspólnego. Jeśli
ktokolwiek zauważy, że nasze dobro
wspólne, majątek Gminy Jabłonna,
jest niszczone, prosimy o natychmias-

towe zawiadomienie o tym policji.
Nie bądźmy obojętni na to, co

się dzieje wokół nas!
Marcin Pastuszak
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Bezpłatna 
wyprawka czytelnicza

dla każdego 
przedszkolaka

Najwyższy czas przygotować
się na długie jesienne wieczory i popo-
łudnia, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki – dla rodzica
i dla dziecka.  Warto zatem udać się
do pobliskiej biblioteki, gdzie na każ-
dego Małego Czytelnika w wieku
przedszkolnym czeka wyjątkowa Wy-
prawka Czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w trzeciej odsłonie
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek” w bibliotece. W tym roku do pro-
jektu zgłosiło się 5861 bibliotek
posiadających oddziały dziecięce – to
o ponad 700 placówek więcej niż w
roku ubiegłym i aż 75% wszystkich
bibliotek publicznych w Polsce. Pełna
lista zakwalifikowanych bibliotek oraz
szczegóły dotyczące tegorocznej od-
słony projektu znajdą się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl.

Do tej pory dzięki akcji Wy-
prawki Czytelnicze odebrało blisko
300 tys. przedszkolaków w całej Pol-
sce!

Od 2018 r. projekt jest realizo-
wany przez Instytutu Książki w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii
promującej czytelnictwo „Mała
Książka – wielki człowiek” we współ-
pracy bibliotekami publicznymi. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które
odwiedzi bibliotekę biorącą udział w
projekcie, otrzyma w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostoso-
waną pod względem formy i treści do
potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Ma-
łego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz

dyplomu przedszkolak otrzyma także
drobny czytelniczy upominek. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomni o
korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowie, skąd czer-
pać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnopraw-
nym uczestnikiem życia kulturalnego.
Projekt realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej
czytanie generacyjne „Mała książka –
wielki człowiek”.

Wyprawka czytelnicza:
- Książka „Pierwsze czytanki dla…” –
to starannie dobrany zestaw utworów
wybitnych polskich poetów i pisarzy
dziecięcych, w którym przeczytamy
zarówno pozycje klasyczne, jak i
współczesne. W gronie autorów znaj-
dziemy m.in. Joannę Papuzińską,
Wandę Chotomską, Czesława Jan-
czarskiego czy Hannę Januszewską.
W  publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna
Onichimowska, Małgorzata Strzał-
kowska, Adam Bahdaj, Michał Rusi-
nek, Agnieszka Frączek, Joanna
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są perspek-
tywy spoglądania na świat.
- Broszura dla rodziców „Książką

połączeni, czyli przedszkolak idzie
do biblioteki” – praktyczny poradnik
o korzyściach wypływających z co-
dziennego czytania dziecku i odwie-
dzania z  nim biblioteki. Dzięki
broszurze rodzice dowiedzą się, dla-
czego literatura pełni tak ważną rolę w
zrównoważonym, zdrowym rozwoju
dziecka, znajdą też wiele czytelni-
czych porad i inspiracji.
- Karta Małego Czytelnika – pięknie
zaprojektowana karta biblioteczna do
zbierania naklejek za wypożyczone
książki.

Dlaczego warto odwiedzić 
z dzieckiem bibliotekę?

- Dziecko może poznać ważne
miejsce na mapie dzieciństwa – biblio-
tekę –  i dzięki temu w pełni stać się
uczestnikiem życia kulturalnego.
- Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny
dostęp do książek, ale też szeroką
ofertę kulturalną, dzięki czemu tak
dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział
w rozmaitych zajęciach, warsztatach i
wydarzeniach przygotowanych przez
bibliotekarzy.
- Wizyta w bibliotece uczy dziecko sa-
modzielności, podejmowania własny
wyborów i odpowiedzialności za wypo-
życzoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czy-
tania jest prezentem na całe życie!

Instytut Książki
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Wakacje z Kulturą

Czy papier z niszczarki może
dostać drugie życie? Oczywiście, że
tak! Czy igła z nitką rzeczywiście tań-
cuje? Owszem! Czy ze zwykłego ka-
myka można zrobić arcydzieło sztuki
na miarę Michała Anioła? Oczywiście!
Czy wakacje to czas zabawy? Tak!
Tak! I jeszcze raz tak! I my się o tym
przekonaliśmy na własne oczy i uszy. 

W tym roku Centrum Kultury
Gminy Jabłonna w wakacje odwiedziło
Czerniejów, Tuszów i Jabłonnę z let-
nimi warsztatami. Wraz z dzieciakami

ze ścinków papieru udało nam się wy-
czerpać nowe kartki, które posłużyły
do zrobienia kolorowych notesów.  Ale
żeby nie było zbyt prosto to zszywa-
liśmy je własnoręcznie igłą i nitką, a
także ozdabialiśmy wyszywankami,
naklejkami i oczywiście dużą ilością
brokatu i piórek. Na zajęciach po-
wstały również różnobarwne witraże w
kształcie motyla, samochodu a nawet
kosmicznej rakiety. Myślicie, że to ko-
niec? Oczywiście, że nie. Staliśmy się
także prawdziwymi artystami  i z ka-

myków stworzyliśmy małe rzeźby.
Było też trochę animacji, bo wakacje
to przecież czas odpoczynku i zabawy.
Niestety wszystko co dobre szybko się
kończy, ale kolejne wakacje są już za
rok. 

Dziękujemy wszystkim
uczestnikom zajęć wakacyjnych i cze-
kamy na Was w Centrum Kultury. Do
zobaczenia!

Izabela Giza
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Nowy sezon 
w Kulturze

Niezmiernie nam miło, że po
tak długiej przerwie możemy znowu
spotkać się razem w murach Centrum
Kultury Gminy Jabłonna. 21 września
wspólnie rozpoczęliśmy nowy sezon
zajęć stałych! Jak co roku przygotowa-
liśmy ofertę cykliczną dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. 
W sezonie 2020/2021 poza

pozycjami, które znacie z ubiegłych
lat, pojawiły się u nas zajęcia kulinarne
dla dzieci. Czas wolny możecie u nas
spędzać na rozchwytywanych zaję-
ciach Judo, czy zapisując się na
naukę gry na instrumentach. Dla naj-
młodszych przygotowaliśmy też zaję-
cia plastyczne, na które zapisać
można już trzyletnie pociechy. Na
naukę nigdy nie jest za późno, dlatego
też zapraszamy dorosłych na zajęcia
z języka angielskiego czy malarstwo. 

Niesłabnącym zainteresowa-
niem cieszy się taniec współczesny –
z pewnością już niedługo będziecie
mogli podziwiać naszych młodych tan-
cerzy na scenie! W naszej ofercie
każdy może znaleźć przestrzeń do
rozwijania swoich zainteresowań, poz-

nawania nowych aktywności czy po-
wrotu do starych pasji.
Szczegółowe informacje o ofercie
zajęć stałych możecie znaleźć na stro-
nie internetowej www.kultura.gmina-
jablonna.pl. Czekamy na Was w
Kulturze! 

Adrianna Tylus
Centrum Kultury Gminy Jabłonna 




