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Kolejny rok 
z rekordową liczbą

inwestycji gminnych

Pierwsze półrocze 2020 r. ob-
fitowało w realizację wielu inwestycji
na terenie Gminy Jabłonna. 

Wśród nich dominowały inwe-
stycje drogowe oraz  dotyczące kom-
pleksowej rewitalizacji centrum gminy. 
Udało się zakończyć przebudowę re-
mizy OSP w Jabłonnie-Majątek, w któ-
rej ruszyły właśnie wakacyjne zajęcia
świetlicowe. Ponadto już od lutego br.
mieszkańcy mogą robić zakupy  na
nowym placu targowym.

Trwają prace przy budowie
tzw. Zapłocia, czyli drogi Jabłonna-

Majątek - Piotrków Drugi. Zakończone
zostało układanie kostki bazaltowej,
pojawiła się nowa nawierzchnia na od-
cinku od zespołu pałacowego do
skrzyżowania z drogą tzw. Wesołą.

Ponadto rozpoczęte zostały
prace związane z budową drogi 
w miejscowości Chmiel Pierwszy tzw.
Majdanek Chmielowski.

Obecnie dobiegają końca
prace na placu reprezentacyjnym,
gdzie ma miejsce montaż zabawek na
placu zabaw, urządzeń siłowych i za-
bawek sensorycznych oraz trwają na-
sadzenia.   Już wkrótce nastąpi ostatni
etap rewitalizacji placu, zostanie on
ogrodzony, oświetlony oraz wyposa-
żony w ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery. Równolegle do pracy przy-
stąpiły nowo wybrane firmy, które do-
konują przebudowy budynku
gospodarczego  na potrzeby spotkań
organizacji pozarządowych oraz bu-
dują parking na miejscu po bibliotece
i GOPS. Zakończył się też pierwszy
etap przebudowy biblioteki.

W pierwszym półroczu nie za-
brakło również zadań z zakresu gos-

podarki wodno-ściekowej poprzez mo-
dernizację ujęć wodociągowych i prze-
budowy sieci wodociągowej w
Piotrkowie Pierwszym, Piotrkowie
Drugim i Piotrkowie-Kolonii, a także in-
westycji z zakresu termomodernizacji
budynków szkół w Tuszowie i Skrzyni-
cach.

Gmina Jabłonna zadbała rów-
nież o czystsze środowisko poprzez
realizacje projektu odnawialnych źró-
deł energii dotyczącego montażu 
instalacji fotowoltaicznych dla 79
mieszkańców.

Od maja 2020 r. pierwsze ma-
luchy uczęszczają do Klubu Dziecię-
cego „Zielone Jabłuszko”. Miejsce to
cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem, po zakończonej rekrutacji na ko-
lejny rok szkolny mamy już zajęte
wszystkie dostępne miejsca.

Co warto podkreślić, wszyst-
kie inwestycje realizowane obecnie na
terenie gminy Jabłonna współfinanso-
wane są ze środków zewnętrznych.

Poniżej prezentujemy najważ-
niejsze inwestycje w kadrze.

Agnieszka Wójtowicz

Budowa drogi Jabłonna-Majątek - Piotrków Drugi, tzw. Zapłocie



URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (23)/2020, Lipiec 2020

3

Budowa placu i parku w centrum miejscowości Jabłonna-Majątek

Przebudowa dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Biblioteki
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Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby organizacji pozarządowych

Budowa parkingu na miejscu budynku GOPS

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Skrzynicach
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tuszowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrzynicach
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Przebudowa drogi gminnej w Majdanku Chmielowskim

Modernizacja ujęć wody w Jabłonnie, Chmielu i Piotrkowie

Budowa sieci wodociągowej w Piotrkowie-Kolonii



URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (23)/2020, Lipiec 2020

7

„Krzaczki”
w Gminnej Ewidencji

Zabytków

3 lipca 2020 r. do Gminnej
Ewidencji Zabytków  Gminy Jabłonna
wpisane zostało Historyczne miejsce
kultu religijnego „Krzaczki” lub „Boże
Miłosierdzie” lub „Bożak”. Przygoto-
wana karta adresowa zabytku zaak-
ceptowana i zatwierdzona została
przez Lubelskiego Wojewódzkiego
konserwatora Zabytków.

W celu zapewnienia utrwale-
nia wartości historycznej tego miejsca,
włączenie karty adresowej ww. za-
bytku do Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Jabłonna jest w pełni uzasad-
nione. O konieczności wpisu do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków mówią
również zapisy Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami na lata 2019-
2022.

Historyczne miejsca kultu re-
ligijnego „Krzaczki” w Jabłonnie Dru-
giej - to miejsce  od wieków uważane
za cudowne, zwane „Boże Miłosier-
dzie” albo „Bożak”. Położone na wzgó-
rzu, w południowo – zachodniej części
miejscowości Jabłonna Druga. Poroś-
nięte krzakami i starymi lipami, wśród
których stoi drewniany krzyż, a na
środku placu murowana kapliczka z

metalowym krzyżem. Ludzie od wie-
ków uważali to miejsce za święte i ota-
czali je szczególnym kultem.

Około 160 lat temu, otaczał je
jeszcze las, po którym zostało tylko
półtora morgi krzaków. Istnieją dwie
wersje podań o znaczeniu tego
miejsca, ustnie przekazywanych przez
pokolenia. Według jednej, w tym miej-
scu Pan Jezus ze szczytu wstąpił do

nieba, zostawiając ślad swojej stopy.
Według drugiej, wędrując po świecie
Pan Jezus na tym pagórku spoczywał. 
Przypuszczać można, wnosząc z tych
podań, oraz z nazwy „Bożak”, że
miejsce to jeszcze w czasach przed-
chrześcijańskich miało związek z kul-
tem religijnym naszych przodków. 

W Dzień Wniebowstąpienia, nawet z
najdalszych okolic ludzie zwozili
ciężko chorych i zakopywali w ziemię,
aż po miejsce dotknięte chorobą na
kilka godzin.  Uważając, że ziemia z
tego miejsca ma właściwości uzdra-
wiające. 

W 1814 roku, dziedzic Jab-
łonny Joachim Owidzki, starał się o
pozwolenie wybudowania w tym miej-
scu kaplicy. Jednak pozwolenia od
władz kościelnych nie otrzymał. Figurę
tam stojącą kazano usunąć i zabro-
niono ludziom gromadzenia się na tym
miejscu. W 1829 roku, na powtórną
prośbę tegoż dziedzica, biskup lubel-
ski Marceli Dzięcielski dał pozwolenie
na wybudowanie kaplicy. Jednak do
budowy nie doszło z powodu wybuchu
powstania listopadowego. 

Z kroniki Parafii Bychawka
wynika, że: „17 maja 1928 roku, od-
była się wycieczka religijna do
„Krzaczków” z Bychawki pod prze-
wodnictwem ks. Borlewicza. W tym to
roku zgromadziło się około tysiąca
osób (były nawet osoby z Warszawy),
wśród których było 96 osób chorych.
Po uroczystościach zebrano składkę
na postawienie kapliczki lub figury w
wysokości 72 złotych. W 1929 roku
powstały komitet otrzymał żelazny
krzyż, który burza zrzuciła z wieży ko-
ścioła w Bychawce. Krzyż, ten stoi w
„Krzaczkach” do chwili obecnej. Jesz-
cze po II wojnie światowej kult trwał i
nadal ludzie gromadzili się licznie.
Obecnie miejsce to jest opuszczone,
stoi drewniany krzyż i murowana ka-
pliczka zwieńczona metalowym krzyżem.

Marcin Pastuszak
Informacja o „Krzaczkach” na pod-
stawie opracowania Beaty Janiszek

Absolutorium dla
Wójt Gminy Jabłonna

Najważniejsza Sesja w ciągu
roku - Absolutoryjna za nami! 

30 czerwca podczas XVI Sesji
VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna

otrzymałam jednogłośne absolutorium
z wykonania budżetu Gminy Jabłonna
za 2019 rok! Radni Rady Gminy Jab-
łonna  zatwierdzili również sprawozda-
nie finansowe gminy za 2019 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2019 rok.

Procedura absolutoryjna
służy ocenie wykonania budżetu sa-
morządu. Ocena ta jest dokonywana
na podstawie analizy dwóch najważ-
niejszych dokumentów dotyczących
wykonania budżetu: sprawozdania z
wykonania budżetu oraz sprawozda-
nia finansowego. 

Dziękuję Państwu Radnym, a
największe podziękowania należą się
mojemu Zastępcy Marcinowi Pastu-

szakowi za tytaniczną pracę wyko-
naną w 2019 roku! DZIĘKUJE! 

Dziękuje wszystkim moim
pracownikom, dyrektorom i pracowni-
kom jednostek organizacyjnych, Soł-
tysom za pracę na rzecz rozwoju
naszej gminy! 

To niezwykle ważne, aby
wizja była wspólna, wtedy osiąganie
celów jest zdecydowanie prostsze!

Magdalena Sałek-Lewczyk
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Kolejne komputery 
trafią do uczniów

Gmina Jabłonna otrzymała
kolejne dofinansowanie na zakup lap-
topów dla uczniów i nauczycieli, które
wykorzystywane będą podczas zdal-
nego nauczania.

W ramach projektu „Zdalna
szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego” Gmina Jabłonna za-
kupiła 36 laptopów dla uczniów i

nauczycieli:
1. Zespołu Szkół w Jabłonnie,
2. Zespołu Szkół w Piotrkowie,
3. Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,
4. Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
5. Szkoły Podstawowej w Skrzynicach.

Projekt jest odpowiedzią na sy-
tuację szkolnictwa, związaną z wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym

zakażeniami koronawirusem.
Gmina Jabłonna na zakup

laptopów otrzymała kwotę 74 988 zł i
nie poniosła w tym zakresie wkładu
własnego. Działanie jest finansowane
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.

Marcin Pastuszak

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

PSZOK zlokalizowany jest w
Tuszowie na terenie byłego wysypiska
śmieci, czynny w każdą ostatnią so-
botę miesiąca w godzinach od 8.00
do 12.00.
Odpady przyjmowane w PSZOK:
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte baterie,
• żarówki, świetlówki,
• przeterminowane lekarstwa,
• zużyte akumulatory,
• opony,
• opakowania po środkach i substan-
cjach niebezpiecznych (farby, lakiery,
rozpuszczalniki,   oleje przepracowane),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- wielkogabarytowe AGD: urządzenia

chłodzące, zmywarki, pralki, urządze-
nia klimatyczne, płyty grzejne,
- małogabarytowe AGD: odkurzacze,
suszarki, żelazka, tostery, frytkownice,
wagi, zegarki,
- sprzęt teleinformatyczny i telekomu-
nikacyjny: komputery, drukarki, ksero,
kalkulatory, faksy, telefony
- sprzęt audiowizualny: radia, telewi-
zory, kamery,
- sprzęt oświetleniowy: świetlówki, ża-
rówki energooszczędne, lampy fluo-
rescencyjne,
- narzędzia: wiertarki, piły, kosiarki
• odpady budowlano – remontowe
(czysty gruz bez elementów drewnia-
nych, metalowych itp.), pochodzące z

remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie 
• popiół 

PSZOK nie przyjmuje 
takich odpadów jak: 

• materiały zawierające azbest, papy,
• szyby samochodowe,
• szkło zbrojone i hartowane,
• części samochodowe (zderzaki, re-
flektory, itp.),
• odpady nieoznaczone, bez możliwo-
ści wiarygodnej identyfikacji (brak ety-
kiet),
• odpady w opakowaniach cieknących.

Agnieszka Dudziak
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Wnioski na zwrot 
podatku akcyzowego

Wójt Gminy Jabłonna infor-
muje, że od dnia 3 sierpnia do 31
sierpnia 2020 r. można składać wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wymagane dokumenty:
• wniosek o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
• faktury VAT, stanowiące dowód za-

kupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
• w przypadku hodowców bydła doku-
ment wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informację o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych (DJP) bydła będą-
cego w posiadaniu producenta rol-
nego, w odniesieniu do każdej
siedziby stada tego producenta w
ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

• w przypadku dzierżawy do wniosku
wymagana jest umowa dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2020
r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków
rolnych) + (30 * średnia roczna liczba
DJP w 2019 r.).

Limit ilości oleju napędowego
na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku
– 100 l.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego w 2020 roku – 1,00 zł.

Aneta Zwolińska

Umowa na montaż
instalacji 

fotowoltaicznych 
podpisana

Wójt Gminy Jabłonna, Mag-
dalena Sałek-Lewczyk podpisała
umowę na realizację zadania „Do-
stawa i montaż instalacji fotowoltaicz-
nych na terenie Gminy Jabłonna” z
firmą SOLGRO Grzegorz Mordarski.
W związku z tym do połowy września
br. nastąpi montaż 79 instalacji foto-
woltaicznych w ramach projektu
współfinansowanego w ok. 70 % ze
środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WL 2014-2020.

Przypominamy, że uczestni-
kami projektu są tylko te osoby, które
w 2016 r. zgłosiły się do udziału w pro-
jekcie, zleciły projekt budowalno-wy-
konawczy i podpisały z Gminą
Jabłonna umowy użyczenia.

Uczestnicy projektu w najbliż-
szym czasie dostaną z urzędu gminy
pisma informujące szczegółowo o dal-
szych etapach realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że
obecnie gmina Jabłonna nie prowadzi
naboru ankiet osób zainteresowanych
montażem ogniw fotowoltaicznych ze
względu na brak możliwości składania
przez gminę wniosków o dofinanso-
wanie.

Składanie wniosków o dofi-
nansowanie będzie możliwe w kolejnej
perspektywie finansowej Unii Europej-
skiej  w latach 2021-2027, o czym bę-
dziemy na bieżąco informować.

Osoby które obecnie chcą
uzyskać wsparcie finansowe przy
montażu instalacji fotowoltaicznych
zachęcamy do udziału w programie
Mój prąd:  https://mojprad.gov.pl/.

Agnieszka Wójtowicz

Program 
„Pomoc żywnościowa”

GOPS informuje, że zakoń-
czył wydawanie produktów żywno-
ściowych z programu ”Pomoc
żywnościowa 2014-2020 z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebujących FEAD realizowanego
w Podprogramie 2019. Ogółem wy-
dano produkty żywnościowe dla 300
mieszkańców z terenu naszej Gminy.
Asortyment obejmował 19 gotowych
artykułów spożywczych,  w sumie wy-
dano 15 074 kg żywności. 

Jesienią będziemy ponownie
wydawać nowe skierowania do odbioru
produktów żywnościowych na rok 2020
i 2021. Osoby kwalifikujące się do po-
mocy i spełniające kryterium docho-
dowe zapraszamy do Ośrodka celem
złożenia wniosku i oświadczenia. O ter-
minie wydawania skierowań poinformu-
jemy na stronie GOPS i Urzędu Gminy.

Halina Kosiarczyk
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Segreguj odpady –
oszczędzaj pieniądze 

i środowisko!

Segregując właściwie odpady,
możemy dać im drugie życie. Oprócz
konieczności dbania o środowisko,
ważna jest też motywacja ekono-
miczna, skłaniająca do segregacji od-
padów. Trzeba jednak pamiętać, że
powinna być to segregacja prawid-
łowa, zgodnie z podziałem na frakcje.
Pracownicy firm odbierających odpady
z gospodarstw domowych mają obo-
wiązek kontrolować zawartość pojem-
ników i zgłaszać przypadki
niewłaściwej segregacji odpadów w

danej nieruchomości.
Przypominamy, że brak pra-

widłowej segregacji będzie skutkował
naliczeniem podwyższonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. 

Prawidłowe segregowanie
przynosi efekty. Efektywność właści-
wego segregowania odpadów z po-
działem na  frakcje zależy przede
wszystkim od mieszkańców. W 2019 r.
Polska ma obowiązek osiągnąć 40%
poziomu odzysku odpadów zebranych

selektywnie. Trudno zrealizować to za-
danie tylko poprzez inwestycje w no-
woczesne pojazdy, pojemniki czy
instalacje przetwarzające odpady bez
zaangażowania mieszkańców, czyli
wytwórców odpadów.

Agnieszka Dudziak

ZASADY SEGREGACJI
Papier to m.in.:
• opakowania z papieru i tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, ptospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
• papieru powlekanego folią i kalką;
• kartonów po mleku i napojach;
• pieluch jednorazowych i podpasek;
• worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapety;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Szkło to m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:
• szkła stołowego - żaroodpornego;
• ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku;
• żarówek i świetlówek, reflektorów;
• szkła kryształowego;
• nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
• termometrów i strzykawek;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• szyb okiennych i zbrojonych;
• szyb samochodowych;
• luster i witraży;
• fajansu i porcelany;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
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Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
• butelki PET po napojach;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (szamponach, pro-
szkach, płynach do mycia naczy itp.);
• opakowania po produktach spożywczych;
• plastikowe nakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, nakrętki słoików i innych pojemników;
• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe opdady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne
i metale następujących odpadów:
• strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
• nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach;
• zużytych baterii i akumulatorów;
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady BIO "zielone" - roślinne max 2 worki 120 l to m.in.:
• gałęzie drzew i krzewów;
• liście, kwiaty i skoszona trawa;
• trociny i kora drzew;
• owoce, warzywa itp.
Nie powinno się wrzucać do odpadów BIO "zielonych" - roślinnych
następujących odpadów:
• kości zwierząt;
• mięsa i padliny zwierząt;
• oleju jadalnego;
• drewna impregnowanego;
• płyt wiórowych i MDF;
• leków;
• odchodów zwierząt;
• popiołu z węgla kamiennego;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego
nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na
surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:
• odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów
medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
• elektrośmieci,
• odpadów gabarytowych.
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Wiosenne porządki 
w sołectwach

Wiosna to dobry czas
na porządki. Takie odbyły się w Skrzy-
nicach-Kolonii, Tuszowie i Wierciszowie.

Dzięki zaangażowaniu Soł-
tysa Ryszarda Lisa i jego mieszkań-
ców w Wierciszowie został uprzątnięty
ze śmieci las oraz wąwóz przy drodze
na Osowę, z którego zostały usunięte

zakrzaczenia, wyrwane korzenie. 
W Tuszowie dzięki inicjatywie

OSP Tuszów we współpracy z Sołty-
sem Panem Bogdanem Wałachow-
skim oraz mieszkańcami została
posprzątana rzeka Tuszówka z jej
źródłami, a w Skrzynicach-Kolonii Soł-
tys Mariusz Rutkowski i jego miesz-

kańcy posprzątali pobocza drogi 
w swoim sołectwie.

Dziękuję bardzo serdecznie
za zaangażowanie i pomoc w te dzia-
łania, które w znaczny sposób popra-
wiają estetykę naszej gminy!

Magdalena Sałek-Lewczyk

Usuwanie wyrobów
zwierających azbest

Gmina Jabłonna podpisała
umowę z WFOŚiGW w Lublinie  na
dofinansowanie zadania pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest”.
Dzięki złożonemu wnioskowi udało się
pozyskać dofinansowanie w wysoko-
ści 32 423,95 zł, które pochodzi ze
środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie. Gmina Jabłonna w

ramach tego zadania nie poniosła ża-
dnego wkładu finansowego. Dzięki
temu kolejni mieszkańcy Gminy Jab-
łonna mają możliwość unieszkodliwie-
nia wyrobów zawierających azbest
(np. eternit zdjęty z dachu) z ich gos-
podarstw domowych.

W wyniku realizacji zadania
zostaną osiągnięte następujące efekty:
- ekologiczny: minimalizacja negatyw-
nych skutków zdrowotnych spowodo-
wanych obecnością azbestu

- rzeczowy: unieszkodliwienie 
ok. 122,71 Mg materiałów budowla-
nych zawierających azbest.

Od 2019 roku Gmina Jab-
łonna prowadzi również ewidencję
wszystkich budynków, na których znaj-
duje się eternit. Prowadzenie tej ewi-
dencji pozwoli na odpowiednie
planowanie pozyskiwania środków 
finansowych na utylizację azbestu 
w kolejnych latach.

Aneta Zwolińska
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Sesje 
Rady Gminy Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XV sesji w dniu 

8 maja 2020 r.:
1. Nr XV/123/2020 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2020,
2. Nr XV/124/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XVI sesji w dniu

30 czerwca 2020 r.:

1. Nr  XVI/125/2020 w sprawie  udzie-
lenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum
zaufania,
2. Nr XVI/126/2020 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Jabłonna za 2019 r.,
3. Nr XVI/127/2020 w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolu-
torium z wykonania budżetu za 2019 r.,
4. Nr XVI/128/2020 w sprawie zmiany
Uchwały nr XII/104/2019 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 27 grudnia 2019 r. w
sprawie warunków i trybu przyznawa-
nia uczniom stypendium naukowego
ze środków Gminy Jabłonna,
5. Nr XVI/129/2020 w sprawie zmiany
uchwały nr XXIII/158/2016 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 25 paździer-
nika 2016 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Zespołu Administracyjnego Szkół, 
6. Nr XVI/130/2020 w sprawie rozpat-
rzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Tuszowie, 
7. Nr XVI/131/2020  w sprawie wyra-

żenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu z dotychczaso-
wym Najemcą, 
8. Nr XVI/132/2020 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą,
9. Nr XVI/133/2020 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jabłonna dla fragmentów
miejscowości Jabłonna Pierwsza, Jab-
łonna Druga,
10. Nr XVI/134/2020 w sprawie prze-
kazania środków finansowych na
rzecz Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Państwowej Straży Poża-
rnej z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie ,
11. XVI/135/2020 w sprawie zmian w
budżecie  na rok 2020, 
12. XVI/136/2020 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Barbara Czarnota

Ruszył program 
„Moja woda”

Do 5 tys. zł dotacji na przydo-
mowe instalacje, zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe, będzie
można otrzymać z nowego programu
„Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Mi-
nisterstwa Klimatu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej, które zainwestują
100 mln zł w łagodzenie skutków
suszy w Polsce. Nabór wniosków roz-
pocznie się w lipcu.

„Program „Moja Woda” po-
zwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji
przydomowej retencji. Szacujemy, że
przydomowe inwestycje spowodują
zatrzymanie 1 mln metrów sześcien-
nych rocznie w miejscu opadu wody, a
więc na prywatnych działkach. To
oznacza, że milion metrów sześcien-
nych bardzo cennej wody odciąży ka-
nalizację i zmniejszy ryzyko podtopień
w wyniku deszczów nawalnych” – po-
informował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jedno-
rodzinnego będzie mógł otrzymać do-
tację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej
niż 80% kosztów, które zostaną ponie-
sione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej przekaże pieniądze
do szesnastu wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, które są bliżej beneficjentów. To
one będą przyjmowały od początku
lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów
jednorodzinnych na przydomowe mi-
kroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na
zakup, montaż i uruchomienie instala-
cji pozwalających na zagospodarowa-
nie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem, w efekcie czego wody te
nie będą odprowadzane na przykład
do kanalizacji bytowo-gospodarczej,
kanalizacji deszczowej, rowów odwad-

niających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny sąsia-
dujące, ulice, place itp. Otrzymane
pieniądze będzie można przeznaczyć
na przewody odprowadzające wody
opadowe (zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, oczka wodnego, instalacji roz-
sączającej), zbiornik retencyjny
podziemny lub nadziemny, oczko
wodne, instalację rozsączającą oraz
elementy do nawadniania lub innego
wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizo-
wany będzie w latach 2020-2024, przy
czym podpisywanie umów o dotacje
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do końca
2024 r.

Program „Moja woda” w woje-
wództwie lubelskim realizuje Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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Od lipca rusza 
świetlica w Jabłonnie-

Majątek

Wakacje trwają w najlepsze…
Czas kolonii, wyjazdów, wycieczek –
jeśli zostajesz w domu nic straconego,
przyjdź do nas i spędzaj kreatywnie z
nami czas. Już od 22 lipca zapra-
szamy do Świetlicy w Jabłonnie –
Majątek (Jabłonna Majątek 110 D),
każdy znajdzie coś dla siebie. Waka-
cyjne zajęcia świetlicowe dla dzieci i
młodzieży, planszówki a także aerobik
dla dorosłych. 

Nie czekaj! Śmiało zapukaj do
Świetlicy i zgłoś chęć udziału w zajęciach. 

Kontakt telefoniczny : 81 561 05 70 lub
mailowy: i.giza@jablonna.lubelskie.pl. 

Świetlica będzie czynna w
środy 16:00-20:00, czwartki i piątki
10:00-16:00. 

Zapraszamy do zapoznania się z
ofertą. Do zobaczenia w Świetlicy!

Izabela Giza
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Pożegnanie 
ze szkołą, 

ale nie…. z książką!

„Chwila z książką” to program
biblioteczny, który Szkoła Podsta-
wowa w Czerniejowie realizuje już
drugi rok. Systematyczne czytanie
każdego dnia  przez uczniów i nauczy-
cieli wyrabia  nawyk sięgania po lek-
turę, rozwija wyobraźnię, pobudza do
myślenia,wzbogaca  sprawność języ-
kową, uczy rozpoznawania dobra i zła,
bawi, relaksuje....  Tych zalet jest bar-
dzo dużo.... Dlatego niech pożegnanie
ze szkolą nie będzie pożegnaniem  z
książką!

Rok szkolny 2019/2020 za-
kończyliśmy akcją czytelniczą „Czy-
tam tu czy tam?”. Każdy z uczniów
miał za zadanie zrobić zdjęcie i zapre-
zentować siebie podczas lektury, czyli
pokazać nam, jak czyta. Niżej zamie-
ściłam kilka ciekawych fotek uczniów.

Czas  nauczania zdalnego
utrudnił nam dostęp do książek i bib-
liotek. Wszyscy korzystaliśmy z  
e-booków, e- podręczników, ćwiczeń
interaktywnych, plików video, prezen-
tacji multimedialnych.... Codzienna kil-
kugodzinna praca przy komputerze,

mimo iż nie wymagała od nas,
uczniów  i nauczycieli, przenoszenia
ciężarów, to skutkowała bólem mięśni,
łzawieniem oczu, zawrotami głowy.  

Czerwiec jest miesiącem czy-
tania dziecku i z dzieckiem. Jest to
okazja, aby razem usiąść i spędzić
czas na miłej lekturze, niech to będzie
20 minut wspólnego czytania.

A  wakacje to dobry moment
na nadrobienie zaległości w czytaniu i
sięgnięcie po nieco lżejszą pozycję niż
obowiązkowa lektura szkolna!

Wakacyjna książka (może być
wersja papierowa lub cyfrowa) po-
winna być lekka, taka, którą się czyta
szybko, dostarczy nam rozrywki, rela-
ksu i która pochłonie nas do końca.

Oto wakacyjny zestaw, który
sprawdzi się na plaży,
na ławeczce przed
domem, na kocu na
łące,  w czasie po-
dróży, w aucie, po-
ciągu...  
1. „Biała żyrafa” Lau-
ren St. John,
2. „Lotnik” Eoin Colfer,
3. Moje Bullerbyn”
oraz kolejne części:
„Kolczyki Selmy”,
„Dziewczynka z fotogra-
fii” – Barbara Gawryluk,
4. „Pies, który biegł ku
gwieździe”- Henning
Mankell,
5. „Afryka Kazika”; „Be-
nedykt i Jan”; „Dziadek i
niedźwiadek” - Łukasz
Wierzbicki,

6. „Co tam u Ciumków?”i inne pozycje
z tej serii - Paweł Beręsewicz,
7. „Tajemnica człowieka z blizną”-
Paweł Beręsewicza,

8. „Tsatsiki i Mamuśka” i inne tytuły z
tej serii-Monia Nilsson,
9. „Zielony, Nikt i gadające drzewo”-
Małgorzata Strzalkowska.
Miłej lektury:)

Książki polecane przez Fun-
dację ABCXXI „Cała Polska Czyta
Dzieciom”.

Małgorzata Wilczek
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Sukcesy uczniów 
z Czerniejowa

Talent, pasja i pracowitość przyniosły
wspaniałe efekty! Uczniowie naszej
szkoły, pomimo pandemii, która po-
krzyżowała plany wielu konkursów,
sięgnęli po najwyższe miejsca   w kon-
kursach online.  

Aleksander Gąsior uczeń
klasy czwartej brał udział w  Ogólno-
polskim Innowacyjnym Konkursie Ma-
tematycznym “NovaMath 2020”
organizowanym przez Thames British
School. Główną misją NovaMath – jest
upowszechnianie wiedzy i rozwój zdol-
ności matematycznych wśród dzieci.
Aleksander zakwalifikował się do dru-
giego etapu!
Etap pierwszy  odbył się za pośred-

nictwem platformy online, specjalnie
przygotowanej do tego celu, a  FINAŁ
– odbędzie się w Warszawie i będzie
nadzorowany przez Komisję Egzami-
nacyjną. Gratulujemy i życzymy suk-
cesów na kolejnych szczeblach
konkursu  „NovaMath”!

W dniach 2-5 czerwca ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Przedmiotowym

„Leon”, który miał na celu nie tylko
sprawdzenie posiadanych umiejętno-
ści językowych oraz przedmiotowych,
ale także zachęcenie uczniów szkół
podstawowych do nauki, rozwijania
swoich pasji, zainteresowań. Zróżni-
cowany poziom zadań pozwolił każ-
demu uczniowi sprawdzić poziom
swojej wiedzy, a nauczycielom dostar-
czył obiektywnej oceny pracy ucznia.

Koordynatorem konkursu
była pani dyrektor Wanda Pacek. Za-
równo ona jak i panie: Agata Grzesiak
i Małgorzata Wilczek są bardzo
dumne ze swoich uczniów. Dobra
współpraca uczeń- nauczyciel, wspie-
ranie fascynacji i zainteresowań mło-
dych ludzi skutkuje wysokimi
osiągnięciami uczniów!  

O wytrwałości, zdolnościach i
talentach świadczą  tytuły laureatów i

wysokie miejsca  w konkursach.
Język angielski:
Lena Drwal (klasa IV) -  3 miejsce,
Blanka Brodowska  (klasa IV)  - 4 miejsce,
Franek Libera (klasa IV) - 6 miejsce.
Matematyka:
Olek Gąsior (klasa IV) - 3 miejsce,
Natan Dalmata (klasa V) - 6 miejsce.
W pierwszej dwudziestce znaleźli się:
- Olek Gąsior (klasa IV) - język angielski,
- Kacper Brodowski (klasa VII) - język
angielski,
- Kuba Tatara (klasa VII) - język angielski,
- Weronika Kurzempa (klasa VII) -
język angielski,
- Kacper Brodowski (klasa VII) - język
polski,
- Weronika Kurzempa (klasa VII) -
język polski.

Gratulujemy sukcesów!
Małgorzata Wilczek

Kartka 
dla medyka

Jedna z prac dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Tuszowie, wykonana
w ramach akcji "Kartka dla medyka"
dotarła do pracowników Szpitala
im.Jana Bożego na ul. Lubartowskiej
w Lublinie. 

I chociaż twarze personelu

szpitala schowane są za maseczkami,
to wiemy, że ten podarunek od na-
szych uczniów, wywołał u nich radość
i wielkie uśmiechy. 

Swoją wdzięczność okazali

nam pozując do wspólnego zdjęcia.
Dziękujemy za ten gest wzajemności i
serdecznie ich pozdrawiamy :).

Agnieszka Nawłatyna
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Szkoła w Tuszowie
rozpoczyna 
przygodę 

z MegaMisją

Już od września w Szkole
Podstawowej w Tuszowie rozpocz-
niemy cykl zajęć z młodszymi
uczniami (z klas 1-3) i wyruszymy w
MegaMisję, w której uczniowie będą
się uczyć rozsądnego, bezpiecznego
korzystania z nowych technologii. 

Podczas trwania programu
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
oraz wychowawcy pracujący w świet-
licy szkolnej na swoich zajęciach po-
magają uczniom rozwijać
kompetencje medialne oraz cyfrowe. 

Najmłodsi uczniowie z klas 
1-3 uczestniczą w cyklu zajęć, który
ma formę fabularnej bajki. Przez za-
bawę uczą się:
• jak korzystać z nowych technologii w

sposób bezpieczny; 
• jak weryfikować źródła informacji; 
• jak chronić swoją prywatność; 
• jak przestrzegać praw autorskich; 
• jak tworzyć i prezentować własne
dzieła. 

„W czasach zdalnej nauki i
pracy, technologie zagościły w życiu
wielu z nas na niespotykaną dotąd
skalę. Dlatego dziś, jeszcze bardziej
niż kiedykolwiek, potrzebne jest poka-
zanie dzieciom, w jaki sposób można
z nich korzystać, jak mogą rozwijać
czy pomagać w nauce. Dzięki przygo-
towanym scenariuszom, platformie in-
ternetowej, nauczyciele wspólnie ze
swoimi uczniami wyruszą w eduka-
cyjną przygodę. Jestem przekonany,

że będzie ona pełna twórczej zabawy
i współpracy w grupie. Bo wbrew po-
zorom dzieci na zajęciach MegaMisji
nie są przylepione do ekranów kompu-
terów czy tabletów. Ponadto, chciał-
bym szczególnie podziękować
wszystkim nauczycielom, którzy po-
mimo czasu pandemii przesłali swoje
zgłoszenie” – mówi Krzysztof Kosiń-
ski, koordynator programu z Fundacji
Orange.

Do programu przyjęto 150
szkół. Bardzo się cieszymy z wyników
rekrutacji i już nie możemy się docze-
kać tak interesujących zajęć :) 

Agnieszka Nawłatyna

Lubelska 
e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli uruchamia
na swojej stronie internetowej "Lubel-
ską e-spiżarnię". Celem "Lubelskiej e-
spiżarni" jest bezpłatne umożliwienie
promocji oferty lubelskich rolników i
producentów żywności tradycyjnej i lo-
kalnej wytwarzanej w ramach Dostaw
bezpośrednich, Sprzedaży bezpo-
średniej, Rolniczego Handlu Detalicz-
nego (RHD), Działalności Marginalnej,
lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu
Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubel-
skiej e-spiżarni przyjmowane są po-
przez przesłanie wypełnionego

formularza wraz z jednym dobrej jako-
ści zdjęciem produktu lub produktów
na adres e-mail: sfigiel@wodr.konsko-
wola.pl.

Informacji w sprawie Lubel-
skiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia 
Figiel – pracownik Działu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich - starszy specjalista
ds. przetwórstwa na poziomie gospo-
darstwa i bezpieczeństwa żywności,
e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl, 
nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

LODR Końskowola

Odwołanie dożynek
gminnych

W związku z trwającym w
Polsce zagrożeniem epidemicznym
związanym z występowaniem wirusa
COVID-19, biorąc pod uwagę ko-
nieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców, odwołane zostają
wszystkie imprezy plenerowe. Wśród
imprez, które się w tym roku nie od-
będą są również zaplanowane na
dzień 23 sierpnia Dożynki Gminne.

Jednocześnie informujemy,
że w niedzielę, 23 sierpnia 2020 r., w
kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Chmielu odpra-
wiona zostanie msza dożynkowa w in-
tencji rolników z terenu gminy Jabłonna.
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Wyzwanie 
czytelnicze dla

uczniów z Tuszowa

8 maja obchodziliśmy Ogólno-
polski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Z tej okazji biblioteka szkolna w Tu-
szowie przygotowała dla czytelników
ciekawe wyzwanie. Chętni uczniowie
zostali poproszeni o wykonanie zdję-
cia, na którym pokażą jak można cie-
kawie czytać książki. 

Czytanie książek pogłębia
zasób słownictwa, uczy ortografii, in-
terpunkcji, poszerza wiedzę. Ponadto
czytanie książek to cudowny sposób
na spędzanie wolnego czasu. Cza-
sami wystarczy kilka minut dziennie,
by w ciągu roku przeczytać wiele war-
tościowych pozycji.

Cieszymy się, że mimo zdal-
nego nauczania uczniowie znajdują
czas na ulubioną książkę i pokazują
innym jaką przyjemnością może być
czytanie.

Barbara Długoszek

MegaMisja 
w szkole 

w Czerniejowie

To już trzeci rok przygody
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie z MegaMisją. 

MegaMisja to ogólnopolski
program edukacji cyfrowej (Fundacji
Orange) - u nas realizowany na zaję-
ciach świetlicowych. Celem programu
jest  przygotowanie dzieci w wieku 6-
10 lat do bezpiecznego korzystania z
technologii cyfrowych.

W zajęciach MegaMisji
uczestniczyło 12 dzieci z klasy pierw-
szej i drugiej. Do marca tego roku
zrealizowaliśmy osiem obszarów te-
matycznych.
1. Korzystanie z informacji - O źród-
łach informacji, odróżnianiu mediów
wiarygodnych od niepewnych i znaj-
dowaniu informacji.
2. Dziecko w środowisku medialnym -
O tym jak w sieci widzą mnie inni, spo-
sobach skutecznej komunikacji i su-
perbohaterach.
3. Język mediów - O sposobach wyra-
żania opinii i prezentowania faktów w
różnych mediach.
4. Prawo - O prawach jakie mają

dzieci np. prawach do informacji czy
prawach autorskich, o zasadach bez-
piecznego korzystania z Internetu i
wrażliwości na potrzeby innych, w tym
osób z niepełnosprawnościami.
5. Kreatywne korzystanie z mediów -
O tym, jak w kreatywny sposób ko-
rzystać z różnych mediów i za pomocą
cyfrowych narzędzi przetwarzać zdję-
cia, dźwięki, a także obrazy.
6. Bezpieczeństwo w komunikacji i
mediach - O tym, jak bezpiecznie ko-
munikować się i publikować treści w
Internecie, radzić sobie ze spamem i
wirusami oraz o świadomym korzysta-
niu z mediów. 
7. Etyka i wartości w komunikacji i me-
diach - O tym, czym jest prawdziwa
przyjaźń i empatia, jak można wyko-
rzystywać nowe technologie w komu-
nikacji z innymi, na czym polega
kampania społeczna i jak rozpoznać
cechy dobrych i złych bohaterów.
8. Ekonomiczne aspekty działania me-
diów - O tym, czym jest komunikat,
kim są jego nadawca i odbiorca, a
także o reklamie i kosztach używania

mediów.
Do wykonania pozostały nam jeszcze
dwa:
9. Kompetencje cyfrowe - O tym, jak
przygotować siebie i komputer do
pracy, z jakich części się on składa i
jakie dane można w nim przechowy-
wać.
10. Mobilne bezpieczeństwo - O tym,
jaka jest różnica między upublicznie-
niem a uwiecznieniem wizerunku,
czym jest chmura internetowa, a także
o tym, że za niektóre aplikacje trzeba
płacić, i że zawsze warto dbać o ano-
nimowość w sieci.

Mamy nadzieję, że po powro-
cie do szkoły dokończymy naszą Me-
gaMisję, a jej efektem będzie
zdecydowane podniesienie kompeten-
cji cyfrowych uczniów, którzy brali
udział w zajęciach.

Wszystkim uczniom uczestni-
czącym w realizacji programu ser-
decznie dziękuję.

Małgorzata Mikulska
Lider MegaMisji 
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Pocztówka 
od Kultury_

Dzień Zakończenia Roku
Szkolnego to nie tylko święto uczniów,
lecz także święto uczestników zajęć
stałych w Centrum Kultury Gminy Jab-
łonna. Tego dnia, popołudniu, gdy
emocje opadły po odebraniu szkol-
nych świadectw, spotykaliśmy się u
nas – uczestnicy, ich rodziny, instruk-
torzy, mieszkańcy. Jednym słowem –
wszyscy. Tego dnia każdy mógł zapre-
zentować, czego nauczył się przez
cały rok twórczej pracy. My pękaliśmy
z dumy, rodzice ocierali łzy wzrusze-
nia. To były magiczne spotkania.  

Niestety w tym roku wszystko
wygląda zupełnie inaczej. Nie było wy-
stępów, wręczania dyplomów, łez ra-
dości i wzruszenia. Jednak

znaleźliśmy sposób, by uczcić ten wy-
jątkowy dzień! I tak właśnie zaadreso-
waliśmy ponad sto kopert, a w
skrzynkach pocztowych naszych ma-
łych uczestników pojawiły się listy od
Ekipy Kultury oraz dyplomy za udział
w zajęciach stałych. Ponadto załączy-
liśmy „kulturalną pocztówkę”, którą
możecie zaaranżować, jak tylko chce-
cie! Mamy nadzieję, że gdy otworzycie
koperty, pojawi się uśmiech na Wa-
szych twarzach i prędko sięgniecie po
długopis i kredki, by przekazać, co u
Was słychać. Nie możemy się doczekać!

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY, że
byliście z nami w sezonie 2019/2020!
Liczymy na to, że we wrześniu wróci-
cie do nas i wszystkich Waszych ulu-
bionych zajęć oraz wydarzeń.
Życzymy Wam dobrych wakacji, także
tych spędzonych z Kulturą na naszych
zajęciach wakacyjnych! Do zobaczenia!

A jeśli Ty drogi Czytelniku
również chciałbyś do nas napisać, ten
list obok jest do Ciebie! 

Monika Rulka
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Lokalna Grupa Działania na
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego -„Kraina wokół Lublina" infor-
muje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność".

Zakres tematyczny oraz limit
środków w ramach danego zakresu:
- Nabór I/2020 - Podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej, w tym podno-
szenie kompetencji, w tym z
uwzględnieniem ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu

oraz innowacyjności" – limit 570 000,00 zł. 
- Nabór II/2020 - Budowa i moderni-
zacja miejsc spotkań i integracji
mieszkańców z uwzględnieniem ele-
mentów ochrony środowiska, przeciw-
działania zmianom klimatu oraz
innowacyjności, w tym dostosowanie
infrastruktury do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych - limit 190 000,00 zł.
- Nabór III/2020 - budowa, rozbu-
dowa, przebudowa obiektów i infra-
struktury w obszarze rekreacji i
wypoczynku, z uwzględnieniem
ochrony środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatu oraz innowacyjności –
limit 705 000,00 zł.

Wnioski przyjmowane będą 
w biurze LGD „Kraina wokół Lublina",
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin,
od 17 lipca 2020r. do 5 sierpnia
2020r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30- 16:00

Pełna treść ogłoszeń za-
mieszczona jest na stronie interneto-
wej www.krainawokollublina.pl 
w zakładce „NABÓR WNIOSKÓW”.

Małgorzata Olechowska
Kierownik Biura 

LGD „Kraina wokół Lublina”

Nabór wniosków 
do LGD „Kraina
wokół Lublina”
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Konkurs foto 
rozstrzygnięty!

Konkurs fotograficzny pt. „Co-
dzienne życie w obecnej rzeczywisto-
ści” organizowany przez Centrum
Kultury Gminy Jabłonna i Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Niedrzwicy Dużej już za nami. Otrzy-
maliśmy wiele fotografii, które ukazały
Wasz punkt widzenia świata w obec-
nym  trudnym dla wszystkich czasie.
Zależało nam na kreatywnym podej-
ściu do tematu, jak również na zdję-
ciach ciekawych, z pomysłem i takie
mieliśmy okazję obejrzeć  i się nimi za-
chwycić. 

Jury w składzie: 
Hanna Linkowska (fotograf), Izabela
Mazurek (dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Nie-
drzwicy Dużej) oraz moja skromna
osoba, po obejrzeniu wszystkich prac

i obradach on-line postanowiło przy-
znać : 
Kategoria I - 1. miejsce Julia Łopuch,
2. miejsce Natalia Kałdonek, 
3. miejsce Agata Figura.
Kategoria II -  1. miejsce Oliwia Pas-
tuszak, 2. miejsce Dominika Poleszak.
Kategoria III – brak zgłoszeń.
Kategoria IV -  1. miejsce Renata
Pastuszak, 2. miejsce Katarzyna
Mielko, Tomasz Kałdonek (ex aeqo),
3. miejsce Anna Pilch.

Dziękujemy wszystkim
uczestnikom Konkursu i serdecznie

gratulujemy zwycięzcom życząc dal-
szych sukcesów. Zapraszamy do
obejrzenia zwycięskich fotografii, a do
galerii wszystkich zdjęć konkursowych
zapraszamy na stronę internetową:
www.ku l tu ra .gmina jab lonna .p l
www.goksir.niedrzwicaduza.pl oraz na
profile obu instytucji na FB.

Izabela Giza 
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Kategoria I - 1. miejsce Julia Łopuch Kategoria I -  2. miejsce Natalia Kałdonek
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Kategoria IV -  3. miejsce Anna Pilch
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Kategoria I - 3. miejsce Agata Figura Kategoria II -  1. miejsce Oliwia Pastuszak

Kategoria IV -  2. miejsce Katarzyna Mielko (ex aeqo) Kategoria IV -  2. miejsce Tomasz Kałdonek (ex aeqo)

Kategoria IV -  1. miejsce Renata PastuszakKategoria II -  2. miejsce Dominika Poleszak
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Objazdowy Dzień
Dziecka

Lało od rana. Piękne, przygo-
towywane tygodniami dekoracje aut
spływały, odpadały, odklejały się.
Część nie wytrzymała nawet ćwiartki
drogi. Cukierki rzucane w prezencie
dzieciom spadały w błoto…. Ale dzieci
stały przy drodze, przyjeżdżały całe
rodziny, ludzie montowali specjalne
witacze na naszą cześć. Do naszego
barwnego korowodu aut zaangażowa-
liśmy 7 jednostek ochotniczej straży
pożarnej z terenu naszej gminy (Piotr-
ków, Jabłonnę, Chmiel, Czerniejów,
Wierciszów, Tuszów, Skrzynice), a
także Komendę Miejską Policji w Lub-
linie, Wydział Ruchu Drogowego.
DZIĘKUJEMY. Im też lało się za koł-
nierze, oni też poświecili niedzielę,
swój wolny czas. Dziękujemy za
wszystkie uśmiechy, za każdą kar-
teczkę z napisem „Witamy” po drodze.
Zrobiliście to dla przygody, dobrej za-
bawy, dla mile spędzonego czasu
oczekiwania na kolorowy korowód.
Niektórzy się przebrali, inni napompo-
wali balony. Zrobiliście to, by pokazać
Waszym dzieciom, co to znaczy dobra
zabawa i świętowanie, nawet mimo
deszczu. 

Wg naszych obliczeń z Dnia
Dziecka skorzystało około 700 dzieci i
pewnie drugie tyle rodziców, na zaję-
ciach stałych w sezonie 2019/2020
gościliśmy 252 uczestników, a rok
2019 zamknęliśmy z liczbą ponad
5900 odbiorców naszych działań. Za-
praszamy do tej dużej zadowolonej
społeczności, razem możemy działać
lepiej i więcej.

Jesteśmy dumni z tego dnia,
z całego korowodu, z frajdy jaką spra-
wiliśmy tyyyylu dzieciakom. Gdy w po-
niedziałek rano po tej koszmarnie
zimnej i mokrej niedzieli wyszło piękne
słońce, żałowaliśmy bardzo, w nas też
zbudziła się złość, ale! Przecież to
właśnie w poniedziałek był właściwie
1.06 – Dzień Dziecka, więc to był naj-
lepszy prezent, jaki nasze dzieciaki
mogły dostać! Rodzicom życzymy, by
zawsze dostrzegali słońce i potrafili
pokazać je swoim dzieciom. A dzie-
ciom życzymy, by były takie, jak są
teraz jeszcze dłuuugo w życiu –

szczęśliwe, uśmiechnięte, beztroskie,
radosne, akceptujące. I małe podsu-
mowanie na koniec. Do za rok! 

Dzień Dziecka w liczbach:
• ok 1500 osób spotkanych na trasie w
tym ponad 700 dzieci,
• 700 rozdanych prezencików,
• 70 km przejechanej trasy,
• 4h super zabawy,
• 7 jednostek OSP z gminy Jabłonna
zaangażowanych w wydarzenie,
• eskorta policji,
• 3 auta osobowe i 1 ciężarówka w ko-
rowodzie,
• 10 osób pracujących przy wydarze-
niu i 3 wolontariuszy,
• 1 miesiąc przygotowań,
• 1 tydzień budowania scenografii,
• 2.000 do 10.000 unikalnych użytkow-
ników - Zasięgi postów na FB.

Katarzyna Kotarska
dyrektor Kultury 
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