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Aktualne numery
telefonów 

Urzędu 
Gminy Jabłonna

W związku z przeniesieniem Urzędu Gminy Jabłonna do nowego
budynku podajemy aktualne numery telefonów: 

Biuro Obsługi Mieszkańców tel. 81 561 05 81

Sekretariat tel. 81 561 05 70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 81 561 00 50

Zespół Administracyjny Szkół tel. 81 561 00 34

Autor zdjęcia na okładce: Piotr Krzyżak

1. Magdalena Sałek-Lewczyk Wójt Gminy Jabłonna 81 561 05 70
2. Marcin Pastuszak Zastępca Wójta Gminy Jabłonna 81 561 05 70
3. Jolanta Góra Skarbnik Gminy Jabłonna 81 561  05 70
4. Ryszard Próchnicki Sekretarz Gminy Jabłonna 81 561 05 70
5. Iwona Podsiadły Sekretariat 81 561 05 70
6. Karolina Małocha Biuro Obsługi Mieszkańca 81 561 05 81
7. Grażyna Krzowska Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 81 440 90 42
8. Barbara Ziętek Referat Podatków i Opłat Lokalnych 81 440 90 46
9. Elżbieta Niedźwiadek Referat Podatków i Opłat Lokalnych 81 440 90 46
10. Maria Walczak Referat Podatków i Opłat Lokalnych 81 440 90 46
11. Monika Flis Urząd Stanu Cywilnego 81 440 90 41
12. Marek Bryda Zameldowania 81 561 05 77
13. Małgorzata Gorzel Ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne 81 440 90 38
14. Monika Ozimek Zagospodarowanie przestrzenne 81 440 90 38
15. Marcin Jakubusek Geodezja 81 561 00 12
16. Michał Kwiatkowski Inwestycje 81 561 00 12
17. Aneta Zwolińska Mienie komunalne, akcyza 81 440 90 37
18. Magdalena Maj Śmieci 81 440 90 37
19. Bożena Grzegorczyk Księgowość 81 440 90 34
20. Monika Dubeltman Księgowość 81 440 90 33
21. Agnieszka Mordel Księgowość 81 440 90 33
22. Magdalena Pęcak Obsługa Rady Gminy, Archiwum 81 440 90 40
23. Hubert Bryda Informatyk, działalność gospodarcza 81 440 90 40
24. Agnieszka Wójtowicz Kierownik Referatu Inwestycji, projekty zewnętrzne 81 440 90 31
25. Grzegorz Krawiec Projekty zewnętrzne, drogownictwo 81 440 90 32
26. Anita Kłapeć Zamówienia publiczne 81 440 90 32

Numery telefonów do pracowników Urzędu Gminy Jabłonna

Numery telefonów do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Halina Kosiarczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 81 440 90 20
2. Marta Kozak Księgowość 81 440 90 21
3. Monika Gutek Świadczenia rodzinne i wychowawcze 81 440 90 22
4. Monika Gęca Świadczenia rodzinne i wychowawcze 81 440 90 22
5. Zofia Sadowa Pracownik socjalny 81 440 90 23
6. Milena Podstawka Pracownik socjalny 81 440 90 23
7. Daria Klimek Pracownik socjalny 81 440 90 24
8. Barbara Mróz Pracownik socjalny 81 440 90 24
9. Grażyna Rozwód Fundusz alimentacyjny 81 440 90 25

Numery telefonów do pracowników Zespołu Administracyjnego Szkół

1. Ewa Maj Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół 81 440 90 50
2. Beata Filozof Księgowość 81 440 90 52
3. Monika Sówka Płace 81 440 90 53
4. Wioletta Grzegorczyk Księgowość 81 440 90 54
5. Magdalena Świątkowska Księgowość i rozliczenia ZUS 81 561 00 34
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Urząd Gminy,
GOPS i ZAS 

w nowym budynku

Pracownicy Urzędu Gminy
Jabłonna, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Zespołu Administ-
racyjnego Szkół pracują już w nowym
budynku Urzędu Gminy Jabłonna.
Dzięki temu mieszkańcy nareszcie
mają możliwość załatwienia wszyst-
kich urzędowych spraw w jednym
miejscu.

W Urzędzie Gminy urucho-
mione zostało Biuro Obsługi Miesz-
kańca, które ma stać się pierwszym
punktem kontaktowym mieszkańca z

Urzędem. To tutaj mieszkaniec
otrzyma informację jak załatwić
sprawę, będzie mógł pobrać wszystkie
niezbędne wnioski, a także złożyć
pisma i podania.

Nowy budynek Urzędu Gminy
to przede wszystkim komfort obsługi
dla mieszkańca - załatwienie sprawy
w jenym miejscu bez konieczności
biegania pomiędzy kilkoma budyn-
kami jak to było do tej pory.

Marcin Pastuszak

Majowy 
czyn społeczny

Jako Gmina Jabłonna rozpo-
czynamy współpracę z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Lub-
linie w zakresie oczyszczania koryta
rzeki Czerniejówki z zalegających w
niej śmieci.

Pod koniec kwietnia z moim
pracownikiem Marcinem Jakubuskiem
odwiedziliśmy źródła rzeki Czernie-
jówki w Piotrkowie-Kolonii i wniosek
jest jeden  - jest dobrze, okoliczni
mieszkańcy dbają o nie. Ale dobrze
jest niestety tylko przy samych źród-
łach - im dalej wzdłuż biegu rzeki tym
sytuacja staje się coraz gorsza. Śmieci
zalegają wszędzie.

Potrzebna będzie Państwa
pomoc jako mieszkańców – liczymy
na wsparcie. Po okresie epidemii pla-

nujemy wspólne sprzątanie koryta
rzeki na całej długości - sukcesywnie,
bo nie zrobimy wszystkiego na raz, ale
wspólnymi siłami osiągniemy sukces.
Posprzątać chcemy Czerniejówkę,
Skrzyniczankę i rzekę w Tuszowie.

4 maja mieszkańcy naszej
gminy, Fundacja Zielony Konserwa-
tyzm z Panią Marią Nowińska, OSP
Jabłonna oraz pracownicy Urzędu
Gminy w Jabłonnie oraz CKGJ wspól-
nie posprzątali pierwszy fragment
rzekę przy pałacu oraz budynku
Urzędu Gminy.

Zostały usunięte śmieci z
rzeki, zakrzaczenia oraz zostało usu-
nięte olbrzymie dzikie wysypisko
śmieci za naszym starym budynkiem
urzędu gminy - przykre jest to, że zna-
leźliśmy tam niestety „świeże” śmieci,
które ktoś znów podrzucił nam w
weekend…

Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się tą inicjatywę! Dziękujemy
również Pani Marii za gościnę w pała-
cowych ogrodach! To piękne i wyjąt-
kowe miejsce! 

Magdalena Sałek-Lewczyk
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Gminne 
inwestycje 

w 2020 roku

Ponad 16 mln zł - tyle Gmina
Jabłonna chce wydać na inwestycje w
2020 roku. To kolejny rekordowy rok
pod tym względem.

Obecnie trwają prace przy
realizacji zadania pn.: „Przebudowa i
budowa drogi gminnej nr 107159L
w miejscowości Jabłonna-Majątek,
Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi
– gmina Jabłonna”. W zakres inwe-
stycji wchodzi wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz kostki ba-
zaltowej (w obszarze objętym ochroną
konserwatorską) na długości  3 419,
mb (szerokość jezdni od 3 do 4 m
wraz z mijankami), pobocza z kru-

szywa łamanego, chodnik długości ok.
131 m, oznakowanie pionowe, remont
mostu na Czerniejówce w Jabłonnie-
Majątek. 

Koszt zadania: 3 386 400,00
zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 2 301 600 zł). Obec-
nie trwają prace przy układaniu kostki
bazaltowej na Czarnej Alei. Plano-
wany termin przekazania do użytko-
wania: grudzień 2020 r.

Kolejną z inwestycji drogo-
wych, która otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
jest zadanie pod nazwą "Przebudowa
drogi gminnej Nr 107188L od km

0+000 do km 0+950 w miejscowości
Chmiel Pierwszy", czyli tzw. Majda-
nek Chmielowski. Łączna wartość za-
dania to 860.752,33 zł z czego 60%
wartości zadania tj. 516.451,00 zł sta-
nowi dofinansowanie. 

W zakres zadania wchodzi
wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego szerokości 4 m wraz z mijan-
kami szerokości 5 m, wykonanie
nowego włączenia do drogi powiato-
wej oraz oznakowanie drogi. Termin
wykonania całości robót budowlanych
przewidziano na koniec sierpnia bie-
żącego roku. 

Ciąg dalszy na stronie 5

Przebudowa „Czarnej Alei” Przebudowa tzw. „Zapłocia”

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzynicach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tuszowie

Przebudowa placu w centrum Jabłonny-Majątek
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W centrum Jabłonny-Mają-
tek trwają nadal intensywne prace
związane z jego rewitalizacją. Przy-
pomnijmy, że na realizację inwestycji
wartych ponad 6 mln zł gmina pozys-
kała dofinansowanie w ramach pro-
jektu „Poprawa spójności
przestrzennej, społecne i kulturowej
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez rewitalizację” Działanie 13.8
Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych RPO
WL 2014-2020.

W dawnym budynku Urzędu
Gminy, czyli w nowej Bibliotece, po-
wstaje dach, za chwilę zalewane będą
nowe posadzki, wykonywane szambo.
Docelowo Biblioteka przeniesie się do
nowego budynku na jesieni tego roku.
W nowym budynku znajdzie się
miejsce na wypożyczalnię książek,
czytelnie, miejsce spotkań dla miesz-
kańców i miejsce na warsztaty.

W trakcie jest również po-
wstanie nowego parku przy Urzędzie
Gminy – powstały już alejki parkowe,
budowane są parkingi, czekamy na
nasadzenia. Wśród nasadzeń pojawią
się m.in. rośliny miododajne - to w
trosce o nasze pszczoły. W nowym

parku powstanie plac zabaw, siłownia
zewnętrzna, park sensoryczny dla naj-
młodszych. 

W połowie czerwca rozpocz-
nie się modernizacja budynku gospo-
darczego znajdującego się na placu
przy budynku weterynarii. W ramach
projektu budynek zostanie zmoderni-
zowany, wymieniony zostanie dach,
przebudowany w środku i ztermomo-
dernizowany. 

Ogłoszony został również
przetarg na ostatni etap prac związany
z budową parkingu na działce po daw-
nej Bibliotece i GOPSie. Dotychcza-
sowy budynek GOPS zostanie
wyburzony.

Całość rewitalizacji centrum
miejscowości Jabłonna-Majątek za-
kończy się w grudniu 2020 roku. 

Kolejnym z ważnych zadań w
katalogu tegorocznych inwestycji jest
termomodernizacja Szkół Podsta-
wowych w Skrzynicach i Tuszowie.
Zadanie będzie polegało na docieple-
niu ścian zewnętrznych i dachu, wy-
mianie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz modernizacji oświetlenia. Łączna
wartość tych inwestycji to blisko 2 mln
zł. Termomodernizacja szkół realizo-
wana jest w ramach projektu „Po-

prawa efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej z te-
renu Gminy Jabłonna –
Termomodernizacja szkół” dofinanso-
wanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zakończyliśmy budowę
wodociągu w Piotrkowie-Kolonii,
aby moc przełączyć mieszkańców bli-
sko 70 gospodarstw z wodociągu
gminy Krzczonów. Dzięki temu nie
będą mieli już problemów z dostępno-
ścią wody. 

W czerwcu rozpoczynamy ko-
lejną z inwestycji polegającą na re-
moncie i modernizacji ujęć wody (w
Jabłonnie, Chmielu i Piotrkowie)
oraz wymianie części wodociągu
azbestowego w Piotrkowie. Projekt
dofinansowany ze środków  Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 6
Ochrona środowiska i efektywne wy-
korzystanie zasobów, Działanie 6.4
Gospodarka wodno- ściekowa. Jego
łączna wartość to 3 253 019,00 zł. Za-
kończenie realizacji projektu plano-
wane jest na listopad 2020 r. 

Ciąg dalszy na stronie 6

Przebudowa budynku biblioteki Przebudowa budynku biblioteki

Przebudowa placu w centrum Jabłonny-Majątek Przebudowa placu w centrum Jabłonny-Majątek
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Maseczki 
dla mieszkańców
Gminy Jabłonna!

Stan epidemiczny w Polsce
się utrzymuje, a od połowy kwietnia
jako obywatele mamy obowiązek za-
krywania nosa i ust w przestrzeni pub-
licznej. W związku z tym Urząd Gminy
Jabłonna, przy wsparciu różnych osób
i instytucji, zakupując materiał wypro-
dukował i rozdał osobom samotnym
powyżej 60 roku życia maseczki. Na-
stępną grupą, do której w najbliższym
czasie dotrą maseczki, są pozostali
seniorzy powyżej 60 roku życia z te-
renu Gminy Jabłonna.

Dziękujemy za dotychcza-

sowe działania i uszycie ponad 2000
maseczek: Kołom Gospodyń Wiej-
skich w Jabłonnie Pierwszej, Jabłon-
nie Drugiej, Piotrkowie Pierwszym,
Piotrkowie Drugim, Czerniejowie i
Skrzynicach, Zespołowi Szkół w Jab-
łonnie, Klubowi Dziecięcemu „Zielone
Jabłuszko” oraz mieszkankom naszej
gminy.  

Dzięki OSP Tuszów, Piotrków,
Jabłonna, Czerniejów, Chmiel oraz
Sołtysom z Chmiela-Kolonii, Skrzynic-
Kolonii, Skrzynic Pierwszych, Skrzynic
Drugich, Wierciszowa maseczki do-

tarły do mieszkańców – DZIĘKUJEMY
SERDECZNIE ZA WSPARCIE I PO-
ŚWIĘCONY CZAS!

Wspieramy również pracowni-
ków służby zdrowia na swoim terenie.
Maseczki jednorazowe (400szt.), far-
tuchy (50szt.) oraz przyłbice (6szt.)
zostały przekazane na rzecz ZOZu w
Jabłonnie-Majątek celem ochrony za-
równo pracowników Ośrodka Zdrowia
jak i mieszkańców.

Magdalena Sałek-Lewczyk

We wspólpracy ze Staros-
twem Powiatowym w Lublnie i Zarzą-
dem Dróg Powiatowych wybudowany
został chodnik wzdłuż drogi powiato-
wej Lublin-Krzczonów od ronda w
Skrzynicach do „10”.

W maju rozpocznie się bu-
dowa ogrodzenia przed Szkołą Pod-
stawową w Czerniejowie. 

W ramach funduszu sołec-
kiego i budżetu gminy zakupione zos-
tały kosze na śmieci, które
zamontowane będą przy przystankach
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835.

Przy Zespole Szkół w Jabłn-
nie, Piotrkowie oraz Szkole Podstao-
wej w Tuszowie zamontowane zostały
nowe elementu placów zabaw. 

W ramach przygotowywania
się do pozyskania środków zewnętrz-

nych na budowę dróg gminnych w
trakcie przygotowywania sa projekty
drogowe m.in. na budowę „13” w
Skrzynicach Drugich, „Sachalin” w 

Jabłonnie Pierwszej, drogi za „CPN” w
Jabłonnie-Majątek czy tzw. „Nadrzecz-
nej” w Czerniejowie-Kolonii.

Magdalena Sałek-Lewczyk

Budowa chodnika w Skrzynicach Pierwszych i Skrzynicach Drugich
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Coraz więcej kamer
w Gminie Jabłonna

Laptopy i tablety dla
szkół

W związku ze zdalnym nau-
czaniem do uczniów ze szkół z Gminy
Jabłonna trafiło 30 laptopów i 6 table-
tów. Laptopy zakupione zostały przez
Gminę Jabłonna w ramach projektu
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”. Projekt jest od-
powiedzią na obecną sytuację szkol-
nictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, spowodowanym zaka-
żeniami koronawirusem. Gmina Jab-
łonna na zakup laptopów otrzymała
kwotę 59 994 zł i nie poniosła w tym

zakresie wkładu własnego. Działanie
jest finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

Oprócz laptopów, 6 uczniów z
terenu naszej Gminy otrzymało tablety
niezbędne do zdalnej nauki. Zostały
one zakupione przez Urząd Marszał-
kowski i przekazane do rozdyspono-
wania w ramach zapowiadanej przez
Marszałka Województwa Lubelskiego
akcji wsparcia dla maturzystów i
ósmoklasistów wykluczonych cyfrowo.

Zakup sprzętu został w całości sfinan-
sowany z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Lubelskiego.

Dodatkowo w ramach akcji
„Komputer dla ucznia” zorganizowanej
przez Gminę Jabłonna, mieszkańcy,
którzy posiadają zbędny sprzęt kom-
puterowy, przekazali go w ramach
umowy użyczenia szkołom, a następ-
nie uczniom potrzebującym go do
nauki. Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom, którzy z takim zaangażowa-
niem odpowiedzieli na naszą akcję.

Marcin Pastuszak

Kwestia bezpieczeństwa
mieszkańców jest niezwykle ważna
dla władz Gminy Jabłonna. Każdego
roku staramy się, aby poszczególne
miejsca i budynki na mapie naszej
Gminy zostały wyposażone w monito-
ring zewnętrzny i wewnętrzny. 

W 2020 roku kolejne placówki
oświatowe zostały lub za chwilę zo-
staną wyposażone w monitoring, który
finansowany jest zaróno ze srodków
sołeckihc, jak również bezpośrednio z
budżetu gminy lub w ramach realizo-
wanych projektów. Monitoring ze-
wnętrzny zamontowany został w
Szkole Podstawowej w Tuszowie,

Szkole Podstawowej w Skrzynicach.
Kamery uzupełnione zostały także w
Zespole Szkół w Piotrkowie. Do końca
czerwca monitoring wizyjny zamonto-
wany będzie również w Szkole Pod-
stawowej w Czerniejowie. Tym samym
do końca tego roku wszystkie szkoły z
terenu naszej gminy będą monitoro-
wane całodobowo.

Monitoring wizyjny zamonto-
wany został także na remizie OSP w
Tuszowie, remizie OSP w Wierciszo-
wie. Trwają prace nad montażem
kamer na budynku świetlicy wiejskiej
w Skrzynicach-Kolonii.

W 2019 roku zamontowany

został monitoring na całym nowym
placu targowym oraz na nowym bu-
dynku Urzędu Gminy. W ramach bu-
dowy placy rekreacyjnego w centrum
Jabłonny-Majątek, zostanie on także
wyposażony w kamery wizyjne. 

Monitoring wizyjny na pewno
podniesie poziom bezpieczeństwa na
terenie Gminy, jak również pozowli na
wykrycie sprawców przestępstw i
aktów wandalizmu, które niestety
często zdarzają się w naszej Gminie.

Marcin Pastuszak
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W związku z brakiem w ostat-
nim okresie opadów, bezśnieżnej zimy
i prognozowanej przez synoptyków
suszy w okresie wiosenno-letnim
zwracamy się z prośbą o racjonalne
korzystanie z daru natury jakim jest
WODA.

Ministerstwo Rolnictwa
zwraca uwagę, że na rozmiar skutków
suszy ma wpływ postawa każdego z
nas.
– Dziś nie ma warunków do tego aby
podlewać trawniki czy przydomowe
ogródki. Dziś musimy zastanawiać się
nad wykorzystaniem każdej kropli
wody w sposób racjonalny – podkreślił
minister Ardanowski.

W warunkach niedoboru
wody bardzo istotne jest jej oszczę-

dzanie na każdym kroku oraz zatrzy-
mywanie do celów gospodarczych
wód opadowych.
– Każdemu z osobna wydaje się, że to
niewielkie oszczędności i zasoby, ale
w skali całego kraju są to miliony, dzie-
siątki milionów litrów wody, która może
być wykorzystana gospodarczo.

Minister zwrócił również
uwagę, że jednym z dotykających każ-

dego skutków suszy jest wzrost cen
żywności. Duży spadek produkcji ro-
ślinnej, a wraz z nim ograniczona do-
stępność pasz oznacza w
konsekwencji spadek produkcji zwie-
rzęcej. Dlatego, w interesie nas
wszystkich jest maksymalne ograni-
czanie zużycia wody i jednocześnie o
zatrzymywanie wód opadowych.

Magdalena Sałek-Lewczyk

Oszczędzajmy
wodę 

- bądźmy 
odpowiedzialni!

Jak składać 
wnioski suszowe

Urząd Wojewódzki przekazał
do stosowania nowe wzory oświad-
czeń rolników dotyczące szacowania
strat spowodowanymi wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych (w tym suszy) w uprawach, zwie-
rzętach, budynkach i maszynach.

Wnioski do zapoznania i po-
brania są dostępne na internetowej
stronie Gminy Jabłonna www.jab-
lonna.lubelskie.pl w zakładce
„Ochrona Środowiska” dalej „Rolnic-
two” w artykule „Niekorzystne zjawiska
atmosferyczne 2020”.

Przypominamy, że w przy-
padku wypełniania wniosków trzeba
wpisać WSZYSTKIE uprawy w tym
trwałe użytki zielone (TUZ) ZGOD-
NIE ze złożonym wnioskiem o płat-
ności bezpośrednie w ARiMR,
niezależnie czy na danej uprawie wy-
stąpiła szkoda czy też nie. Błędne wpi-
sanie upraw i ich powierzchni
zdyskwalifikuje wniosek do możliwości
wypłacenia odszkodowania. 

Do wniosku trzeba dołączyć
wszystkie wymagane załączniki. Je-
żeli dany załącznik nie dotyczy produ-
centa prosimy o wpisanie wielkimi

literami „NIE DOTYCZY”, wpisanie
datę i umieszczenie podpisu produ-
centa.

Wnioski dotyczące wystąpie-
nia suszy będą rozpatrywane JEDNO-
KROTNIE po dacie złożenia, z
uwzględnieniem raportów IUNG Pu-
ławy Systemu Monitorowania Suszy
Rolniczej.

Wnioski można składać do
Urzędu Gminy Jabłonna.

Marcin Jakubusek
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Modernizacja 
Ewidencji Gruntów 

i Budynków 
na terenie Gminy

Jabłonna

Od ubiegłego roku trwają
pracę związane z modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków (EGiB) dla
całego obszaru Naszej Gminy. Sta-
rosta Lubelski poinformował o kolej-
nym etapie prac, jakim jest wyłożenie
projektu operatu opisowo-kartograficz-
nego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków. 

W dniach od 4 do 22 maja
2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 na
ul. Czechowskiej 2 w Lublinie
można zapoznać się z danymi za-
wartymi w operacie.

W wyznaczonym terminie na-
leży się udać do miejsca wyłożenia w
celu sprawdzenia, czy dane dotyczące
posiadanej nieruchomości (działek) są
zgodne ze stanem faktycznym. Aktua-
lizacji mogły ulec powierzchnie działek
ewidencyjnych jak również oznacze-
nia i powierzchnie użytków grunto-
wych (co w konsekwencji może się
przedłożyć zmianą wysokości podatku
od nieruchomości).

W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości należy złożyć uwagę
co do danych zawartych w projekcie
operatu. Starosta o przyjęciu bądź od-
rzuceniu uwagi rozstrzygnie na piś-
mie, o czym poinformuję
zgłaszającego o sposobie rozpatrze-
nia uwagi oraz sporządzi wzmiankę o
treści zgłoszonych uwag i sposobie
ich rozpatrzenia w protokole. Na roz-
strzygnięcie uwag, Starosta ma 15 dni
roboczych od dnia skończenia terminu
wyłożenia.

Po tych terminach dane za-
warte w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego stają się danymi
ewidencji gruntów i budynków i podle-
gają ujawnieniu w bazie EGIB (zaczy-
nają obowiązywać).

Marcin Jakubusek
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Sesje 
Rady Gminy 

Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XII sesji w dniu

27 grudnia  2019 r.:
1. Nr XII/101/2019 w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej,
2. Nr XII/102/2019 w sprawie uchwa-
lenia budżetu na rok 2020,
3. Nr XII/103/2019 w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii na 2020 rok,
4. Nr XII/104/2019 w sprawie warun-
ków i trybu przyznawania uczniom sty-
pendium naukowego ze środków
Gminy Jabłonna,
5. Nr XII/105/2019 w sprawie określe-
nia średniej ceny paliwa na terenie
Gminy Jabłonna rok szkolny
2019/2020,
6. Nr XII/106/2019 w sprawie zmiany
Uchwały nr X/76/2019 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 23 października 2019
r. w sprawie utworzenia Gminnego
Klubu Dziecięcego „Zielone Jab-
łuszko” w Piotrkowie Pierwszym oraz

nadania statutu Klubu,
7. XII/107/2019 w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
8. XII/108/2019 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszcze-
nia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,
9. XII/109/2019 w sprawie zmiany
uchwały nr IV/30/2019 z dnia
12.03.2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właściciela nie-
ruchomości,
10. XII/110/2019 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2019,
11. XII/111/2019 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej,
12. XII/112/2019 w sprawie wykazu
wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XIII sesji w dniu

29 stycznia 2020 r.:
1. Nr XIII/113/2020 w sprawie uchwa-
lenia planu pracy Rady Gminy Jab-
łonna na 2020 rok,
2. Nr XIII/114/2020 w sprawie uchwa-
lenia Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Jab-
łonna na lata 2020-2032,
3. Nr XIII/115/2020 w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XIV sesji w dniu 

3 marca 2020 r.:
1. Nr XIV/116/2020 w sprawie określe-
nia miejsc publicznych, w których do-
puszcza się możliwość spożywania
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Jabłonna,
2. Nr XIV/117/2020 w sprawie przy-
znania pomocy finansowej dla Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bychawie,
3. Nr XIV/118/2020 w sprawie przy-
znania pomocy finansowej Powiatowi
Lubelskiemu na „Przebudowę drogi
powiatowej nr 2272L w zakresie wyko-
nania chodnika w Skrzynicach Pierw-
szych i Drugich – Gmina Jabłonna”,
4. Nr XIV/119/2020 w sprawie przyję-
cia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy
Jabłonna na 2020 rok”,
5. Nr XIV/120/2020 w sprawie zmiany
uchwały XII/103/2019 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 27 grudnia 2019 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkoma-
nii na 2020 r.
6. Nr XIV/121/2020 w sprawie zmian
w budżecie na rok 2020,
7. Nr XIV/122/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Pęcak

Wójt Gminy 
Jabłonna 

nagrodzona 
w plebiscycie 

"Kobieta na medal" 

Wójt Gminy Jabłonna Magda-
lena Sałek-Lewczyk została laureatką
konkursu "Kobieta na Medal" organi-
zowanego przez lubelską Gazetę Wy-
borczą.

W plebiscycie nagrodzone
zostały panie odnoszące sukcesy w
biznesie, nauce, sporcie, panie kreu-

jące lubelską kulturę. Wśród nich zna-
lazła się Wójt Gminy Jabłonna Magda-
lena Sałek-Lewczyk jako
przedstawicielka samorządu terytorial-
nego.

Przypomnijmy, że w tym roku
mija 30 lat od pierwszych wyborów sa-
morządowych, które odbyły się 27

maja 1990 r. - To dla mnie niezwykła
nobilitacja i wyróżnienie, a także doce-
nienie pracy nie tylko mojej ale całego
naszego zespołu Urzędu Gminy Jab-
łonna oraz jednostek organizacyjnych.
- mówi Wójt Gminy Jabłonna - Takie
wyróżnienie pokazuje, że nasza praca
jest zauważana i doceniania, to miłe. 
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Wychodząc naprzeciw potrze-
bom zdrowotnym Mieszkanek Gminy
Jabłonna i okolic, z myślą o szeroko
rozumianej profilaktyce, diagnostyce
położniczej i ginekologicznej w dniu 19
lutego br. odbyło się uroczyste otwar-
cie Gabinetu Ginekologiczno-Położni-
czego. W uroczystościach udział
wzięli Wicestarosta Lubelski Andrzej
Chrząstowski, Dyrektor ds. medycz-
nych Joanna Zielińska, Koordynator
POZ-ów Nina Siejko, Pełnomocnik ds.
wdrażania i realizacji programu na-
prawczego SP ZOZ w Bychawie Piotr
Derkacze w oraz przedstawiciele
władz Gminy Jabłonna w osobach:
Sekretarz Ryszard Próchnicki i Skarb-

nik Jolanta Góra, a także Przewodni-
cząca Komisji Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej Rady Powiatu w Lublinie Maria
Studzińska oraz Radni Rady Powiatu
w Lublinie Anna Grzywaczewska,
Urszula Paździor i Andrzej Kłapeć.

Gabinet od 1.03.2020 r.
czynny będzie w każdy poniedziałek w
godz. 8.00-12.00 oraz od dziś w każdą
środę w godz. od 9.00- 13.00.

Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
zadbał o adaptacje pomieszczeń, o
przygotowanie dodatkowego intym-
nego gabinetu przygotowawczego dla

kobiet, a także zakupiony został pro-
fesjonalny fotel ginekologiczny.

Gabinet wyposażony będzie
niebawem w sprzęt USG. Już dziś na
otwarciu przedstawiciele Gminy Jab-
łonna zadeklarowali wsparcie finan-
sowe na rzecz zakupu aparatu USG.
Mimo, że urządzenie to nie jest obo-
wiązkowym wyposażeniem gabinetu
Dyrekcja SP ZOZ w Bychawie posta-
nowiła z własnych środków dołożyć
kwotę potrzebną na jego zakup.

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Nowa poradnia 
w Gminnym

Ośrodku Zdrowia 
w Jabłonnie

Gmina Jabłonna 
na 4. miejscu 

w woj. lubelskim!

Od 160 tys. zł w Zabrodziu do
blisko 20 mld zł w Warszawie - tyle wy-
nosi wartość projektów unijnych reali-
zowanych w gminach od początku
obecnej perspektywy - podał Główny
Urząd Statystyczny. Łączna wartość
projektów z polityki spójności w poło-
wie ub.r. wyniosła niemal 407,5 mld zł.
Gmina Jabłonna zajęła w tym ran-
kingu wysokie pozycje.

Ranking opublikowany przez
GUS w lutym 2020r. dotyczący warto-
ści umów/decyzji o dofinansowanie
dla gmin na koniec I półrocza 2019 r.

plasuje gminę Jabłonna na wyso-
kim 20. miejscu wśród 213 gmin w
woj. lubelskim. Jednocześnie
Gmina Jabłonna zajęła 4. miejsce w
powiecie lubelskim jak również bar-
dzo wysokie 4. miejsce pod tym
względem wśród gmin wiejskich
woj. lubelskiego (na 165 gmin wiej-
skich).

Dane GUS dotyczą wszyst-
kich projektów realizowanych na tere-
nie danej gminy czy miasta; nie należy
ich utożsamiać wyłącznie z projektami
realizowanymi przez samorząd. Po-

dane liczby odnoszą się do podpisa-
nych umów o dofinansowanie projek-
tów unijnych i uwzględniają koszty
niekwalifikowalne.

Chodzi o fundusze ze środ-
ków UE na lata 2014-2020, dostępne
w ramach krajowych programów ope-
racyjnych, takich jak Infrastruktura i
Środowisko, a także programów regio-
nalnych, po które mogą sięgać bene-
ficjenci na obszarze danego województwa.
Natomiast w zestawieniu nie wzięto
pod uwagę PROW i PO RYBY.

Magdalena Sałek-Lewczyk
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List intencyjny 
na rzecz rozwoju 

Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego

28 stycznia w Urzędzie Miasta
Lublin Zastępca Wójta Gminy Jab-
łonna podpisał list intencyjny na rzecz
rozwoju Lubelskiego Obszaru Metro-
politalnego. Podpisanie listu intencyj-
nego dotyczącego współpracy na
rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego jest pierwszym eta-
pem przygotowań do nowej perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej na
lata 2021-2027. 

Sygnatariuszami listu są
przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świd-
nik, Lubartów miasto, Lubartów gmina,
Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew,
Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice,
Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałę-
czów, Jastków), w tym 5 nowych gmin,
które w obecnej perspektywie nie
brały udziału w realizacji programu ZIT
(Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów,
Wojciechów) oraz 5 powiatów, na któ-
rych obszarze leżą gminy: lubelski, lu-
bartowski, łęczyński, puławski i
świdnicki. Nowy obszar działań wy-
znaczony został zgodnie zapisami

Strategii Rozwoju Województwa Lu-
belskiego oraz Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Województwa
Lubelskiego.

W ramach współpracy partne-
rzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera,
który zapewni wszystkim gminom i po-
wiatom udział w pracach przygoto-
wawczych do kolejnej perspektywy
finansowej oraz opracowania wspólnej
Strategii Rozwoju dla całego obszaru.
Dzięki niej powstaną kolejne inwesty-
cje służące mieszkańcom metropolii,
kontynuujące działania w ramach ZIT
w latach 2014-2020. Koordynację
techniczno-organizacyjną współpracy
zapewnia Biuro ZIT działające w struk-
turze organizacyjnej Urzędu Miasta
Lublin.

Działania planowane do
wsparcia w ramach ZIT w kolejnej per-
spektywie finansowej będą kontynua-
cją działań zapoczątkowanych w

latach 2014–2020. Kierunki działań
dotyczą m.in. rozwoju i integracji sys-
temów transportowych do roku 2030,
rozwoju zintegrowanej polityki spo-
łecznej w LOF, w odniesieniu do pro-
gnozowanych zmian demograficznych
ze szczególnym uwzględnieniem osób
starszych i niepełnosprawnych oraz
adaptacji do zmian klimatu dla LOF do
roku 2030. Projekty inwestycyjne uzu-
pełnią działania w zakresie wsparcia
edukacji oraz włączenia społecznego.

Gmina Jabłonna należy do
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
od 2014 roku. W obecnej perspekty-
wie unijnej w ramach wsparcia ZIT
Gmina Jabłonna realizuje trzy prejekty
- pierwszy dotyczący rewitalizacji cen-
trum Jabłonny, drugi informatyczny i
trzeci realizowany przez GOPS.

Magdalena Sałek-Lewczyk

Pierwsze maseczki uszyte
przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej Gminy przekazane
zostały do Dziecięcego Szpitala Kli-
nicznego w Lublinie - Kliniki Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii. Z mase-
czek korzystać będą mali pacjenci

szpitala, ich rodzice, a także lekarze i
pielęgniarki.

Maseczki uszyte zostały
przez Panie z materiałów zakupionych
przez Urząd Gminy Jabłonna. Do tej
pory udało się już uszyć ponad 1000
maseczek, które trafiły także do senio-

rów z Gminy Jabłonna.
Dziękujemy Paniom z Kół

Gospodyń Wiejskich za zaangażowa-
nie się w naszą akcję oraz strażakom
i sołtysom za pomoc w dystrybucji ma-
seczek!

Marcin Pastuszak

Maseczki z Gminy
Jabłonna trafiły 

do Szpitala 
Dziecięcego
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Zdalne 
nauczanie

Z powodu pandemii COVID-
19 nasze życie w każdej dziedzinie
uległo zmianie, nie ominęło  to również
edukacji. W związku z koniecznością
społecznej izolacji, dzieci i uczniowie
od dłuższego czasu przebywają w
swoich domach. Z dnia na dzień zmie-
niły się także formy edukacji. Od po-
łowy marca uczniowie rozpoczęli
edukację w systemie kształcenia na
odległość. Zgodnie z rozporządze-
niem MEN od 25 marca realizowanie
podstawy programowej poprzez taką
formę nauki stało się obowiązkiem. 

We wszystkich szkołach na-
szej gminy prowadzone jest zdalne
nauczanie. Jest to nowość i ogromne
wyzwanie zarówno dla nauczycieli,
uczniów jak i rodziców.  Aby sprostać
nowym zadaniom nauczyciele i dyrek-
torzy opracowali zasady współpracy i
określili formy komunikacji. Kontakt
pomiędzy szkołą a uczniami i rodzi-
cami odbywa się na wielu różnych
płaszczyznach: dziennik elektroniczny,
poczta elektroniczna, komunikatory
społeczne, telefon oraz różne aplikacje.

Nauczanie zdalne polega na
przekazywaniu przez nauczyciela ma-
teriałów,  tak przygotowanej lekcji aby

uczeń samodzielnie mógł pracować w
domu. U młodszych dzieci niezastą-
pione jest wsparcie rodziców, którzy
muszą w dużym stopniu włączyć się w
proces edukacyjny swoich dzieci.
Nauczanie odbywa się zgodnie z pla-
nem zajęć. Nauczyciele przygotowują
poszczególne lekcje, korzystając z
różnych form i metod pracy. Uczniowie
otrzymują do realizacji materiał oparty
o filmy, prezentacje, animacje, ćwicze-
nia interaktywne i różnego rodzaju
quizy. Uczestniczą również w lekcjach
online.  Podstawą pracy jest oczywi-
ście podręcznik ucznia. Niemalże
wszystkie wydawnictwa udostępniły
swoje materiały w wersji online do
użytku zainteresowanych – korzystają
z nich zarówno nauczyciele jak i
uczniowie.

W tej nowej rzeczywistości
spotykamy się też z nowymi  proble-
mami: słaby zasięg Internetu lub jego
brak,  ograniczony dostęp do kompu-
tera, jednocześnie uczące się rodzeń-
stwo, praca zdalna rodziców i wiele
innych. Szkoły starają się wspomóc
uczniów i rodziców w tej trudnej sytua-

cji poprzez bieżący kontakt z nauczy-
cielami, wychowawcami, psycholo-
giem czy wsparciem technicznym.
Ponadto w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa Gmina Jab-
łonna zakupiła laptopy, które szkoły
użyczają swoim  uczniom na potrzeby
zdalnego nauczania.

Niebawem wdrożona zostanie
we wszystkich naszych szkołach plat-
forma G-Suite czyli zintegrowany pa-
kiet działających w chmurze aplikacji,
który ma znacznie ułatwić zdalne nau-
czanie oraz wzajemną komunikację.
Zdalna edukacja pokazała nam jak
ważne i niezastąpione są kontakty
bezpośrednie między uczniami, nau-
czycielami i rodzicami. Wszyscy już
tęsknimy za tradycyjną szkołą, wypeł-
nioną uczniami i dźwiękiem dzwonka,
który mówi nam, kiedy czas na pracę
a kiedy na przerwę. 

Do zobaczenia w szkole!
# Jeszcze będzie przepięknie.

Jeszcze będzie normalnie.

Dyrektorzy Szkół Gminy Jabłonna

W związku z koniecznością
prowadzenia przez gminy ewidencji
szamb i przydomowych oczyszczalni
ścieków, zwracamy się z prośbą, aby

każdy właściciel nieruchomości na te-
renie Gminy Jabłonna wyposażonej w
zbiornik bezodpływowy lub przydo-
mową oczyszczalnię ścieków wypełnił
ankietę dotyczącą ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i złożył ją
do Urzędu Gminy Jabłonna do dnia
31 maja 2020 r. (osobiście,  za po-
mocą poczty, na adres e-mail: m.go-
rzel@jablonna.lubelskie.pl, lub za
pośrednictwem sołtysa danego so-
łectwa). 

Wypełnione przez Państwa
ankiety pozwolą na uaktualnienie wy-
maganej przepisami prawa ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku niedopełnienia
wyżej wymienionego obowiązku, będą
prowadzone kontrole w zakresie spo-
sobu postępowania z powstającymi
ściekami na terenie nieruchomości,
dla których nie zostaną złożone zgło-
szenia.

Obowiązek złożenia przed-
miotowej ankiety nie dotyczy tych
osób, które dokonały już zgłoszenia
przydomowej oczyszczalni ścieków
lub posiadają przydomową oczysz-
czalnie ścieków wybudowaną przez
Gminę Jabłonna w ramach realizowa-
nych projektów.

Marcin Pastuszak

Ewidencja szamb 
i przydomowych

oczyszczalni 
ścieków
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Dzień 
Bezpiecznego 

Internetu

We wtorek, 11 lutego w całej
Europie obchodzony był Dzień Bez-
piecznego Internetu. Społeczność
Szkoły Podstawowej w Tuszowie po
raz kolejny włączyła się do tej akcji w
celu podwyższenia poziomu wiedzy i
propagowania działań na rzecz bez-
piecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych. 

Szkolne obchody Dnia Bez-
piecznego Internetu w Szkole Podsta-
wowej w Tuszowie realizowane były
przez cały tydzień poprzez wykonywa-
nie różnorakich zadań. Szkolna inicja-
tywa obchodów została zgłoszona na
stronie www.saferinternet.pl - organi-
zatora akcji.

Na korytarzu przygotowano
gazetkę promującą DBI oraz wyek-
sponowano plastyczne prace konkur-
sowe pt. "Bezpieczni w Internecie".W
pracowni komputerowej pojawiła się
gazetka informująca uczniów o możli-
wych zagrożeniach, które istnieją w
sieci.  Znalazły się tam objaśnienia
pojęć, takich jak „phishing”, „cyber-
przemoc”, itp.  a także zasady, jak
bezpiecznie korzystać z sieci.

Ponadto na lekcjach informatyki
przeprowadzono serię pogadanek z

wykorzystaniem zasobów interneto-
wych ze stron takich jak: www.dbi.pl,
www.sieciaki.pl. Poza tym zapoznano
dzieci z kreskówkami z serii „Owce w
sieci”. Uczniowie klas IV – VI wzięli
udział w kursie e-learningowym na
platformie edukacyjnej Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę p.t. "3...2...1...In-
ternet", poruszającym problemem
nadmiernego korzystania z komputera
i Internetu oraz prezentującym kon-
sekwencje zachowań tego typu.

Z kolei uczniowie klas VII – VIII

wzięli udział w kursie e-learningowym
p.t. "Gdzie jest Mimi?" mającym na
celu zapoznanie uczniów ze specyfiką
cyberprzemocy, pokazanie jej możli-
wych konsekwencji (zarówno dla ofiar,
jak i sprawców) oraz prezentującym
metody rozwiązywania sytuacji zwią-
zanych z cyberprzemocą.

13 lutego 2020 r. był dniem, który
zostawił w naszych umysłach trwały
ślad - ślad rozwagi i mądrości w ko-
rzystaniu z Internetu... Tego dnia odbył
się apel, na którym młodzi artyści z
klas V i VI przygotowali scenkę profi-
laktyczną. Wcielając się w postacie:
Wirusa, Spam-u, Uzależnienia, Złych
treści, itp., w efektowny sposób przed-

stawili społeczności szkolnej z jakimi
zagrożeniami można spotkać się w
sieci oraz przypomnieli zasady, któ-
rymi należy się kierować podczas sur-
fowania w Internecie. Doskonałym
uzupełnieniem było wykonanie pio-
senki "Klik, Klik, patrz do kogo klikasz"
przez uczniów klasy I, w śpiewanie
której „wciągnęli” całą społeczność
szkolną. Na zakończenie każdy mógł
sprawdzić się w konkursie wiedzy w
formie pytań quizowych, a zwycięzcy
konkursu plastycznego otrzymali

drobne nagrody i dyplomy.
W tematykę obchodów DBI świet-

nie wpisał się Jakub Leżański, który w
dniu 7 lutego 2020 r. reprezentował
naszą szkołę podczas Regionalnego
Konkursu Informatycznego „Dzień
Bezpiecznego Komputera”, otrzymu-
jąc wyróżnienie.

Dziękujemy uczniom naszej
szkoły za zaangażowanie w obchody
DBI. Mamy nadzieję, że uczniowie w
wyniku tych działań, unikną wielu nie-
bezpieczeństw związanych z Interne-
tem i będą z głową surfować po
zawiłych nitkach internetowej pajęczyny.  

Agnieszka Lebioda
Elżbieta Moryl

Realizacja projektu
„Biblioteczka 

anglisty”

Klasa VI B ze swoją wycho-
wawczynią Małgorzatą Zdrojkowską
realizują projekt edukacyjny pt. „Biblio-
teczka Anglisty” w ramach programu

„Edukacji Inspiracja”  Fundacji Szkoła
z Klasą.  Projekt ma na celu propago-
wanie idei czytelnictwa w języku an-
gielskim.  W ramach grantu udało się
zakupić ponad 100 pozycji książko-
wych dla dzieci i młodzieży na różnych
poziomach zaawansowania. Zaku-
piona została też gablota oraz odno-
wiona pracownia językowa. Młodzież
sama prowadzi biblioteczkę wypoży-
czając swoim rówieśnikom lektury. W
tym roku szkolnym rekordowa liczba
uczniów szkoły podstawowej  ( 23
osoby) przystępuje też do ogólnopol-
skiego konkursu językowego „FOX”,
który bazuje na przeczytaniu wybranej
dla danego poziomu lektury. Mamy

nadzieję na systematyczne powięk-
szanie naszego księgozbioru i zachę-
camy wszystkich do czytania. Czeka
nas jeszcze jeden konkurs wewnątrz-
szkolny z nagrodami oraz wyjazd do
Warszawy dla 2 najbardziej zaangażo-
wanych w projekt uczestników. W
związku z przejściem na nauczanie
zdalne działania projektowe zostały
wydłużone do października. W paź-
dzierniku również odbędzie się spot-
kanie podsumowujące projekt.
Obecnie Fundacja Szkoła z Klasą po-
maga nauczycielom w zdalnym nau-
czaniu poprzez webinaria i wsparcie
online w doskonaleniu zawodowym.                                                                                               

Małgorzata Zdrojkowska
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Kartka dla medyka
od uczniów 
z Tuszowa

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Tuszowie włączyli się w ogólno-
polską akcję "Kartka dla medyka". W
ramach akcji przygotowali w domach
przepiękne kartki i przesłali je do
szkoły. Są one  wyrazem wdzięczno-
ści i uznania dla pracowników służby
zdrowia, którzy ofiarną pracą walczą z
koronawirusem. 

Oto słowa jednego z naszych
uczniów, niech będą one podsumowa-

niem wszystkich naszych myśli i uczuć
jakie żywimy dla Służby Zdrowia:
"Dziękujemy Wam za waszą ofiarną
pracę, poświęcenie i miłość do dru-
giego człowieka. Życzymy wam:

zdrowia, siły, wiary i miłości.
Bo kto ratuje jedno życie, ten ratuje
cały świat".

Beata Gustaw

Ozobot 
i internet

We współpracy z doradcą
metodycznym LSCDN Hanną Głos
rozpoczęliśmy zajęcia z kodowania i
programowania dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Tuszowie. 17 lutego
odbyły  się  zajęcia dla dzieci z klasy
pierwszej. Tematem lekcji były pierw-
sze kroki z Ozobotem - „Bezpieczeń-
stwo w realu i sieci - o czym należy
pamiętać?”. Zajęcia w formie zabawy
w przyjazny sposób wprowadziły
dzieci w świat programowania. 

Głównym celem zajęć było
poznanie Ozobotów  i środowiska ich
pracy, zapoznanie się z grupą kodów,
odpowiedzialnych za kierunek poru-
szania się robota na skrzyżowaniach
dróg. Ozobot – mały, ale bardzo inteli-
gentny robot do nauki programowania
zabrał dzieci w niesamowitą przygodę
rysowania i rozwiązywania proble-
mów. Za pomocą kolorowych kodów
na kartce papieru dzieci bawiąc się
programowały zadania, które wykonał

robot. Uczniowie bez problemu mogli
zakodować sposób poruszania się i
efekty świetlne Ozobota. Dzięki robo-
towi  w namacalny sposób przekonały
się o tym, że programowanie jest nie-
zwykle praktyczną dziedziną, która
wykorzystywana jest w każdym ob-
szarze ludzkiego życia. Programując z
wykorzystaniem Ozobotów, były w sta-
nie od razu zaobserwować efekty
swojej pracy, co stworzyło im przy-
jazne warunki do przyswajania wiedzy
na zajęciach  z  programowania. Na-
stępną częścią spotkania była roz-
mowa na temat bezpieczeństwa w
Internecie. Uczniowie obejrzeli kilka
krótkich filmików na platformie eduka-
cyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
z serii „Sieciaki.pl”. Po zakończonej
lekcji uczniowie za aktywność i nie-
zwykłą kreatywność otrzymali drobne
upominki. 

W ramach tej współpracy  30
stycznia odbyły się zajęcia dla klas

starszych, na których uczniowie kodo-
wali robota – Ozobota. W czwartek 20
lutego odbyły się zajęcia otwarte
„Scottie Go! - instrukcje proste i zło-
żone.” dla nauczycieli z gminy Jab-
łonna, w czasie których uczniowie
kodowali za pomocą gry i aplikacji
Scottie Go. Scottie Go! EDU to inno-
wacyjna gra do nauki programowania
dla dzieci. Umożliwia naukę progra-
mowania w szkole podstawowej. Roz-
wija intuicję algorytmiczną i wspiera
rozwój kompetencji uczniów zgodnie z
najnowszymi zdobyczami światowej
metodyki.

Nasi uczniowie świetnie ra-
dzili sobie z pokonywaniem kolejnych
poziomów, a obecni nauczyciele z cie-
kawością poznawali edukacyjne no-
winki. Z niecierpliwością wszyscy
czekają na kolejne zajęcia, które od-
będą się niebawem.

Agnieszka Lebioda, 
Elżbieta Moryl
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BOSKI Taczanowski 

Wybitny, światowej klasy i rozpozna-
walności zoolog, ornitolog, przyrodnik
– Władysław Taczanowski. Możemy
się pochwalić, że tu u nas stawiał
swoje pierwsze kroki, bo urodził się w
Jabłonnie. 

Od czerwca 2019 roku stara-
liśmy się w Centrum Kultury Gminy
Jabłonna zapoznać Państwa z jego
osobą, dzięki realizowanemu przez
nas projektowi o tytułowej nazwie,
który finansowany był dzięki środkom
z LGD Kraina wokół Lublina. I na po-
ważnie i w zabawie przybliżaliśmy
postać tzw. Taczana, bo tak go sobie
w zespole nazywaliśmy. 

I tenże Taczan miał i ma
ważne rocznice. W 2019 roku obcho-
dził 200. urodziny! To poważny wiek.
W 2020 zaś roku obchodzimy 130.
rocznicę jego śmierci. Chcieliśmy po-
kazać, że jest boską postacią. Ubra-
liśmy go w koronę i okulary,
zapytaliśmy dzieci i młodzież, czy no-

siłby dziś trampki, czy byłby szalonym
ekologiem, który przywiązuje się do
drzew, czy nosiłby ekotorbę na za-
kupy, by choć trochę chronić środowi-
sko? W odpowiedzi powstały piękne
prace konkursowe, które walczyły o
super nagrody, a my mogliśmy je oglą-
dać na wystawie. Był tam Taczanow-
ski chroniący rośliny wśród
betonowego blokowiska, taki z kolczy-
kiem w uchu i irokezem i wiele innych
BOSKICH Taczanowskich, o których
mamy nadzieję dzieciaki coś tam
przeczytały, zanim zaczęły tworzyć!
Poza tym dla całych rodzin zaplano-
waliśmy planszówki z grą „Śladami Ta-
czanowskiego” na czele, a także
wakacyjną grę terenową, o której już
Państwu, na łamach poprzednich nu-
merów gazety, opowiadaliśmy.

Dorośli, jak to dorośli – pode-
szli do sprawy trochę poważniej. Ma-
lowali piękne obrazy inspirowane
przyrodą i fotografowali świat wokół.
Na naszych zajęciach tak im się spo-
dobało, że teraz mamy stałą grupę
malarską dla dorosłych – spotykają się
co poniedziałek o 17.00 w Kulturze i
malują, malują… Ich prace i fotografie
inspirowane przyrodą mogliśmy także
obejrzeć podczas wystaw. 

Zwieńczeniem szeregu różno-
rodnych działań wokół Taczana było
styczniowe spotkanie pn. EkoEdu Im-
preza, podczas którego promowaliśmy
edukację ekologiczną w codzienności,
czyli takie działania i wybory w co-
dziennym życiu, które chronią nasze

środowisko – używanie woreczków i
ekotoreb na zakupy, korzystanie z ma-
teriałów z recyklingu itp. Podczas wy-
darzenia odbył się szereg warsztatów
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a
także 3 wernisaże: malarstwa, fotogra-
fii oraz prac konkursowych na współ-
czesny wizerunek Taczana. Był z nami
nasz wspaniały partner Zespół Lubel-
skich Parków Krajobrazowych w
postaci, myślę, że już można go tak
nazwać – przyjaciela naszej Kultury –
pana Krzysztofa Wojciechowskiego,
za co tu składamy serdeczne podzię-
kowania. Za jego sprawą także przed
Kulturą stoi piękna tablica informa-
cyjna o Krzczonowskim Parku Krajob-
razowym – zachęcamy do oglądania i
eksplorowania tych terenów na
własną rękę lub z nami, bo nie powie-
dzieliśmy jeszcze w kontekście eduka-
cji ekologicznej ostatniego słowa!
Obejrzyjcie Państwo kilka fotografii z
tych wydarzeń.

Katarzyna Kotarska
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Przegląd Zespołów
Śpiewaczych

Z dziada pradziada Tłusty
Czwartek jest świętem dosyć hucznie
obchodzonym, rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawałowego szaleństwa i
tzw. kulinarnej rozpusty. W naszej gmi-
nie do tej tradycji przypisany jest Prze-
gląd Zespołów Śpiewaczych Kół
Gospodyń Wiejskich, który odbył się
już 34. raz. 

Podczas konkursu wystąpiło 9
Zespołów Śpiewaczych z pięknymi
tradycyjnymi pieśniami, przygotowa-
nymi specjalnie na tę okazję. Jak przy-
stało na ten dzień był również pyszny
poczęstunek z tradycyjnymi potra-
wami przygotowanymi przez nasze

KGW a także pączki, których nie
mogło zabraknąć. Mocnym akcentem
była też potańcówka – jak ostatki to
ostatki! 

W tym roku jury w składzie:
Izabela Mazurek, Anna Różycka i An-
drzej Sar przyznało:  I nagrodę dla 
ZŚ KGW Piotrków Drugi (i ten zespół
został nominowany do przesłuchań do
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym), 
II nagrodę dla ZŚ KGW Wierciszów,
zaś III nagrodę dla ZŚ KGW Tuszów.
Symbolicznego „Złotego Pączka”,
czyli tytuł ulubieńca publiczności otrzy-
mał ZŚ KGW Jabłonna Druga. Mie-

liśmy okazję także gościć i słuchać za-
przyjaźnionego zespołu „Prosto z
pola” – którzy wystąpili wyjątkowo w
butach, jak również potańczyć przy
Kapeli Swojacy. 

Dziękujemy za odwiedziny i
wspólną zabawę a już za rok zapra-
szamy wszystkich na Jubileuszowy
35. Przegląd – to będzie nie lada wy-
darzenie. Nie może Was tam zabrak-
nąć!

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji wykonanej przez Hannę 
Linkowską.

Izabela Giza

I miejscie - ZŚ KGW Piotrków Drugi II miejsce - ZŚ KGW Wierciszów

III miejsce - ZŚ KGW Tuszów Nagroda publiczności - ZŚ KGW Jabłonna Druga



KULTURA |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 1 (22)/2020, Maj 2020

19

Biblioteka w lokalu
zastępczym

Na początku lutego rozpo-
częły się prace nad przebudową by-
łego budynku Urzędu Gminy na
potrzeby naszej Biblioteki. Zostanie
również niebawem ogłoszony przetarg
na budowę parkingu w miejscu gdzie
mieściła się Biblioteka.

W styczniu trwały już przygo-
towania do przenosin Biblioteki do lo-
kalu zastępczego, przeprowadziliśmy
inwentaryzację zbiorów.

Po skończonej inwentaryzacji,
przez kolejnych kilka dni pakowałyśmy
i przewoziłyśmy książki do lokalu w
którym z początkiem marca miały ru-
szyć wypożyczenia i nasze codzienne
spotkania z czytelnikami. Niestety, z
wiadomych przyczyn już od ponad 40
dni drzwi naszej Biblioteki są dla Was
zamknięte. Ubolewamy nad tym.
Chcemy Wam powiedzieć, że czas,
który spędzamy bez Was drodzy czy-
telnicy przeznaczyłyśmy na to, by upo-
rządkować księgozbiór po
inwentaryzacji i przygotować go do
wprowadzenia do systemu bibliotecz-

nego MAK+.
Jest to również czas, poświę-

cony na planowanie aranżacji wnętrz
naszej nowej siedziby, do której prze-
prowadzimy się jeszcze w tym roku!

Przygotowujemy się również
do digitalizacji naszych zasobów kul-
turowych. Jesteśmy już po szkoleniu
online, poznałyśmy tajniki digitalizacji
i ruszamy z procesem wprowadzania
do pamięci komputera tradycyjnych,
drukowanych, rękopiśmiennych mate-
riałów bibliotecznych, zdjęć itp. w
postaci danych cyfrowych metodą
skanowania. W związku z tym zwra-
camy się z propozycją, prośbą o
przeszukanie swoich albumów i in-
nych zbiorów w Waszych domo-
wych archiwach którymi
chcielibyście się podzielić, udo-
stępnić je w naszych zasobach cyf-

rowych. Te kopie cyfrowe będą do-
stępne dla użytkowników poprzez
Internet lub innymi kanałami, przez
długi czas.

Nie jest jeszcze znana data
wejścia w życie drugiego etapu zno-
szenia ograniczeń związanych z
COVID-19, kiedy to zostaną otwarte
niektóre instytucje kultury w tym biblio-
teki. W trosce o czytelników i pracow-
ników naszej Biblioteki
przygotowujemy procedury, które
umożliwią Wam bezpieczne korzysta-
nie ze zbiorów. Informacje o nich zo-
staną umieszczone na stronach
Biblioteki i Urzędu Gminy. Znajdziecie
nas w budynku weterynarii.

Do zobaczenia, mam nadzieję
już niebawem.

Edyta Majewska

Sypendia 
kulturalne i sportowe

Julia Ścibura - uczennica
Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
otrzymała w tym roku stypendium
Wójta Gminy Jabłonna, które przyzna-
wane jest osobom zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad zabyt-

kami. W ramach przyznanego stypen-
dium, w 2020 roku Julia realizować
będzie projekt stypendialny "Moja
pierwsza piosenka".

Na 2020 rok Wójt gminy Jab-
łonna przyznała również stypendia w
dziedzinie sportu. Stypendystami
Gminy Jabłonna w tym roku zostali:
1. Piotr Goszczyński - stypendium
sportowe w dyscyplinie tenis stołowy,
2. Radosław Chrześcian - stypendium
sportowe w dyscyplinie tenis stołowy,
3. Wiktor Masłowski - stypendium
sportowe w dyscyplinie judo,
4. Daniel Salasa - stypendium spor-
towe w dyscyplinie pływanie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Marcin Pastuszak

Wizualizacja sali bibliotecznej w nowym budynku Biblioteki
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Ferie 
dla młodzieży

Filmowe maratony w CKGJ to
już tradycja. Co roku w ferie młodzież
z terenu całej gminy spotyka się u nas
na nocowaniu. Jest to świetna okazja,
by nie tylko przez całą noc oglądać
filmy, ale także by poznać rówieśników
z innych miejscowości. 

W tym roku dwudziestu dzie-
więciu śmiałków oglądało kinowe hity,
m.in. film „Cudowny chłopak” reż.
Stephen Chbosky czy „Jumanji: Na-
stępny poziom” reż. Jake Kasdan. Nie

brakowało również atrakcji - były gry i
zabawy integracyjne, kalambury, plan-
szówki i wiele innych. 

Dziękujemy za spędzony
czas i czkamy na Was za rok!

Monika Rulka 
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Uczniowie 
z Tuszowa 
Mistrzami!

Zakończyły się  rozgrywki dru-
żynowe w tenisie stołowym.
18.02.2020 r. w Szczebrzeszynie
odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Drużynowym
Tenisie Stołowym. Rewelacyjnie w
tych zawodach spisali się uczniowie
klasy VIII: Piotr Goszczyński, Krystian
Glegoła  oraz zawodnik rezerwowy
Paweł Żmudziak z klasy VII.      

W rywalizacji  chłopców
gminę Jabłonna reprezentowała
Szkoła Podstawowa w Tuszowie. W
drodze do finału nasza drużyna sta-

wała  kolejno na podium w mistrzo-
stwach gminy, powiatu, rejonu. W fi-
nale  brało udział  jedenaście
najlepszych drużyn województwa lu-
belskiego – mistrzów i wicemistrzów
poszczególnych rejonów. W wyniku
wielogodzinnej, sportowej rywalizacji
drużyna Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie zdobyła I miejsce i tytuł
Mistrza Województwa w roku szkol-
nym 2019/2020.

Chłopcy pokazali się z  bar-
dzo dobrej strony wśród wielu chłop-
ców z lubelskich szkół, grających i

trenujących na co dzień tę dyscyplinę
sportu. Jest to ogromny sukces po-
przedzony ciężką i systematyczną
pracą. Jest to również  pierwszy tak
wysoki wynik uczniów naszej szkoły w
rozgrywkach drużynowych w historii.                                                                                                     

Jesteśmy dumni  z osiągnięć
sportowych naszych uczniów. Krystia-
nowi i Piotrowi  życzymy powodzenia
i dalszych sukcesów w tenisie stoło-
wym w szkole ponadpodstawowej.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!

Kochaniec Elżbieta
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Co słychać 
w Mamy Czas?

Obecny sezon klubu Mamy
Czas, działającego w Centrum Kultury
Gminy Jabłonna, jest już czwartym.
Każdy z minionych etapów był inny, na
początku było zapoznawanie się, po-
głębianie relacji, stabilizacja, a teraz?

Ten sezon jest wyjątkowy dla
mnie z kilku powodów. Po pierwsze,
widzę i sama doświadczam bardzo
mocno, jak procentują znajomości za-
warte w klubie. Wytworzyła się więź
między mamami, które przychodzą,
czuć wsparcie, mamy, a nawet całe ro-
dziny, pomagają sobie (może to być
podwiezienie, prezent w postaci bluzki
z dinozaurem, bo mój syn lubi, sok z
bzu w chorobie itp.).Ja osobiście
uwielbiam rozmowy z nimi, poczucie,
że jesteśmy takie podobne, choć
każda inna.

Po drugie, w sezonie tym
widać, że klub się ciągle zmienia. Na-
stąpiła wymiana pokoleniowa dzieci,
maluchy urosły, starszaki wyrosły już
ze spotkań. Klub wzbogacił się o nowe
twarze, na każdym spotkaniu poja-

wiają się nowi, niektórzy rezygnują,
inni zostają, wchodzą w grupę. Niektó-
rzy są zarówno na sobotnim raz w
miesiącu Dużym Mamy Czas, jak i na
cotygodniowych porannych wtorko-
wych spotkaniach Małego Mamy
Czas.

Po trzecie, wyjątkowość tego
sezonu polega na braku regularności,
która cechowała poprzednie spotka-
nia. Ale ponieważ mamy się lubią,
więc tęsknią za wspólnym spędza-
niem czasu. Ma to przełożenie na
spotkania mniej oficjalne pomiędzy
ustalonymi terminami. W ostatnim
czasie miało miejsce integracyjne
spotkanie bez dzieci, można było się
pośmiać, pogadać, poznać lepiej, od-
kryć talenty. Poza tym, w ramach
świętowania Dnia Kobiet, odbyło się
wyjście z dziećmi do klubokawiarni
Tere Fere, gdzie mamy mogły napić
się kawy, posiedzieć, a dzieci bawiły
się w najlepsze.

I po czwarte, sezon ten oparty
jest na świętowaniu tzw. dziwnych dni,

w lutym świętowaliśmy dzień dino-
zaura, w marcu był plan na dzień lasu
i wiosny, w kwietniu dzień książki itd.
Jak będzie z planami, zobaczymy, na-
tomiast można śmiało powiedzieć, że
dzień dinozaura wykorzystaliśmy w
pełni. Po otrzymaniu kilku ciekawostek
od fana dinozaurów, 5-letniego Domi-
nika, wspólnie stworzyliśmy nowy ga-
tunek dinozaura- Kolorozaura,
pomagaliśmy w wykluwaniu dinozau-
rowego potomstwa, szukaliśmy kości
i tworzyliśmy szkielety, przeżyliśmy
wybuch wulkanu, a na koniec sami
zmieniliśmy się w straszne jaszczury.

Mam nadzieję, że szybko
wrócimy znów do działań. Jest tyle wy-
darzeń za nami, że czasami, kiedy o
tym myślę, aż trudno uwierzyć mi, że
tak długo się spotykamy. Jedynie po
dzieciach i tym, jak się zmieniły, widać,
że to faktycznie już trochę czasu mi-
nęło.

Anna Pilch



KULTURA |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 1 (22)/2020, Maj 2020

22

Dziękujemy 
za ten sezon, 
ale co dalej? 

Bardzo żałujemy, że było nam
dane spotykać się z Państwem, z
Wami drodzy nasi Przyjaciele Kultury,
tylko do połowy marca. Tęsknimy za
Wami, za gwarem zajęć i rozrzuco-
nymi zabawkami w poczekalni, za
mnóstwem kubków po Waszych ka-
wach, za rozbieganymi dzieciakami,
które wpadały do nas powiedzieć
„dzień dobry”, by zaraz zniknąć w któ-
rejś sal na ulubionych zajęciach. Bra-
kuje nam pogaduszek, pomysłów
przez Was rzucanych, dźwięków stro-
jonych instrumentów, piosenek, krzy-
ków judoków i korków na parkingu. 

Dziękujemy, że tak licznie
uczestniczyliście w proponowanych
przez Kulturę wydarzeniach w ostat-
nim sezonie, publikujemy podsumo-
wanie w liczbach, choć są one
imponujące, to nie oddają całej palety
emocji, jaka towarzyszyła uczestni-
kom naszych działań w okresie od lata
2019 do końca marca 2020. Cudownie
było Was gościć, bawić się, uczyć i
spędzać czas z Wami. Liczymy, że po-
jawicie się tłumnie w naszych progach
jesienią.

Mamy ogromną nadzieję i już
dziś mogę obiecać, że jeśli tylko bę-
dzie to możliwe prawnie – wrócimy z
pełnym impetem, nowym programem
zajęć i pomysłami na konkursy, im-

prezy i wydarzenia, jak zwykle we
wrześniu. Do tego czasu możecie śle-
dzić, co u nas na naszej stronie
www.kultura.gminajablonna.pl lub na
naszym profilu na Facebooku, gdzie
czeka na Was moc wartościowych po-
lecanek, co można oglądać i jakie ak-
tywności podejmować w wolnym
czasie, a także inspiracje na zabawy i
naukę z dziećmi. Pokazujemy tam też,
jak Wy spędzacie ten czas – zajrzyj-
cie, a zobaczycie totalnie kreatywne
działania dzieciaków, szalone wypieki
mam i inne robótki ręczne, które przy-
słaliście nam na fotografiach, by poka-
zać „co u was”. 

Raczej nie spotkamy się na
dożynkach i innych letnich imprezach
i atrakcjach wakacyjnych, na razie też
nie wystartuje program Świetlicy w
Jabłonnie-Majątek, który tworzyliśmy
z Gminą Jabłonna. ALE! Nie próżnu-
jemy i duuuużo wymyślamy, by móc
się dzielić z Wami KULTURĄ przez In-
ternet. Śledźcie nas, a już niedługo
pojawi się coś, nieskromnie powiem,
SUPEROWEGO! Właśnie ogłosiliśmy

też konkurs fotograficzny, którego te-
matem jest życie codzienne w czasie
epidemii, zachęcamy do uczestnictwa
dzieci powyżej 10 r.ż., młodzież i do-
rosłych. Na kartach tego numeru znaj-
dziecie szczegóły dotyczące tego
konkursu. 

Pracujemy jak mróweczki –
tworząc archiwa, porządkując doku-
mentację, pisząc projekty, uzupełnia-
jąc i tworząc stronę www, porządkując
co się da wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynku, dbając o ogród i przygotowując
się do przyjęcia Was po wakacjach z
pełną mocą. Dyżurujemy pod nume-
rem telefonu 81 561 30 21 od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 –
14.00, zachęcamy też do kontaktu
mejlowego: centrumkultury@jab-
lonna.lubelskie.pl, a także pisania do
nas wiadomości na Messengerze. 

Mamy nadzieję – do zobacze-
nia niebawem, życzymy Wam zdro-
wia! Uważajcie na siebie. W imieniu
całego zespołu CKGJ – 

Katarzyna Kotarska
dyrektor Kultury 
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