


Puls Gminy Jabłonna     Nr 6 (10)/2017, Kwiecień 2017

2

Przewodniczący
Rady Gminy 

Jabłonna 
Roman Dąbek

Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 

wypełnionych radością 
budzącej się do życia wiosny

oraz nadziei płynącej ze 
Zmartwychwstania 

Pańskiego,
wraz z życzeniami zdrowia,
pokoju i miłości każdego dnia 

składają

Pełniący Obowiązki
Wójta Gminy 

Jabłonna 
Marcin Pastuszak
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„Sołtys na zagrodzie równy Wojewodzie” - mówi polskie przysłowie, a funkcja Sołtysa jest niezwykle ważnym,
trudnym i pracochłonnym zajęciem. Pozwala również mieć stały kontakt z mieszkańcami, m.in. poprzez coroczne ze-
brania podczas których dzielimy fundusz sołecki, czy odwiedziny sołtysa u Państwa w domach podczas roznoszenia
wymiarów podatkowych. 

Jeszcze w 2016 roku z wielkim żalem przyjęliśmy rezygnację dwóch wieloletnich sołtysów pełniących swoje
funkcje od 20 lat Pana Henryka Kochańca - Sołtysa Chmiela Drugiego oraz 14 lat Pana Andrzeja Kowalskiego - Sołtysa
Czerniejów-Kolonii. Są to aktywni i zaangażowani sołtysi, którzy wielokrotnie pokazywali, jak ważny jest dla nich rozwój
ich sołectw, a także całej społeczności gminy Jabłonna.

Serdeczne podziękowania dla Sołtysów

Nowi Sołtysi w gminie Jabłonna
Informujemy, że podczas zebrań wiejskich na po-

czątku tego roku społeczność wsi Chmiel Drugi oraz Czer-
niejów Kolonia dokonanła wyboru nowych sołtysów. A
zostali nimi:
- w Chmielu Drugim – Pan Grzegorz Kochaniec, wybrany
na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 17 stycznia
2017 r. 

- w Czerniejowie-Kolonii – Pan Marcin Jakubusek, wy-
brany na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 27
stycznia 2017 r.

Życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnio-
nej funkcji i dobrej współpracy ze społecznością wsi.

Marcin Pastuszak

Gmina Jabłonna w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich realizuje projekt „Partycypacja w plano-
waniu przestrzennym”, w ramach którego realizowane będą działania umożliwiające udział mieszkańców Gminy Jabłonna
w szerokim konsultowaniu przygotowywanych dokumentów planistycznych.

W ramach projektu w miesiącach kwiecień - maj przeprowadzone zostaną badania ankietowe na wybranej
grupie mieszkańców gminy Jabłonna. Ankieta badawcza ma na celu poznanie opinii mieszkańców w zakresie ich potrzeb
i oczekiwań co do przestrzeni objętej zadaniami z zakresu planowania przestrzennego. 

Projekt „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marcin Pastuszak

Badania ankietowe 
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Uchwały Rady Gminy Jabłonna
XXV sesja Rady Gminy Jabłonna z

dnia 28 grudnia 2016 r.:
1. Uchwała Nr XXV/169/2016 w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego Gminy
Jabłonna.
2. Uchwała Nr XXV/170/2016 w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego Gminy
Jabłonna.
3. Uchwała Nr XXV/171/2016 w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego Gminy
Jabłonna.
4. Uchwała Nr XXV/172/2016 w spra-
wie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii na
2017r.
5. Uchwała Nr XXV/173/2016 w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2016.
6. Uchwała Nr XXV/174/2016 w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.
XXVI sesja Rady Gminy Jabłonna z
dnia 24 stycznia 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXVI/175/2017 w spra-
wie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej.
2. Uchwała Nr XXVI/176/2017 w spra-
wie uchwalenia budżetu na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXVI/177/2017 w spra-
wie uchwalenia planu pracy Rady
Gminy na 2017 rok.
4. Uchwała Nr XXVI/178/2017  w spra-
wie określenia wysokości opłat za
pobyt dziecka w wieku do lat 5 w od-
działach przedszkolnych oraz w

przedszkolach publicznych.
5. Uchwała Nr XXVI/179/2017 w spra-
wie określenia warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat oraz trybu ich pobierania.
XXVII sesja Rady Gminy Jabłonna z
dnia 21 lutego 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXVII/180/2017 w spra-
wie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego.
2. Uchwała Nr XXVII/181/2017 w spra-
wie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do przedszkoli pub-
licznych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Jabłonna.
3.  Uchwała Nr XXVII/182/2017 w
sprawie kryteriów rekrutacji do klas
pierwszych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Jabłonna.
4. Uchwała Nr XXVII/183/2017 w spra-
wie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata
2016-2023.
5. Uchwała Nr XXVII/184/2017 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Jabłonna.
6. Uchwała Nr XXVII/185/2017 w spra-
wie skargi na Radnego Rady Gminy
Jabłonna.
7. Uchwała Nr XXVII/186/2017 w spra-
wie zmian w budżecie na rok 2017.

8. Uchwała Nr XXVII/187/2017 w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.
XXVIII sesja Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 marca 2017 r.:
1. Uchwała Nr XXVIII/188/2017 w
sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jabłonna na 2017 rok”.
2. Uchwała Nr XXVIII/189/2017 w
sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
oraz określenia zasad zwrotu wydat-
ków na pokrycie kosztów pogrzebu.
3. Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w
sprawie przyjęcia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jab-
łonnie.
4. Uchwała Nr XXVIII/191/2017 w
sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego  
5. Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działa-
nie Wójta Gminy Jabłonna.
6. Uchwała Nr XXVIII/193/2017 w
sprawie skargi na Radnego Rady
Gminy Jabłonna.
7. Uchwała Nr XXVIII/194/2017 w
sprawie zmian w budżecie na rok
2017.
8. XXVIII/195/2017 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Zaborek

Dotacje gminne na działania sportowe
W odpowiedzi na otwarty kon-

kurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych o charakterze pożytku
publicznego ogłoszony w dniu 3 lutego
2017 r. wpłynęły 4 oferty na realizację
zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. 

Wszystkie zgłoszone oferty

zostały pozytywnie ocenione i zakwa-
lifikowane do otrzymania dotacji w wy-
sokości:
1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland”
Tuszów – „Zagospodarowanie wol-
nego czasu i rozwój zainteresowań
poprzez prowadzenie szkolenia spor-
towego oraz udział w zawodach spor-
towych” - 30 500,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Avenir”
Jabłonna – „Organizacja i prowadze-
nie zajęć sportowo - rekreacyjnych w
zakresie propagowania i rozwoju piłki
nożnej dla dzieci, młodzieży i miesz-
kańców z terenu Gminy Jabłonna w
roku 2017” - 29 500,00 zł
3. Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy

„Piotrcovia” w Piotrkowie – „Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Jabłonna, szkolenie w zakresie
gry w piłkę nożną oraz organizacja i
uczestnictwo w rozgrywkach i turnie-
jach piłki nożnej w ramach współza-
wodnictwa sportowego” -
34 000,00 zł
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „MUKS” Jabłonna – „Orga-
nizacja i prowadzenie zajęć sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Jabłonna w 2017 roku”
- 16 000,00 zł

Marta Montusiewicz
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Dotacje z WFOŚiGW na ochronę środowiska
Gmina Jabłonna otrzymała

dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Lublinie na realiza-
cję zadań o charakterze
proekologicznym w 2017 r. Projekty
mają na celu likwidację dzikich wysy-
pisk, wyrobów azbestowych oraz
zwiększenie powierzchni terenów zie-
lonych.
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
na terenie Gminy Jabłonna wraz z
zakupem monitoringu

W ramach zadania zlikwido-
wanych zostanie 7 dzikich wysypisk
śmieci znajdujących się w miejscowo-
ściach: Czerniejów, Skrzynice Drugie,
Skrzynice-Kolonia, Wierciszów. Za-
kres prac będzie obejmował zebranie
odpadów, uporządkowanie terenu o
powierzchni ok. 175 mkw a następnie
transport odpadów i ich składowanie
na wysypisku. Ponadto w ramach za-

dania zakupiona zostanie fotopułapka
do prowadzenia monitoringu nielegal-
nych wysypisk. 

Dodatkowo  w miejscach
gdzie znajdują się największe dzikie
wysypiska ustawionych zostanie 5
tablic z napisem „Zakaz wysypywania
śmieci. Teren monitorowany”. 

Wartość zadania wynosi:
8 250,00 zł.  Źródła finansowania to:
dotacja z WFOŚiGW w Lublinie -
4 000,00 zł oraz budżet gminy –
4 250,00 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest

Zakres projektu obejmuje de-
montaż pokryć dachowych wykona-
nych z wyrobów zawierających azbest
z budynków zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Jabłonna, pakowanie, zała-
dunek, transport, zdeponowanie na
składowisku powstałych odpadów za-
wierających azbest wraz z kosztami

utylizacji. Wartość zadania wynosi:
21 600,00 zł. Źródła finansowania to:
dotacja NFOŚiGW w Warszawie –
10 800,00 zł oraz dotacja z WFO-
ŚiGW w Lublinie – 10 800,00 zł. 
Utworzenie i urządzenie terenów
zielonych w Gminie Jabłonna 

Zadanie będzie polegało na
zaprojektowaniu i zagospodarowaniu
terenu wokół GCK. Wybrany obszar
zostanie obsadzony drzewami, krze-
wami, wieloletnimi bylinami i trawami.
Wartość zadania wynosi: 10 000,00
zł. Źródła finansowania to: dotacja z
WFOŚiGW w Lublinie – 5 000,00  zł.
oraz budżet gminy – 5 000,00 zł. 

Agnieszka
Wójtowicz

Odnawialne źródła energii w gminie Jabłonna
Informujemy, że wniosek o dofinansowanie pt.

„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna –
kolektory słoneczne i kotły na biomasę” złożony w ramach
Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 został wybrany do dofinansowania. Całkowita
wartość inwestycji 6 311 326,33 zł. Kwota dofinansowania
4 889 544, 19 zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce
w  latach 2017 – 2019.

W kwietniu i maju br. będą podpisywane
umowy dotyczące zobowiązań organizacyjnych i finan-
sowych związanych z montażem i eksploatacją ze-
stawu solarnego / kotła na biomasę zawarte między
gminą Jabłonna a 
mieszkańcem.

Po podpisaniu umowy  uczestnicy projektu będą
zobowiązani do uiszczenia wpłaty części kosztów stano-
wiących wkład własny mieszkańca w terminie 14 dni od

podpisania umowy. Wysokość wpłaty będzie uzależniona
od ilości zaprojektowanych paneli słonecznych czy rodzaju
kotła na biomasę.  O terminie podpisania umowy oraz
wysokości wpłaty mieszkańcy będą informowani tele-
fonicznie.
WAŻNE!

Montaż kolektorów słonecznych nie będzie
możliwy na dachach zawierających azbest. Dlatego też
osoby, które deklarowały wymianę pokrycia dachowego
przed montażem kolektorów muszą to zrobić jak najszyb-
ciej!

W budynku, w którym instalowane będą kolektory
słoneczne / kotły na biomasę nie będzie mogła być prowa-
dzona agroturystyka ani inna działalność gospodarcza.

Domy będące w trakcie budowy, w momencie
montażu instalacji solarnej/kotła na biomasę muszą  być
oddane do użytkowania  zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo

budowlane (inwestor musi posiadać decyzję o pozwoleniu

Apel do hodowców drobiu
Informujemy, iż ze względu na panującą ptasią

grypę nadal obowiązuje całkowity zakaz wypuszczania
ptactwa domowego na teren otwarty (kur, kaczek, gęsi, in-
dyków, gołębi). Nie zastosowanie się do zakazu grozi
wysokimi administracyjnymi karami pieniężnymi (mi-
nimum 800 zł). 

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy pta-
ków przypominamy, że od 28 grudnia 2016 r. obowiązuje
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z
2016 r. poz. 2091). Wprowadza ono m.in. nakaz przetrzy-
mywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomiesz-

czeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po
otwartym wybiegu. 

Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek
zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, 
w których jest on utrzymany. Wystąpienie ww. choroby
pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych
oraz ograniczenia w hodowli, handlu  i przemieszczaniu
drobiu i innych ptaków. 

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować
nałożeniem kary pieniężnej w wysokości minimum 800,00
zł wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Marcin Pastuszak
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Adresowanie w gminie Jabłonna

Na terenie naszej gminy funkcjonują następujące kody pocztowe

23-114 23-114 21-050

Chmiel Pierwszy Jabłonna Pierwsza Wolnica

Chmiel Drugi Jabłonna Druga

Chmiel-Kolonia Jabłonna-Majątek

Czerniejów Piotków Pierwszy

Czerniejów-Kolonia Piotrków Drugi

Skrzynice Pierwsze Piotrków-Kolonia

Skrzynice Drugie Tuszów

Skrzynice- Kolonia Wierciszów

W 2018 roku gmina Jabłonna planuje również w miejscowościach Jabłonna-Majątek, Jabłonna Druga
oraz Jabłonna Pierwsza wprowadzenie nazw ulic celem poprawy bezpieczeństwa, uporządkowania numeracji
poszczególnych działek, ułatwienia dotarcia np. firmom kurierskim do Państwa.                                  

Rozpoczynamy na terenie na-
szej gminy proces edukacji i działań
celem poprawnego adresowania prze-
syłek pocztowych, zmiany oznaczeń
miejscowości i ich prawidłowej pi-
sowni. Wiele osób zadaje pytanie, jak
powinien poprawnie adresować prze-
syłki, skoro w naszej gminie nie ma już
Urzędu Pocztowego – tylko w Krzczo-
nowie. Oto kilka ogólnych informacji: 
1. Mieszkamy w gminie Jabłonna, na-
tomiast na terenie naszej gminy NIE

ma takiej miejscowości, są wsie: Jab-
łonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i
Jabłonna Druga.
2. Miejscowości, które posiadają w
swojej nazwie słowo „Kolonia”  oraz
„Majątek” piszemy umieszczając je po
nazwie miejscowości poprzedzając je
myślnikiem „-„ tzn. Jabłonna-Majątek,
Czerniejów-Kolonia, Skrzynice-Kolo-
nia, Chmiel-Kolonia, Piotrków-Kolonia.
3. Kod pocztowy przypisany jest do
miejscowości NIE do gminy lub pla-

cówki pocztowej, dlatego też po-
prawne adresowanie wygląda nastę-
pująco:
Jan Kowalski
Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

Marian Nowak
Piotrków Pierwszy 1
23-114 Piotrków Pierwszy

Czy musimy w związku z tym wy-
mieniać dokumenty?

Nie, nie musimy wymieniać
dokumentów już wydanych i będą-
cych aktualnie obowiązującymi. W do-
wodzie osobistym oraz prawie jazdy
mamy poprawne zapisy naszego ad-
resu, w paszportach nie ma adresów
zameldowania, natomiast jeżeli cho-
dzi o dowody rejestracyjne samocho-
dów w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym w Lublinie będziemy
sukcesywnie zmierzali do wprowadze-
nia przy rejestracji samochodów pra-
widłowego adresowania. 

Nowe wzory wniosków budowlanych
17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493) dotyczące nowych
wzorów wniosków w zakresie administracji architekto-
niczno - budowlanej. 

Rozporządzenie określa wzory:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1);
- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (B-2);
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (B3);
- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na bu-
dowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadcze-
nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane (B-4);
- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5)

Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest

maksymalne uproszczenie i skrócenie wniosków oraz po-
prawienie ich czytelności, mające na celu ułatwienie inwes-
torom przebrnięcia przez procedury postępowania
administracyjnego.

Najistotniejsze zmiany to powrót do jednego
wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (po-
przednio obowiązywały dwa różne wzory) oraz możliwość
wpisania dodatkowych danych we wzorze informacji uzu-
pełniającej do wniosku.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa zamieszczone zostały przykłady wypełnienia po-
szczególnych wzorów.

Wzory nowych wniosków dostępne są do pobrania
pod adresem http://www.powiat.lublin.pl/urzad/poradnik-
klienta/instrukcje-zalatwiania-spraw/wydzial-architekto-
niczno-budowlany.html

Starostwo Powiatowe w Lubli-

Oznakowanie budynków i posesji
Wójt Gminy Jabłonna zwraca się z prośbą do

mieszkańców gminy o umieszczanie na budynkach nume-
rów posesji, co w znacznym stopniu ułatwi dojazd karetki
w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Poza znaczeniem porządkowym, informacja taka
nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy czas do-
jazdu służb ratowniczych może decydować o życiu lub
zdrowiu ludzi, a zachodzą trudności w zlokalizowaniu

miejsca wezwania.
Obowiązek wyposażenia posesji w numer porząd-

kowy wynika wprost z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Sankcja za jego brak okre-
ślona jest w Ustawie Kodeks wykroczeń art.64 §1 i 2 za co
grozi kara grzywny do 250 zł bądź kara nagany.

Marcin Pastuszak



URZĄD GMINY|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 6 (10)/2017, Kwiecień 2017

7

Umowa o współpracy z Gromadą Teteriwską
Około 500 km od Lublina, w niedalekiej odległości

od Żytomierza jednego z większych miast Ukrainy, w gro-
madzie (gminie) Teteriwka w dniu 20 stycznia 2017 roku
została podpisana umowa o współpracy pomiędzy dwoma
partnerskimi gminami - Gromadą Teteriwską w obwodzie
żytomierskim oraz Gminą Jabłonna. Ze strony Gromady
Teteriwskiej podpis złożyła Pani Walentyna Ilnycka (Wójt
Gromady i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy) na-
tomiast  naszą gminę reprezentowała Pani Wójt  Magda-
lena Sałek.

Gromada Teteriwska jest bardzo „młodą” jednostką
samorządu terytorialnego w państwie ukraińskim.  W 2015
roku  powstała z inicjatywy mieszkańców 4 wsi z okolic Ży-
tomierza, gdzie najaktywniejsza z nich Teteriwka stała się
siedzibą władz tej gromady. Tak jak w naszej gminie w ca-
łości odpowiada za oświatę (4 szkoły podstawowe i samo-
dzielne przedszkola lub klasy przedszkolne przy w/w
szkołach), także w całości za służbę zdrowia. Na jej terenie
pośród pięknych lasów znajduje się  bardzo duże sanato-
rium wykorzystujące do leczenia szczególny mikroklimat
tego miejsca, zawartość leczniczych minerałów w wodzie
z bardzo szeroką ofertą zabiegów leczniczych, dobrą bazą
hotelową, a nade wszystko piękną okolicą (las,
rzeka, wspaniałe wzgórza, monastyr prawosławny, czyste
powietrze).

Współpraca pomiędzy Gminą Jabłonna a Gro-
madą Teteriwską rozpoczęła się w lipcu 2016 roku, kiedy
to przedstawiciele samorządu ukraińskiego przyjechali do

Gminy Jabłonna na dwudniową wizytę studyjną. Poznali
wówczas zakres działalności Gminy Jabłonna, jej jedno-
stek organizacyjnych. W sierpniu 2016 roku delegacja Gro-
mady Teteriwskiej wzięła udział w Dożynkach Gminy
Jabłonna.

Gromada Teteriwska jest pierwszą gromadą w Ob-
wodzie Żytomierskim, która podpisała umowę o współpracy
z polską gminą. Dla Gminy Jabłonna jest to również pierw-
sza międzynarodowa umowa o współpracy. Dokument ten
określa zakres współpracy na wielu płaszczyznach tj. wy-
miany doświadczeń w organizacji struktur gminnych, pozy-
skiwaniu partnerów i inwestorów, wymiany kulturalnej,
młodzieżowej na płaszczyźnie doskonalenia metod nau-
czania, poznawania wspólnych korzeni, podpatrywania
dobrych praktyk, wzbogacającej rywalizacji (np. na płasz-
czyźnie sportowej).

Podczas wizyty delegacja Gminy Jabłonna wzięła
udział w spotkaniu z Marszałkiem Obwodu Żytomierskiego,
przedstawicielami Obwodowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego Obwodu Żytomierskiego. Zastępca Wójta
Gminy Jabłonna uczestniczył również w sesji Rady Gro-
mady Teteriwskiej.

Ze strony Gminy Jabłonna w podpisaniu umowy o
współpracy, obok pani Wójt Magdaleny Sałek, brali udział:
Marcin Pastuszak - Zastępca Wójta Gminy Jabłonna
oraz  Wiesława Herecka – dyrektor Gimnazjum Publicz-
nego w Jabłonnie. 

Marcin Pastuszak
Wiesława Herecka
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Dofinansowanie na budowę drogi w Wierciszowie
13 marca w Lubelskim Urzę-

dzie Wojewódzkim Gmina Jabłonna
podpisała umowę na dofinansowanie
inwestycji drogowej w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019 - przebudowę drogi w Wierciszo-
wie o długości 1,225 km wraz z prze-
budową skrzyżowania z drogą
powiatową.

Uroczyste wręczenie umów
przez Wojewodę Lubelskiego Przemy-
sława Czarnka oraz Wicewojewodę
Lubelskiego Roberta Gmitruczuka od-
było się w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim. Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 to udzielanie jedno-
stkom samorządu terytorialnego dota-

cji celowych z budżetu państwa na do-
finansowanie zadań własnych w za-
kresie budowy, przebudowy lub
remontu dróg powiatowych i gmin-
nych.

Strategicznym celem pro-
gramu jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sek-
tora transportowego oraz zwiększenie
dostępności transportowej przez two-
rzenie spójnej, zrównoważonej  i przy-
jaznej użytkownikowi sieci drogowej w
wymiarze lokalnym poprzez wdroże-
nie standardów bezpieczeństwa ruchu
drogowego eliminujących największe
zagrożenia w ruchu drogowym, a tym
samym zmniejszenie liczby i skutków
wypadków spowodowanych manka-
mentami infrastruktury drogowej. 

Dokonana w ramach Pro-
gramu przebudowa i rozbudowa lokal-
nej infrastruktury drogowej oznaczać
będzie sieć dróg publicznych gmin-
nych i powiatowych o właściwych dla
danej kategorii parametrach technicz-
nych, a co za tym idzie dróg bezpiecz-
nych dla ich użytkowników. 

Ponadto zapewnione będzie
lepsze powiązanie dróg lokalnych z
sobą wzajemnie oraz z drogami woje-
wódzkimi i krajowymi, poprawa para-
metrów użytkowych i stanu
technicznego dróg.
Łączny koszt inwestycji wynosi
1 961 274,60 zł.

Marcin Pastuszak

Krajowa mapa zagrożeń
Poczucie bezpieczeństwa na-

leży do podstawowych potrzeb każ-
dego człowieka i ma decydujący
wpływ na funkcjonowanie każdej spo-
łeczności. Dlatego ważnym jest two-
rzenie narzędzi, które pozwolą na
rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i
przedstawienie, w tym społeczno-
ściom lokalnym, skali i rodzaju zagro-
żeń oraz instytucji
współodpowiedzialnych za zapewnie-
nie bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego. 

Identyfikacja ta nie może
przebiegać bez uwzględnienia oczeki-
wań społecznych. Takim narzędziem
powinny być mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa. Mapy zagrożeń należy trak-
tować jako istotny element procesu
zarządzania bezpieczeństwem pub-
licznym, realizowanym w partnerstwie
międzyinstytucjonalnym i społecznym.
Powinny one służyć również optymal-
nej alokacji zasobów sprzętowo-kad-
rowych służb, w szczególności do
podejmowania decyzji co do tworzenia
komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeń-
stwa opiera się o informacje skatalo-
gowane w trzech płaszczyznach:
informacje gromadzone w policyjnych
systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społe-
czeństwa w trakcie: 
- bezpośrednich kontaktów z obywate-
lami, z przedstawicielami samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządo-

wych itp.;
- w trakcie realizowanych debat spo-
łecznych poświęconych bezpieczeń-
stwu  publicznemu,
- informacje pozyskiwane od obywateli
(internautów) z wykorzystaniem plat-
formy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na
mapach będą uwzględniały zarówno
wybrane kategorie przestępstw i wy-
kroczeń jak i zagrożenia, które w su-
biektywnym odczuciu mieszkańców
negatywnie wpływają na ich poczucie
bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwo-
ści związanych z obsługą Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a
także uwag do funkcjonalności mapy
prosimy o kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:
kmzb@policja.gov.pl

Komisariat Policji 
w Bychawie

Na sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2017 r.,
Rada Gminy Jabłonna przyjęła uchwałę dostosowującą
sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Nowa sieć szkół
zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.

Uchwałę powyższą poprzedziła uchwała inten-
cyjna – zawierające propozycję nowej sieci szkół, którą
radni podjęli 21 lutego. Następnie, zgodnie z obowiązującą
procedurą, została ona przekazane lubelskiemu kuratorowi
oświaty do zaopiniowania. Opinia kuratora została wydana
28 lutego – była pozytywna. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą Gimnazjum Publiczne
w Jabłonnie zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im.
St. Konarskiego w Jabłonnie, a Gimnazjum Publiczne w
Piotrkowie do Szkoły Podstawowej w Piotrkowie. 

Od 1 września 2017 r. na terenie Gminy Jabłonna
będzie funkcjonowało pięć szkół podstawowych w miejs-
cowościach Jabłonna, Piotrków, Czerniejów, Skrzynice i
Tuszów.

Ewa Maj

Reforma oświaty w gminie Jabłonna

URZĄD GMINY|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 6 (10)/2017, Kwiecień 2017



SPRAWY SPOŁECZNE |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 6 (10)/2017, Kwiecień 2017

9

Program 500+ w naszej gminie
Od 1 kwietnia 2016 r. działa

program rządowy „Rodzina 500+”.
Jest to nowe świadczenie, które ma na
celu pokryć koszty związane z wycho-
wywaniem dzieci oraz poprawić sytua-
cję finansową w rodzinach. 

Program w naszej gminie jest
realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. 

W okresie od 1 kwietnia
2016r. do 31 grudnia 2016 r. do
ośrodka wpłynęło 680 wniosków, w
tym 622 w formie papierowej i 58 elek-
tronicznej. Ogółem wydano 670 de-
cyzji przyznających świadczenia na
947 dzieci. 

Z wypłaty na pierwsze
dziecko, a więc rodziny nie przekra-
czające kryterium dochodowego

800,00zł na osobę (lub 1200,00zł gdy
jest dziecko niepełnosprawne), sko-
rzystało 419 osób. 

Średnio świadczenie wycho-
wawcze pobierają:
- na 1-2 dzieci – 542 rodziny,
- na 3 – 4 dzieci – 63 rodziny,
- na 5 i więcej dzieci – 5 rodzin.

Ogółem ośrodek w 2016 r.
wypłacił świadczenie 500+ na kwotę
4. 225.785 zł. 

Oceniając realizację pro-
gramu na terenie naszej Gminy
można stwierdzić, że otrzymywane
świadczenie rodzice przeznaczają
zgodnie z założeniem. Sytuacja mate-
rialna rodzin, szczególnie tych naju-
boższych, uległa znacznej poprawie.
Rodzice mogą sobie pozwolić na wy-

datki dla dzieci, na które wcześniej nie
było ich stać. Świadczą o tym wyjazdy
na kolonie, zimowiska oraz korzysta-
nie z dodatkowych płatnych zajęć w
szkołach i poza nią. 

Informuję, że nadal przyjmu-
jemy wnioski na okres zasiłkowy, który
trwa do 30 września 2017 r., natomiast
na nowy okres zasiłkowy wnioski bę-
dzie można składać od dnia 1 sierp-
nia 2017 r., a nie od 1 kwietnia jak w
roku ubiegłym. 

Oprócz wniosków na 500+ od
1 sierpnia 2017r. w w/w terminie bę-
dzie można składać również wnioski
na zasiłki rodzinne i fundusz alimenta-
cyjny. 

Kierownik GOPS 
Halina Kosiarczyk

Gmina Jabłonna przystąpiła, w partnerstwie z 8 in-
nymi gminami do projektu pn.: „Akcelerator e-Administracji”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administra-
cyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. 

Celem projektu realizowanego przez wniosko-
dawcę Certes Sp. z o.o. i partnerów w tym: Miasto Mysło-
wice, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Jabłonna,
Gmina Wojnicz, Gmina Ryglice, Gmina Wysokie, Gmina
Niedrzwica Duża, Gmina Iwkowa jest wzrost jakości i do-
stępności usług administracyjnych istotnych dla prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz monit procesu ich
świadczenia poprzez wdrażanie w Jednostkach Samo-
rządu Terytorialnego rozwiązań poprawiających efektyw-
ność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomo-
ściami.

Projekt będzie realizowany  w okresie od
01.09.2016 r. do 28.02.2018 r., a jego całkowita wartość

wynosi 1 995 000,00 zł. Przy czym partnerzy, w tym także
Gmina Jabłonna, nie ponieśli kosztów w postaci finanso-
wego wkładu własnego, a jedynie w postaci wkładu oso-
bowego. 

Udział w projekcie daje możliwość wprowadzenia
między innymi takich udogodnień jak:

1.elektronizacja procesu obsługi podatkowej, 
2. doskonalenie kompetencji kadr urzędu w zakre-

sie podatków i opłat lokalnych, 
3.wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp

mieszkańców do elektronicznych usług administracyjnych, 
4. powszechny dostęp do informacji o lokalach

użytkowych i nieruchomościach gruntowych na terenie
gminy Jabłonna.

Pierwsze szkolenia pracowników Urzędu Gminy
Jabłonna rozpoczęły się już w grudniu 2016 r. i będą suk-
cesywnie realizowane do lutego 2018 r. 

Marta Montusiewicz

Wysokiej jakości usługi administracyjne 

Przekaż 1% podatku organizacjom pozarządowym
Do końca kwietnia osoby fi-

zyczne mają obowiązek rozliczenia się
z podatku dochodowego. Przy wypeł-
nianiu formularza PIT można przezna-
czyć 1% swojego podatku na
organizacje pozarządowe mające sta-
tus organizacji pożytku publicznego. 

Zachęcamy do przekazywa-
nia 1% organizacjom, które działają na
terenie Gminy Jabłonna. 

Wykaz organizacji pozarządo-
wych mających status organizacji po-
żytku publicznego działających na
terenie Gminy Jabłonna:
- Fundacja Nieprzetartego Szlaku w
Skrzynicach - nr KRS 0000277202,

- Ludowy Klub Sportowy Rohland Tu-
szów - nr KRS 0000270261, w celu
szczegółowym należy wpisać: LKS
Rohland Tuszów 6032  (LKS Rohland
Tuszów współpracuje z Fundacją Stu-
dencką Młodzi-Młodym, która użycza
Klubowi swój numer KRS w celu zbie-
rania 1%).

Aby przekazać 1% podatku
na rzecz wybranej przez nas organi-
zacji pożytku publicznego, należy w
odpowiednie rubryki PIT-a wpisać ko-
lejno nazwę organizacji, numer KRS
oraz obliczoną kwotę 1% podatku.
Urząd Skarbowy przekaże nasze
wsparcie na konto wskazanej przez

nas organizacji. Kwotę obliczonego
1% podatku zaokrągla się w dół do
pełnych dziesiątek groszy.

W przypadku niezgodności
numeru KRS i nazwy organizacji w ze-
znaniu podatkowym, podatnik zosta-
nie wezwany do złożenia wyjaśnień. 

1% podatku mogą przekazać
również emeryci i renciści, którzy od
organu rentowego otrzymali PIT-40A.
Wystarczy, że na bazie otrzymanego
rocznego obliczenia podatku złożą w
urzędzie skarbowym zeznanie podat-
kowe.

Marcin Pastuszak
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Od dnia 2 stycznia 2017 r.
obowiązuje nowy regulamin udostęp-
niania hali sportowej w Gimnazjum
Publicznym w Jabłonnie. 

Sala sportowa otwarta jest 
- od poniedziałku do piątku w
godz.16.00 - 22.00
- dla korzystających z gier stołowych
do godz. 21.00

Treść całego regulaminu znaj-
duje się na stronach:
http://gpjablonna.nazwa.pl/ 
oraz www.jablonna.lubelskie.pl 

Regulamin korzystania z hali sportowej w Jabłonnie

Gmina Jabłonna oraz Funda-
cja Inicjatyw Menadżerskich zapra-
szają dzieci i młodzież ze szkół z
terenu Gminy Jabłonna do udziału w
konkursie „Planning for real. Konkurs
planistyczny dla dzieci i młodzieży”.

Celem Konkursu jest pobu-
dzenie młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Gminy Jab-
łonna do zasięgnięcia i wyrażania opi-
nii zarówno w kwestiach bardzo
małych i lokalnych np. planowanie

szlaków rowerowych i placów zabaw,
jak i nieco szerszych tj. planowanie
strategiczne obejmujące rozwój nieco
większych obszarów oraz uświado-
mienie roli społeczności lokalnej w ak-
tywnym kształtowaniu polityki
przestrzeni, w której na co dzień żyją.
Prace konkursowe mają mieć jedno-
znaczny związek z obszarem Gminy
Jabłonna, jako miejscem zamieszka-
nia i/lub edukacji uczestników oraz na-
wiązywać do tematyki związanej z
planowaniem przestrzennym.

Przedmiotem Konkursu jest
wykonanie grupowej pracy konkurso-
wej – komiksu, stanowiącego kom-
pletną historię, w dowolnej technice
(rysunek, pastele, farby plakatowe,
tempera, pisaki, grafika, wyklejanka,
kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nie-
trwałych (np. materiałów sypkich) na

papierze typu brystol. Aby wziąć udział
w konkursie, należy stworzyć pracę
składającą się z jednej zamkniętej his-
torii. Praca musi mieć minimum 6
plansz, a maksimum 10 plansz. For-
mat plansz dowolny. 

Więcej informacji na temat
konkursu znajdą Państwo w Regula-
minie konkursu dostępnym na stronie
www.jablonna.lubelskie.pl oraz w
szkołach.

Konkurs organizowany jest w
ramach realizacji projektu „Partycypa-
cja w Planowaniu Przestrzennym”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem
projektu jest Fundacja Inicjatyw Mena-
dżerskich w Lublinie, Gmina Jabłonna
jest jednym z partnerów projektu.

Marcin Pastuszak

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Apel do hodowców psów
W związku licznymi zgłosze-

niami dotyczącymi psów pozostawio-
nych bez opieki, Wójt Gminy Jabłonna
informuje, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ustawy o ochronie
zwierząt, zabronione jest wypuszcza-
nie psów luzem z zagrody (posesji)
bez możliwości ich kontroli i bez ozna-
kowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna psa. Psy

mogą być puszczane luzem tylko na
terenie prywatnym pod warunkiem, że
teren ten jest ogrodzony w taki spo-
sób, aby pies nie miał możliwości wyj-
ścia, a nieruchomość musi być
oznakowana tabliczką z odpowiednim
ostrzeżeniem.

Zgodnie z art. 37 ustawy o
ochronie zwierząt, za naruszanie tych
przepisów grozi kara aresztu lub

grzywny.
Mając na uwadze bezpie-

czeństwo mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci uczęszczających do szkół, pro-
simy o odpowiednie zabezpieczenie
swoich nieruchomości przed ich
opuszczaniem przez psy i bez-
względne trzymanie tych zwierząt na
terenie swojej zagrody (posesji).

Marcin Pastuszak

Aktualne koszty wynajmu 
1. Opłata za wynajem hali gimnastycznej od osób fizycznych i prawnych spoza Gminy Jabłonna 62 zł
2. Opłata za wynajem hali gimnastycznej od grupy z terenu Gminy Jabłonna 37 zł
3. Opłata za wynajem hali gimnastycznej od grupy o zróżnicowanym składzie osób 

z Gminy Jabłonna i spoza Gminy Jabłonna 50 zł
4. Opłata za wynajem hali gimnastycznej od osoby prowadzącej odpłatnie zajęcia sportowe 62 zł
5. Za korzystanie z siłowni (1 godzina zegarowa) 7 zł
6. Za korzystanie z siłowni (karnet miesięczny) 62 zł
7. Za korzystanie ze stołów do tenisa stołowego oraz innych urządzeń do tzw. gier stołowych 4 zł

Marcin Pastuszak

Piłki za puszki
Gmina Jabłonna we współpracy z Fundacją na

rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach „Recal”
realizuje projekt pn.: „Piłki za puszki”.  

Na terenie Orlika w Piotrkowie zostanie ustawiony
kontener na puszki aluminiowe. Za każde 15 kg zebranych

puszek obiekt sportowy otrzyma od fundacji jedną piłkę
klasy treningowej do siatkówki, koszykówki lub piłki nożnej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Jabłonna do
włączenia się do akcji.

Marta Montusiewicz
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7 lutego 2017r. drużyna chłop-
ców w składzie: Piotr Goszczyński i
Paweł Żmudziak wzięła udział w Po-
wiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej chłopców młodszych w dru-
żynowym tenisie stołowym. Zawody
odbyły się na hali stadionu miejskiego
w Bełżycach.

Chłopcy spisali się znakomi-
cie!!! Pokonując rywali zdobyli
I miejsce w powiecie!!!

Tym bardziej cieszy nas fakt,
że Piotr Goszczyński V-ce mistrz wo-
jewództwa lubelskiego w kategorii in-

dywidualnej chłopców młodszych na
rok szkolny 2016/2017, swoim do-
świadczeniem pomaga i instruuje pod-
czas zajęć szkolnych zarówno
młodszych jak i starszych kolegów. 

Uczniowie Ci, także zaczy-
nają zdobywać coraz to wyższe umie-
jętności a Piotr staje się godnym
wzorem do naśladowania.  Serdecz-
nie gratulujemy! Jesteśmy dumni z
naszych uczniów.

Rafał Orszulski

Drużynowy mistrz powiatu ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie

Dziewczyny z Międzyszkol-
nego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego MUKS Jabłonna wzięły udział w
projekcie organizowanym przez PZPN
i LZPN „Zagraj z nami dziewczynami”
Lubelska Mobilna Akademia Piłkarska
Dziewcząt, kategoria U-14, rocznik

2003/05. W ramach projektu rozegrały
5 turniejów halowych, po których osta-
tecznie zajęły III miejsce. Jest to bar-
dzo duży sukces zważywszy na fakt,
iż drużyna powstała całkiem niedawno
bo we wrześniu 2016 roku. Dziew-
czyny do sukcesu poprowadził trener

Jacek Jamróz,
który prowadzi tre-
ningi z dziewczy-
nami dwa razy w
tygodniu.. Treningi
odbywają się w po-
niedziałki o
godz.16.00 i
czwartki o
godz.17.30 na sali
w Gimnazjum w
Jabłonnie. 

Zapraszamy wszystkie
chętne dziewczyny z rocznika 2003-
05, które chcą dołączyć do naszej
drużyny. Jednocześnie kierujemy po-
dziękowania dla Pani Dyrektor Gim-
nazjum za udostępnianie hali na
treningi i państwu A. i D. Poleszak za
ufundowanie strojów dla dziewcząt.

Klasyfikacja końcowa po 5 turniejach:
1 Widok Lublin
2 UKS Lider Chotyłów
3. MUKS Jabłonna
4. SP Ostrów Lubelski
5. Sokół Konopnica
6. Różaniec 
7. LKS Wierzchowiska
8. ZS Bystrzejowice

Radosław Filozof

Sukces pierwszej żeńskiej drużyny piłkarek MUKS Jabłonna

Ruch wspomaga rozwój u dzieci i młodzieży. Spra-
wia, że dziecko staje się sprawniejsze 
i mądrzejsze.  Wychowanie fizyczne i sport uczy dokony-
wania wyborów i krytycznego patrzenia na siebie oraz pod-
porządkowania celów jednostki - celom grupy. Uczy
właściwie przeżywać sukcesy i porażki oraz kształci życz-
liwy stosunek do ludzi. Przyczynia się do wzrostu zainte-
resowania współzawodnictwem, ale też i współdziałaniem. 

Takim współdziałaniem w zespole, wolą walki, de-
terminacją oraz umiejętnościami mogą pochwalić się nasze
dziewczęta z klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Czernie-
jowie, które osiągnęły sukces siatkarski. W ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce „CZWÓREK” 16 lu-
tego pokonały wszystkie szkoły podstawowe w gminie, a
23 lutego, pokonując szkoły z Niedrzwicy Dużej i Kalinówki
zakwalifikowały się do finałów powiatowych, które odbyły
się 6 marca w Bystrzyce Starej. 

Tam po rywalizacji ze szkołami z Krasienina i
Krzczonowa uplasowały się również na pierwszym miejscu,
zdobywając upragniony puchar. 13 marca  w Urzędowie w

rozgrywkach półfinałowych województwa zajęły 4 miejsce.
Gratulujemy!!!
Nasz skład: Bryda Aleksandra, Burzak Justyna, Kukiełka
Magdalena, Kuter Weronika, Malec Natalia, Marczak Ale-
ksandra, Pawlak Patrycja, Poleszak Amelia, Wójcik Adria-
nna, Wójcik Oliwia.

Anna Grzanka

Sukces siatkarek z Czerniejowa
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Zostań dawcą szpiku jak my!
Co 35 sekund ktoś na świecie słyszy diagnozę no-

wotwór krwi. Te choroby nie omijają nikogo, zachorować
może każdy. Każdy może też pomóc, bo lekarstwo i tę
super moc ratowania życia mamy w sobie!  Jak pomóc?
Rejestrując się w bazie potencjalnych dawców szpiku! My
podjęliśmy wyzwanie.

8 lutego 2017 r. na terenie Gimnazjum Publicz-
nego w Piotrkowie odbyła się rejestracja potencjalnych
dawców szpiku w ramach akcji „Dzień Dawcy Szpiku w
Piotrkowie”. Pomysł akcji zrodził się spontanicznie: nauczy-
ciele gimnazjum postanowili zorganizować całą rejestrację

w szkole. Współpracę z Fundacją DKMS podjęła już kilka
lat temu pani Joanna Grzegorczyk, gdy została dwacą. Za-
jęła się formalnościami i koordynowała działaniami. Mło-
dzież rozwiesiła plakaty i zaprosiła rodziców, nauczyciele
odbyli odpowiednie szkolenie i zostali wolontariuszami. 

O Dniu Dawcy poinformowali mieszkańców także
księża z zaprzyjaźnionych parafii, którym w tym miejscu
pragniemy serdecznie podziękować. Dziękujemy ks. Ada-
mowi Sołtysiakowi, ks. Adamowi Gilowi i ks. Mirosławowi
Flakowi za wsparcie. 

Akcja ruszyła. Wszystkie zdrowe osoby w wieku
18 – 55 lat mogły tego dnia bezpłatnie zarejestrować się w
bazie dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS.
Trwało to zaledwie kilkanaście minut, polegało na przepro-
wadzeniu wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza
oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej policzka. Ze strony
zdrowego człowieka to niewielkie poświecenie, ale dla
kogoś nieuleczalnie chorego to szansa na wyzdrowienie. 
Nasza pomoc to zapewne kropelka w morzu potrzeb, ale
mamy nadzieję, że młodzież zrozumiała ideę i za kilka lat
sama zaangażuje się w ratowanie czyjegoś życia. 

Anna Wróbel

W dniach 10 i 13 marca odwiedził nasze przed-
szkole wyjątkowy gość. Był to pan Piotr Skiba, garncarz i
mistrz ceramiki z miejscowości Jadwisin. Z przedstawicie-
lem tego ginącego zawodu spotkały się przedszkolaki z
wszystkich grup. Pan garncarz opowiedział dzieciom o tra-
dycji wyrobu glinianych naczyń, a także o glinie jako pod-
stawowym surowcu wykorzystywanym dawniej w
garncarstwie i rzeźbiarstwie. Zaprezentował  sposób wy-
konania przedmiotów, takich jak miseczki czy wazoniki na
kole garncarskim. 

Pokaz był inspiracją dla dzieci do działalności ba-
dawczo – plastycznej, ponieważ każde dziecko mogło
spróbować własnych sił na kole garncarskim i przy pomocy
naszego gościa ulepić swój dzbanuszek lub miseczkę.
Przedszkolaki własnoręcznie formowały  i toczyły naczynia
i z ogromnym zaciekawieniem obserwowały,  jak z kawałka
gliny powstaje wspaniałe dzieło. 

Dzieci były zachwycone efektem końcowym a wy-
roby, które powstały w trakcie spotkania zabrały na pa-
miątkę do domu. Zabawa z gliną to wielka przyjemność dla

dzieci, dlatego mamy nadzieję, że będzie  dla naszych
przedszkolaków początkiem ciekawej przygody z garncar-
stwem. 

Beata Maj

Spotkanie z garncarzem w Przedszkolu Publicznym w Piotrkowie

To nieprawda, że wszystko jedno; że błąd ortogra-
ficzny to nie koniec świata, że słowników ortograficznych
już nie posiadamy w domach - takie myślenie jest błędem!
Setki młodych ludzi każdego roku pisze dyktanda. Gimnaz-
jaliści wykazują się wiedzą, intuicją, dbałością o estetykę
pisemnego przekazu. 

W tym roku Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie w
kuratoryjnym konkursie ortograficznym reprezentowała 
Izabela Zaborek - uczennica klasy III. Mnóstwo godzin po-
święciła na przychodzenie na zajęcia dodatkowe, na stu-

diowanie słownika ortograficznego, na opanowanie reguł 
i wyjątków - i odniosła sukces - została finalistką etapu wo-
jewódzkiego. Gratulujemy! 

Iza nie tylko dostarczyła rówieśnikom i nauczycie-
lom powodu do dumy, ale też zaraziła pasją do ortografii .
Już kilkadziesiąt osób zgłosiło się do szkolnego konkursu
„Tygrys ortografii”. Może niebawem usłyszymy o naszym
uczniu - zwycięzcy ogólnopolskiego dyktanda?

Agnieszka Brzozowska

Gimnazjalistka z Piotrkowa mistrzynią ortografii
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Nowe stroje sportowe dla uczniów SP w Tuszowie

Rekrutacja do przedszkoli

Pierwszy dzień wiosny dla całej społeczności
Szkoły Podstawowej w Tuszowie był dniem wyjątkowym
pod wieloma względami.Niewątpliwie tym wyjątkowym, a
nawet historycznym momentem było przekazanie uczniom
przepięknych strojów sportowych przez prezesa Lubel-

skiego Związku Piłki Nożnej, p. Zbigniewa Bartnika i pre-
zesa LKS „Rohland” Tuszów, p. Bogdana Wałachowskiego. 

W tej niezwykłej chwili towarzyszył nam również
pełniący obowiązki wójta Gminy Jabłonna, p. Marcin Pas-
tuszak. Prezesi na ręce pani dyrektor oraz przedstawicieli
uczniów przekazali komplety strojów sportowych oraz piłki
i drobne gadżety. 

Szkoła Podstawowa w Tuszowie od wielu lat
współpracuje z LZPN, a dzisiejsza uroczystość dała temu
najlepszy wyraz. Pani dyrektor serdecznie dziękowała za
okazane wsparcie i życzliwość. Wręczyła ofiarodawcom
pamiątkowe podziękowania nadające gościom tytuł „Przy-
jaciela Szkoły”, uczniowie zaś przekazali najlepsze życze-
nia i kwiaty.

Na zakończenie zaproszeni goście oraz młodzi za-
wodnicy ubrani w nowe stroje ustawili się do pamiątkowego
zdjęcia. Nie zabrakło też krótkiej rozgrywki z samym pre-
zesem LZPN oraz pokazu żonglerki.

Agnieszka Nawłatyna

22 września 2016 r. uczniowie klas drugich Gim-
nazjum Publicznego w Piotrkowie z wychowawczyniami
Joanną Grzegorczyk i Anną Wróbel oraz z gościnnym
udziałem Pani Dyrektor Stanisławy Kozłowskiej zwiedzili
Lublin i zapoznali się ze znajdującymi w nim zabytkami.
Wycieczka była pierwszym etapem projektu edukacyjnego
– „Szlakiem zabytków Lublina”. 

Młodzież zainteresowała się naszym miastem –
świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie
już w czerwcu podzielili się na grupy i wybrali zabytki. Wcie-
lili się w rolę przewodników, oprowadzili i barwnie przed-
stawili historię wybranego miejsca. Szlak naszej wycieczki
prowadził od Wzgórza Zamkowego, przez Stare Miasto do
zabytkowej nekropolii przy ulicy Lipowej i szkoły im. Au-
gusta i Juliusza Vetterów.

Drugim etapem projektu było przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej i zorganizowanie pokazu dla młod-
szych kolegów. Do akcji przystąpili uczniowie z grupy
technicznej – dokonali obróbki zdjęć, opatrzyli komenta-
rzami i zredagowali notatki do slajdów. Końcowym efektem
było zaprezentowanie swojej pracy na uroczystym podsu-
mowaniu, które odbyło się 21 grudnia.  

W odczuciu gimnazjalistów Lublin okazał się mias-
tem na miarę człowieka. Dostatecznie dużym, by można
się w nim skryć i dostatecznie małym, by można się odna-
leźć. Przy realizacji tego projektu poznali oprócz miasta
także swoje możliwości i umiejętności. Zapewne wielu rze-
czy się również nauczyli. To były miłe chwile, przyjemny
wypoczynek i rzetelna wiedza młodych – zdolnych. 

Anna Wróbel   

Podsumowanie projektu gimnazjalistów z Piotrkowa

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w
przedszkolu / oddziale przedszkolnym rozpoczęło się 
6 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia 2017 r. Prowadzone
jest na wniosek rodzica / opiekuna prawnego. Formularze
wniosków dostępne są w przedszkolach / oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w
dotychczasowym  przedszkolu / oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice
składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W dniu 8 maja zostanie podana do publicznej wia-
domości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwali-
fikowanych. Następnie rodzice zobowiązani są potwierdzić
wolę zapisania dziecka do danej placówki w formie pisem-
nego oświadczenia do dnia 12 maja. Lista przyjętych i nie-
przyjętych kandydatów ogłoszona zostanie 16 maja.

Rekrutację w postępowaniu uzupełniającym zapla-
nowano na dni od 1 do 9 czerwca.

Zachęcamy do zapoznania się z systemem punk-
tacji, który dostępny jest na stronie internetowej www.jab-
lonna.lubelskie.pl  

Marta Montusiewicz
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Młodzież zapobiega pożarom
7 marca 2017r. odbyły się eliminacje gminne XXXX

edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs otworzył
Przewodniczący Komisji Konkursowej Komendant Gminny
OSP Gminy Jabłonna druh Bolesław Skalski. W elimina-
cjach udział wzięło 15 uczestników ze szkół podstawowych
oraz 6 uczestników z gimnazjum.
Zwycięzcami eliminacji gminnych zostali:
W kategorii szkoła podstawowa:
Bielak Kacper  ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie – 
25 pkt. – I miejsce
Tarka Amelia ze Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – 
22 pkt. – II miejsce
Bereza Maciej ze Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – 
21 pkt. – III miejsce
W kategorii gimnazjum:
Zaborek Rafał z Gimnazjum w Piotrkowie – 28 pkt. – 
I miejsce
Woźnica Iga z Gimnazjum w Piotrkowie – 24 pkt. – 
II miejsce
Kałużowska Dominika z Gimnazjum w Jabłonnie – 21 pkt.
– III miejsce

Sukces w XL Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej

W dniu 23 marca 2017r. uczeń Szkoły Podstawo-

wej w Tuszowie Kacper Bielak reprezentował szkołę i
Gminę Jabłonna na eliminacjach powiatowych XL Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” i zajął II miejsce w swojej grupie
wiekowej. 

Po części teoretycznej konkursu uczestnicy zwie-
dzali jednostkę Państwowej Straży Pożarnej przy ul.
Szczerbowskiego 6, w której odbywał się etap powiatowy.

Bardzo się cieszymy z kolejnego sukcesu Kacpra
i gratulujemy wysokiego wyniku!

Aktywność Zespołu Szkół w Piotrkowie
Uczniowie klasy czwartej Zespołu Szkól w Piotrko-

wie zakwalifikowali się do pilotażowego ogólnopolskiego
Programu Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej ’”Bieg po
zdrowie”. Głównym celem programu jest zapobieganie pa-
leniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obec-
nie, jak i w ich dalszym życiu. Celem jest także ukazanie
atrakcyjności życia wolnego od uzależnień. Program obej-
muje 6 zajęć  z uczniami oraz zajęcia z rodzicami. 

Zespół Szkół w Piotrkowie kolejny rok włączył się
do  Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę 2016”. Za przeprowadzenie akcji na tere-
nie Zespołu Szkół w Piotrkowie odpowiedzialni byli Kata-
rzyna Wierzchoń i jej wychowankowie - uczniowie klasy Va.

Zebrano i przekazano do GOPS w Jabłonnie 155 kg.
darów, które wspomogą potrzebujące dzieci z terenu gminy
Jabłonna.

Po raz drugi w szkole realizowany jest program
„Trzymaj formę” Jego celem jest kształtowanie prozdrowot-
nych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promo-
cję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Projekty realizowane są  w klasach V i VI podczas zajęć
pozalekcyjnych. Traktują problem zdrowego trybu życia ca-
łościowo, służą zdobywaniu nowych umiejętności i zwięk-
szają zainteresowanie problematyka prozdrowotną.

W ramach działającego na terenie gminy Jabłonna
klubu sportowego MUKS(Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy), jesienią 30 uczniów klas II – VI wzięło udział w
projekcie „nauka pływania” dofinansowanym przez UG. De-
cyzją rodziców o kontynuacji  już bez dofinansowania -
dzieci  rozpoczęły w marcu dalszą naukę pływania. 

Uczniowie Zespołu Szkól w Piotrkowie  od lutego
2017 realizują  „Program SKS”. Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS w Lublinie przystąpiło do ogłoszonego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki  programu „Szkolny Klub Sportowy”
i zakwalifikowało naszą szkołę do uczestnictwa w projek-
cie. Jego główną ideą  jest umożliwienie podejmowania do-
datkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieka nauczyciela prowa-
dzącego zajęcia wychowania fizycznego w szkole. Chętni
uczniowie klas IV – VI  utworzyli  dwie 20 osobowe grupy.

Katarzyna Wierzchoń
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Dzień Teatru w SP w Skrzynicach
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Szkole

Podstawowej w Skrzynicach zorganizowano Dzień  Teatru.
Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami, pracując me-
todą projektu edukacyjnego przygotowali przedstawienia
i scenki teatralne. Efekty swojej pracy zaprezentowali tego
dnia  zgromadzonym na sali koleżankom i kolegom oraz
rodzicom i gościom. 

Przedszkolaki przebrane za żabki i bociany wyko-
nały piosenki i tańce na powitanie wiosny. Klasa szósta
przedstawiła współczesną wersję „Czerwonego Kapturka”.
Piątoklasiści pokazali trzy scenki teatralne na podstawie
mitów greckich: „Wybory miss Olimpu”, „Demeter i
Kora”oraz „Dedal i Ikar”. Klasa czwarta wystąpiła w „Krót-
kiej historii książki”, a klasa trzecia zaprezentowała wido-
wisko słowno - muzyczne oparte na baśni H. Ch.

Andersena „Królowa Śniegu”. 
Rozmaitość repertuaru, starannie dobrane kos-

tiumy młodych aktorów oraz pięknie przygotowane układy
taneczno - ruchowe bardzo podobały się widzom. Dni
Teatru dostarczyły z pewnością wielu niezapomnianych
wrażeń artystycznych. Stały się też okazją do utrwalenia i
pogłębienia wiedzy o teatrze. Służyła temu prezentacja
multimedialna „O teatrze słów kilka”. 

Dni teatru były także okazją do zastanowienia się
nad rolą tej instytucji w życiu człowieka oraz walorami wy-
chowawczymi teatru. Bawiąc teatr uczy kreatywnego my-
ślenia, spontaniczności oraz dystansu do siebie 
i przedstawianej rzeczywistości.    

21 marca przeprowadzony też został szkolny kon-
kurs frazeologiczny, w którym wzięły udział 3 drużyny zło-
żone z uczniów klas starszych. Na zakończenie tak
bogatego w wydarzenia dnia odbyły się rozgrywki sza-
chowe. 

Teresa Wrześniewska

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłonna
W dniu 20 stycznia 2017 roku

w sali sportowej Gimnazjum w Jabłon-
nie odbył się turniej tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Jabłonna. Tur-
niej był rozgrywany 
w 6 kategoriach wiekowych: dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych,
dziewcząt i chłopców szkół gimnazjal-
nych oraz kobiet i mężczyzn  powyżej
16 lat. W sumie w turnieju wzięło
udział ponad 50 zawodników. 

Oto wyniki turnieju:
Kategoria dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych:
I m. - Martyna Sałek
I m. - Dawid Adamiak
II m. - Wiktoria Szyszka
II m. - Piotr Goszczyński
III m. -  Amelia Poleszak
III m. -  Dawid Bieniaszewski

Kategoria dziewcząt i chłopców
szkół gimnazjalnych:
I m. - Aneta Vlasak
I m. - Radosław Chrześcian
II m. - Milena Mikuła
II m. - Michał Flis
III m. - Magdalena Chudzik
III m. - Damian Żmudziak
Kategoria kobiety i mężczyźni po-

wyżej 16 lat:
I m. -  Paulina Pietras
I m. -  Wojciech Biernat  
II m. -  Katarzyna Dyś
II m. -  Marcin Banach
III m. - Wioleta Vlasak
III m. -  Radosław Adamiak

Radosław Filozof
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Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusyjny Klub Książki to program realizowany

we współpracy z Instytutem Książki i Bibliotekami Woje-
wódzkimi, a adresowany - przede wszystkim do czytelni-
ków  korzystających z bibliotek  publicznych. Pomysł opiera
się na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których
można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz,
że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dys-
kutowania o literaturze.  

Celem klubów jest również ożywienie środowisk
skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bib-
liotekarzy do kreowania mody na czytanie. W Polsce kluby
powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego
wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 2007
roku przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wo-
jewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowo-
ściach. 

Dyskusyjne Kluby Książki pojawiły się podczas
realizacji wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji
czytelnictwa i wspierania sektora książki „Tu Czytamy!”
podjętego przez Instytut Książki przy współpracy British
Council (instytucja reprezentująca Wielką Brytanię i Irlandię
Północną w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej
z innymi krajami). Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) w Pol-
sce powstały jako odpowiednik bardzo popularnych grup
czytelniczych (reading groups) istniejących w Wielkiej Bry-

tanii.
Nasz klub powstał pod koniec grudnia 2015 roku.

Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, by podzielić się
wrażeniami na temat przeczytanej książki. Nie prowadzimy
poważnych dyskusji, nie analizujemy i nie rozkładamy
książki na czynniki pierwsze. Po prostu spędzamy miło
czas w miłym towarzystwie, a nie pisaną zasadą jest, że
opowiadamy sobie o książkach, które wywarły na nas duże
wrażenie, ciekawych lub też nie. Nasze gusta literackie są
różne. Rozmowa o ulubionych autorach czy gatunkach po-
woduje, że niektórzy z nas sięgają po literaturę sobie nie
za bardzo znaną i okazuje się, że „biografia nieźle się
czyta”, a „Charlotte Link jest taka zaskakująca”. Książki na
spotkania staramy się wymieniać raz na dwa miesiące.

Zapraszamy na nasze spotkania. Informacje o ko-
lejnych można uzyskać pod numerem telefonu 
(81) 561 00 46.

Edyta Majewska

Początek roku to dobry czas, aby podsumować
stan naszej Biblioteki i czytelnictwa za 2016 rok. W związku
z tym, że jesteśmy w okresie opracowania statystyk doty-
czących czytelnictwa w naszej gminie, chcemy przedstawić
dane mówiące o tym jak prezentują się one w Gminie Jab-
łonna. Na ogólną statystykę złożyła się działalność Gmin-
nej Biblioteki Publicznej i jej trzech filii.

W tym roku zbiory biblioteki i filii powiększyły się o
877 woluminów, w tym ze środków samorządowych o  585
wol. na kwotę 10 875, 97 zł. Średnia kwota wydana na
jedną książkę to 12,40 zł. Ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z bu-
dżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Naro-

dowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zakupiono 292 woluminy na kwotę 6011
złotych. Dary od naszych czytelników to 125 woluminy.

Ogółem zbiory w Gminnej Bibliotece Publicznej
liczą 16 555 woluminów, w filii w Piotrkowie 10 656, w filii
w Skrzynicach 5 904 , a w Chmielu 3 724 woluminy. Na
dzień 31 grudnia 2015 r liczba zakupionych książek na 100
mieszkańców  wynosiła 5,27 woluminów , natomiast
wskaźnik ten na dzień 31 grudnia 2016 roku wzrósł do
10,99.

Jesteśmy w trakcie tworzenia elektronicznego ka-
talogu bibliotecznego, na koniec 2016 r. zostało wprowa-
dzonych we wszystkich bibliotekach 13 455 książek, co
stanowi 36% księgozbioru.

Czytelnicy i wypożyczenia
W bibliotece i jej filiach zarejestrowano 1 349 czytelników:
- do 12 lat 359 czytelników;
-  13 – 24 lat 297 czytelników;
-  25 – 44 lat 383 czytelników;
-  45 – 60 lat 208 czytelników;
- powyżej 60 lat 102 czytelników.
W poszczególnych bibliotekach zarejestrowano:
- GBP Jabłonna: 751 czytelników;
- filia w Piotrkowie: 342 czytelników;
- filia w Skrzynicach: 164 czytelników;
- filia w Chmielu 92 czytelników.
Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 16,9.
Wypożyczenia  ogółem to 16 354 woluminy. W rozbiciu na
biblioteki:
- GBP Jabłonna: 8 944 książek;
- filia w Piotrkowie: 4 823;
- filia w Skrzynicach: 1 538;
- filia w Chmielu: 1 049.
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 207
książek.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas odwiedzili,
podarowali książki, korzystali z naszych zbiorów i brali
udział w spotkaniach i imprezach.

Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jabłonnie

Biblioteka w liczbach - podsumowanie 2016 roku
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Remont generalny czyli Dzień Kobiet w GCK
Gminne Centrum Kultury podczas tegorocznego

Dnia Kobiet zaprosiło panie z Gminy Jabłonna na remont
generalny! Idzie wiosna, planujemy malowanie domu, małe
remonty, sadzenie ogródka, a gdzie czas dla nas? Pora po-
myśleć też o remoncie siebie! 

Gminne Centrum Kultury postanowiło umożliwić
paniom małe usługi „remontowe”, by pięknie prezentowały
się na wiosnę. Wydarzenie zorganizowano tak, by każdy
odwiedzał poszczególne strefy i stoiska w swoim własnym
tempie, według własnego klucza i potrzeb. Każda z pań od-
wiedzających GCK tego dnia mogła skorzystać z porad die-
tetyka, wizażystki, manikiurzystki, brafitterki, a także
wykonać makijaż, manicure, kupić biżuterię, kosmetyki,
ubrania od projektantki.

W strefie fit trwały ćwiczenia nad sylwetką pod
okiem trenerów personalnych, którzy pokazywali nie tylko,
jak rozruszać ciało zastane po zimie, ale też wmontowali
w ćwiczenia elementy samoobrony – teraz każda pani wie,
jak bronić się na przykład przed zjedzeniem dodatkowej
porcji obiadu! 

Dodatkowo każdy, kto ma dystans do siebie mógł
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z kaskiem budowlańca na
głowie. 

Na scenie w kameralnej atmosferze – ze świecami
i zapachem lilii, przyciemnionym światłem powstała strefa
relaksu. Na co dzień trudno znaleźć czas na posiedzenie
przy kawce, plotki, powolne smakowanie ciasta, zwykłe nic
nierobienie. Ta przestrzeń pozwalała paniom po prostu ze
sobą pobyć. Były pyszne ciasta, bezy, ciasteczka, dużo
kawy i po prostu czas dla siebie. Po porządnym remoncie
należy się fajrant! 

Jeszcze raz życzymy Wam drogie panie – miesz-
kanki Gminy Jabłonna – wszystkiego najlepszego – nie za-
pominajcie o sobie – nie tylko od święta. 

I nie zapominajcie o nas – zapraszamy na zajęcia
właśnie Wam dedykowane - Poranna kawa (raz w miesiącu
w soboty warsztaty dla kobiet), Zumfit (piątki o 19:00), a
tym, które są mamami polecamy cykl Mamy czas (zajęcia
dla mam i dzieci 0-5 lat). Szczegółowe informacje znajdzie-
cie pod adresem: 

www.facebook.com/centrumkulturyjablonna.

Katarzyna Krzywicka, GCK
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Gminne Centrum Kultury jest organizatorem cyklu
comiesięcznych spotkań „Mamy czas” - to zajęcia dla ro-
dziców z małymi dziećmi (0-5 lat), polegające na wspólnym
spędzaniu czasu na zabawach i podczas ćwiczeń rozwija-
jących zmysły dziecka. 

Każde spotkanie ma swój temat i kolor oraz dzieli
się na dwie części - pierwszą polegającą na zorganizowa-
nych warsztatach dla rodziców i dzieci i drugą, podczas
której rodzice spędzają czas na kawie, poznają się, mają
okazję porozmawiać o radościach i trudach rodzicielstwa.

Pomysłodawcą cyklu jest Anna Pilch - mama
dwóch chłopców, kreatywna prowadząca zajęcia, autorka
bloga „Więc bawmy się, zabawa nic nie kosztuje”.

W marcu odbyło się drugie już spotkanie z cyklu,
którego tematem było: „Zielono mi!” i kolor - jak łatwo
można się domyślić – zielony. 

Kolejne spotkania w wybrane soboty w godzinach
10:00- 12:00 w GCK w Piotrkowie Drugim - zajmiemy się
innymi kolorami i tematami!

Nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść.
Można wziąć ze sobą jakiś smakołyk, a koniecznie trzeba
– fartuszek lub ubranie dla dziecka, które może się ubru-
dzić podczas zajęć. Na ostatnim spotkaniu było ponad 20
rodzin z dzieciakami – pobijemy tę liczbę na kolejnych? 

Zapraszamy!

Katarzyna Krzywicka, GCK

Mamy czas - zajęcia dla najmłodszych (0-5 lat)

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w GCK

15 stycznia 2017 roku, już po raz 25. cała
Polska skupiła się wokół niezwykłego celu  - zebraniu pie-
niędzy na sprzęt medyczny dla dzieciaków i osób star-
szych, który zasili nasze szpitale. A ponieważ warto
pomagać, także mieszkańcy gminy Jabłonna wzięli czynny
udział w zbiórce. 

Młodzież z Gimnazjum w Jabłonnie (20 osób) za-
angażowała się w zbiórkę pieniędzy nie tylko podczas fi-
nału, ale także w szkole realizując szereg działań:
kiermasze, fotobudkę, licytacje. W dzień Finału, czyli 

15 stycznia  na terenie gminy kwestowało ponad 25 wolon-
tariuszy.

Jak co roku podczas Finału WOŚP na scenie GCK
gościły dzieciaki i młodzież, w tym roku byli to uczniowie
przedszkola i szkoły podstawowej w Jabłonnie, gimnazjum
z Piotrkowa i Jabłonny, a także dzieci uczestniczące w za-
jęciach prowadzonych w GCK. Licznie zgromadzonej pub-
liczności zaprezentowały układy choreograficzne, pieśni i
piosenki, licytując i realizując działania kwestorskie. 

Na zakończenie wieczoru obejrzeliśmy Jasełka w
wykonaniu Teatru Wielkiego Ambarasu ze Skrzynic. A świa-
tełko do nieba było nietuzinkowym pokazem instalacji
świetlno-muzycznej.

W 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zaangażowała się młodzież, dzieciaki, dorośli, a także
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, darczyńcy przekazujący
przedmioty na licytację i inni. Efektem zaangażowania tak
licznej grupy było uzbieranie łącznej kwoty 
25 688,42 zł. To dotychczasowy rekord w naszej gminie! 

Edmund Kuryluk, GCK
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Mimo, że bliżej już nam do spotkań przy
tak zwanym „jajeczku”, chcielibyśmy powspomi-
nać nie tak bardzo odległe zdarzenie jakim była
potocznie nazywana „wigilia gminna”, czyli spot-
kanie opłatkowe dla reprezentantów i działaczy
Gminy Jabłonna, tj. członków KGW, OSP, oraz
władz gminy, dyrektorów jednostek i zaproszonych
gości. Jak co roku i tym razem w przyciemnionej
atmosferze odnowionej sali widowiskowej GCK,
spotkało się ponad 100 osób na wspólne odśpie-
wanie pierwszych kolęd oraz podzielenie się opłat-
kiem. 

Pracownicy GCK chcąc wykorzystać mo-
ment goszczenia tak wielu zacnych osób wybrali
dzień 14 grudnia za dzień otwarcia szczególnej
wystawy. Szczególnej z dwóch powodów – po
pierwsze wystawa dotyczyła wspominania i upa-
miętniania długoletniej działalności GCK – na tab-
licach zaprezentowaliśmy wybór zdjęć z
trzydziestu lat funkcjonowania instytucji, po drugie
była to wystawa „interaktywna” – każdy z ogląda-
jących zdjęcia mógł odnaleźć jakieś znajome
sobie fotografie po czym je podpisać lub opisać
tak, aby można było, zwłaszcza te zapomniane a
uwiecznione na kliszy, zdarzenia umiejscowić w
czasie i przestrzeni.

Ku wielkiemu zadowoleniu wystawa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem i już pierw-
szego dnia na tablicach pojawiły się opisy zdjęć,
także tych najstarszych: biało-czarnych. 

Wystawa, którą można było oglądać do
końca lutego zapoczątkowała działanie GCK
zmierzające do archiwizacji i digitalizacji zbiorów
oraz ludzi, historii Gminy Jabłonna. 

Edmund Kuryluk, GCK

Wspominajmy razem czyli interaktywna wystawa
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Święto muzyki w Gminnym Centrum Kultury

Wspaniałą tradycją naszej gminy jest odbywający
się od trzydziestu jeden lat Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych Kół Gospodyń Wiejskich. Zawsze w Tłusty Czwartek
panie spotykają się, by wspólnie złożyć ukłon tradycji ludo-
wej naszego regionu. 

W tym roku Przegląd odbył się 23 lutego i przybrał
formę konkursu, a tematem przewodnim były pieśni obrzę-
dowe, czyli takie, które integralnie funkcjonowały ze zda-
rzeniami odświętnymi wsi – weselem, pogrzebem,
chrzcinami, kolędowaniem zimowym i wiosennym, dożyn-
kami itp. 

Tegoroczny konkurs miał również dwa motywy
przewodnie – pierwszy dotyczył uświadomienia istotnego
faktu, iż kultura ludowa, przez wieki spychana na margines,
teraz, przede wszystkim dzięki rekonstruktorom, wznosi się
na tak zwane „salony” i funkcjonuje równorzędnie z muzyką
klasyczną, jazzem i innymi rodzajami muzyki. 

Motyw ten zobrazowany dzięki scenografii Prze-
glądu – tym razem spotkaliśmy się nie przy symbolach
określających wieś, a w symbolice sali operowej, profesjo-
nalnie wyciemnionej sceny z kurtynami i światłami scenicz-
nymi (nowym nabytkiem Gminnego Centrum Kultury!).

Ulubieniec publiczności ZŚ KGW z Jabłonny Drugiej

I miejsce w konkursie zdobył ZŚ KGW z Tuszowa
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Motywem drugim było zestawienie żeńskości z mę-
skością wsi. W czasach, kiedy obrzędy funkcjonowały we
wsiach jako naturalny element życia, były one podzielone
między kobiety i mężczyzn – tak na przykład tylko kobiety
ośpiewywały wesela, a tylko mężczyźni mogli realizować
kolędowanie zimowe. Dlatego podczas Przeglądu żeńską
część muzyki ludowej reprezentowały panie z KGW, nato-
miast męską część stanowiły zaproszone zespoły – zespół
wokalny „Chopaky”, który prezentował pieśni należące do
męskiej obrzędowości oraz Orkiestra Dęta ze Zdziłowic,
która zaprezentowała muzykę taneczną swojego regionu
podczas odbywającej się po Przeglądzie potańcówki. 

Część męską stanowiło także jury konkursu – An-
drzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Krzysztof But-
ryn ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Marcin
Pastuszak – pełniący funkcję Wójta Gminy Jabłonna.

Panie prezentowały pieśni obrzędowe, odszukane
i wybrane przez nie same. Założeniem było przedstawienie
wokalnego obrazu obrzędów w wybranych dwóch, trzech
pieśniach. 

Jury oceniało przede wszystkim wykonanie pieśni,
ale również dobór repertuaru, który miał pochodzić ze sta-
rej, obrzędowej wsi. 

W konkursie przyznano trzy miejsca: trzecie
miejsce zajął ZŚ KGW z Jabłonny Drugiej za widoczną
pracę nad techniką śpiewu oraz dobór repertuaru, drugie
miejsce zajął ZŚ KGW z Chmiela za właściwą poetykę wy-
konawczą wybranych przez siebie pieśni oraz technikę
śpiewu. Pierwsze miejsce zdobył ZŚ KGW z Tuszowa –
przede wszystkim za wysoki poziom wykonawstwa w naj-
starszym repertuarze tegorocznego Przeglądu. 

W tym roku podczas Przeglądu decyzją widzów wy-
brano również „Ulubieńca publiczności”, a został nim ZŚ
KGW z Jabłonny Drugiej. 

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy za udział oraz za pomoc organizacyjną zwłaszcza
KGW z Wierciszowa oraz wolontariuszom – Paulinie, Nata-
lii, Martynie, Mai oraz Adrianowi. 

Edmund Kuryluk, GCK

Zespół Chopaky

Przewodniczące KGW biorących udział w przeglądzie

Potańcówka

Jury konkursu
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Ferie z kapelusza w Gminnym Centrum Kultury
Tematem tegorocznych ferii organizowa-

nych przez Gminne Centrum Kultury we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną były kapelusze…
a właściwie bohaterowie je noszący. 

Podczas maratonu filmowego otwierają-
cego cudowny czas wolny od szkoły, czyli ferie
ponad 40 dzieciaków obejrzało bajki i animacje z
bohaterami noszącymi kapelusze. Wstęp na to wy-
darzenie miały tylko osoby w nakryciach głowy.
Filmy przyszli zatem obejrzeć piraci, wróżki, poli-
cjanci, kowboje i plażowiczki, którzy objedli się pop-
cornem i poznali moonwalk Michela Jacksona, który
przecież w tym teledysku też nosił kapelusz. A to po
to, by przygotować się na bal karnawałowy, który
miał zakończyć ferie. I tak też się stało. Na ten bal
wstęp miały także wyłącznie dzieciaki w nakryciach
głowy. Pojawił się więc cały wachlarz bajkowych
postaci, które wirowały w tańcu i wzięły udział w
szeregu zabaw przygotowanych przez nasze ani-
matorki. 

Specjalną atrakcją balu był występ sztuk-
mistrzyni, która dała pokaz umiejętności kuglarskich
i magicznych, a potem wszyscy uczestnicy mogli
nauczyć się żonglowania, kuglarstwa, kręcenia flo-
wersami i tym podobnych cudów! 

W warsztaty równie mocno co dzieciaki za-
angażowali się także ich rodzice. Ci sami pomogli
też w przygotowaniu pysznego poczęstunku dla
swoich pociech, a część z nich przyszła w przebra-
niach, by bawić się na równi z dzieciakami. 

Cieszymy się z tak dużego zaangażowania
rodziców w nasze działania, miło działać wspólnie! 
Ale przecież ferie to nie tylko bajki i bale! To także
szereg warsztatów. Zajęcia plastyczne, teatralne,
muzyczne, taneczne i inne twórcze prowadzili pra-
cownicy GCK i biblioteki w miejscowościach: Piotr-
ków, Chmiel, Jabłonna, Czerniejów, Skrzynice 
i Tuszów. 

Katarzyna Krzywicka, GCK
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Proszę Państwa poniżej znajdziecie Państwo in-
formacje dotyczące przyjętego Uchwałą Rady Gminy Jab-
łonna budżetu na 2017 rok.  Artykuł ten powinien być
elementem kampanii sprawozdawczo-informacyjnej Wójta
Gminy za 2016 rok wraz z omówieniem planowanych dzia-
łań na 2017 rok podczas corocznych zebrań wiejskich  -
niestety ze względu na nieobecność Pani Wójt Magdaleny
Sałek (zwolnienie lekarskie) zebrania w tym roku nie obędą
się. Przepraszamy za powstałą niedogodność. 

Planowane dochody i wydatki kształtują się nastę-
pująco:
Dochody: 30 802 155, 28 zł        Wydatki: 31 460 895,59 zł
Przychody: 2 109 340,31 zł       Rozchody: 725 300,00 zł

Najważniejsze dochody budżetu gminy Jabłonna
kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące stanowią 25 % budżetu gminy i
są to, m.in.:
- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym  od
osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finan-
sów) – 3 425 457 zł
- Wpływy z tytułu podatku rolnego – 1 193 000 zł 
- Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości  – 955 000 zł 
- Wpływy z tytułu  opłat za gospodarowanie odpadami- 
450 000 zł
- Dotacje z tytułu subwencji stanowią 37 % budżetu gminy: 
- Subwencja  oświatowa – 6 760 531 zł     

- Subwencja wyrównawcza – 4 779 905 zł
Dotacje na zadania własne, zlecone i bieżące, sta-

nowią 27 % i są to m.in.:
- dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: na
świadczenia socjalne – 2 501 000 zł
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)
- 5 207 000 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych – 240 840 zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji,
stanowią 11% budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy Jabłonna w 2017 roku wy-
szacowano na kwotę: 32 186 195,59 zł w tym: wydatki bie-
żące –25 396 618,83 zł, które stanowią 79% wydatków
budżetu gminy Jabłonna, natomiast wydatki majątkowe - 
6 789 576,76 zł - 21% budżetu gminy. Wśród najważniej-
szych wydatków są:
- Oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkoli, od-
działów przedszkolnych na terenie gminy Jabłonna) - 
13 785 137,32 zł
- Pomoc społeczne (w tym realizacja programu 500+) - 
8 712 097 zł
- Kultura  i ochrona dziecictwa narodowego (w tym dotacja
dla GCK i Biblioteki) - 696 774,68 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym gos-
podarka odpadami) - 1 404 567,71 zł
- Administracja publiczna - (w tym wydatki na utrzymanie
Urzędu - 2 164 521 zł) - 3 872 999,53 zł
- Ttransport i łączność - 2 683 035,91 zł

Szczegółowe omówienie budżetu znajdzecie Pań-
stwo na BIPie Urzędu Gminy Jabłonna w Uchwałach Rady
Gminy Jabłonna z XXVI Sesji Rady Gminy
(www.jablonna.lubelskie.pl)

Marcin Pastuszak

Budżet gminy Jabłonna w 2017 roku

Oferta pracy na terenie gminy Jabłonna - ProEko
Firma Pro - Eko poszukuje

kandydatów do pracy na stanowisko:
pracownik zagospodarowania tere-
nów zieleni.

Zakres obowiązków: prace
związane z zagospodarowaniem prze-
strzeni i krajobrazu tj. ogrodnicze, bru-
karskie, murarskie i kamieniarskie,
utrzymywanie porządku w miejscu
pracy. 

Wymagania: umiejętność
pracy w zespole.

Gwarantujemy: szkolenienie
niezbędne do wykonywania obowiąz-
ków, współpracę z wykfalifikowaną za-
łogą.

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny pod nr:
606 213 472.

ProEko




