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Aby Święta Wielkiej Nocy 
były wzorem 

duchowego wzbogacenia 
i umocnienia 

dającego radość, pokój i nadzieję. 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół.

Mariusz Mielnik
Przewodniczący Rady

Gminy Jabłonna

Magdalena 
Sałek-Lewczyk

Wójt Gminy Jabłonna
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Gmina Jabłonna
wśród najlepiej 

rozwijających się
gmin w Polsce

Koniec i początek roku to intensywny
czas w samorządach, zakańczanie
procesów inwestycyjnych, nowe prze-
targi, uchwalanie budżetu na przyszły
rok, podsumowania i liczne sprawoz-
dania. Taki czas nastał, m.in. również
dla Gminy Jabłonna.

Podsumowanie mijających lat
możemy zobaczyć w niezależnym ran-
kingu „Wspólnoty” – są to opracowy-
wane przez prof. Pawła Swianiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego zesta-
wienia wszystkich samorządów anali-
zowane na podstawie obiektywnych
danych z GUS pod kątem kilku aspek-
tów: finansowym, ekonomicznym, in-
frastrukturalnym i społecznym.  

Według podanego rankingu
Gmina Jabłonna awansowała aż o 763
miejsca z 1123 w rankingu gmin wiej-
skich za lata 2010-2013 na 360
miejsce z okresu 2013-2017 (na 1555
gmin wiejskich w Polsce). 

W województwie lubelskim
zajęliśmy 8. miejsce, a wśród gmin po-
wiatu lubelskiego 6. miejsce – co nie-
wątpliwe nas cieszy, ponieważ nasza
praca przynosi wymierne efekty.

Gmina wiejska Miejsce 
w rankingu

Głusk 11

Niemce 110

Konopnica 126

Wólka 175

Jastków 268

Jabłonna 369

Niedrzwica Duża 514

Wojciechów 781

Strzyżewice 1065

Krzczonów 1177

Garbów 1338

Borzechów 1375

Wysokie 1493

Zakrzew 1545

Gmina Jabłonna zajęła 326
miejsce wśród 2478 gmin i miast w
Polsce i 5 miejsce w powiecie lubel-
skim w rankingu wartości projektów
unijnych realizowanych na terenie
danej gminy w perspektywie finanso-
wej 2014-2020. Ranking opracowany
został na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego.

Wartość projektów realizowa-
nych na terenie Gminy Jabłonna w
2018 roku wyniosła 93 688 802,00 zł. 

W kwotę dla Gminy Jabłonna
wliczone zostały m.in. projekty doty-
czące przebudowy dróg wojewódzkich
835 i 836.

Dane dotyczą wszystkich pro-
jektów realizowanych na terenie danej
gminy czy miasta; nie należy ich utoż-
samiać wyłącznie z projektami realizo-
wanymi przez samorząd. Zliczono też
przedsięwzięcia prowadzone na tere-
nie danej gminy przez inne samo-
rządy, np. powiaty czy województwa.
Podane liczby odnoszą się do podpi-
sanych umów o dofinansowanie 

projektów unijnych i uwzględniają
koszty niekwalifikowalne. Chodzi o
fundusze ze środków UE na lata 2014-
2020 dostępne w ramach krajowych
programów operacyjnych, takich jak
PO Infrastruktura i Środowisko, a
także programów regionalnych, po
które mogą sięgać beneficjenci na ob-
szarze danego województwa. Nato-
miast w zestawieniu nie wzięto pod
uwagę Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Łącznie zestawienie doty-
czące perspektywy unijnej 2014-2020
i obejmuje wszystkie 2478 samorządy.

Marcin Pastuszak

Informacja na podstawie: 
www.samorzad.pap.pl oraz 
www.europarlament.pap.pl

Jabłonna wśród 
liderów 

pozyskujących 
fundusze unijne

Miejsce 
w rankingu

Gmina Wartośc realizowanych 
projektów

180 Głusk 150 030 151,00 zł

220 Niedrzwica Duża 128 538 484,00 zł

233 Niemce 122 628 343,00 zł

318 Jastków 95 478 626,00 zł

326 Jabłonna 93 688 802,00 zł

369 Wólka 83 793 675,00 zł

483 Konopnica 62 051 883,00 zł

699 Strzyżewice 41 958 097,00 zł

798 Krzczonów 36 160 397,00 zł

867 Wysokie 31 843 185,00 zł

1066 Bychawa 23 651 971,00 zł

1293 Zakrzew 15 696 861,00 zł

1298 Garbów 15 593 142,00 zł

1367 Wojciechów 14 092 514,00 zł

1491 Bełżyce 11 611 288,00 zł

2352 Borzechów 1 707 017,00 zł
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Ruszył 
pierwszy etap 

rewitalizacji centrum
gminy Jabłonna

„Poprawa Spójności prze-
strzennej, społecznej i kulturowej Lu-
belskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez rewitalizację” to projekt, na
którego realizację gmina Jabłonna
otrzymała dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego WL
2014-2020. Wartośc zadania to ponad
6 mln zł.

Kompleksowa rewitalizacja
obejmuje siedem zadań tj.: przebu-
dowę remizy OSP w Jabłonnie-Mają-
tek na potrzeby świetlicy
środowiskowej i miejsca spotkań
mieszkańców,  budowę placu promocji
lokalnych produktów z infrastrukturą
(teren za skwerkiem) wraz z budową
drogi dojazdowej, budowę parkingu
(teren, na którym obecnie znajduje się

budynek GOPS i Biblioteka), remont 
i przystosowaniu obecnego budynku
Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby
Biblioteki, modernizację budynku gos-
podarczego na potrzeby miejsca spot-
kań dla mieszkańców oraz  budowę
placu w centrum miejscowości Jab-
łonna-Majątek wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą.

Obecnie trwają  prace w ra-
mach trzech zadań. Budowany jest
plac promocji produktów lokalnych i
rolnictwa z infrastrukturą wraz z bu-
dową drogi dojazdowej, gdzie za-
awansowanie prac wynosi już ponad
50%. Równolegle w ramach kolejnego
zadania realizowane są prace polega-
jące na  przebudowie remizy OSP w
Jabłonnie-Majątek na potrzeby świet-

licy środowiskowej i miejsca spotkań
dla mieszkańców. Zaawansowanie
prac w tym zadaniu wynosi około 20%.

Kolejny etap inwestycji zapla-
nowany jest na w 2020 r, kiedy wyko-
namy budowę parkingu (teren, na
którym obecnie znajduje się budynek
GOPS i Biblioteka) oraz remont i przy-
stosowanie obecnego budynku
Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby
Biblioteki i miejsca spotkań dla miesz-
kańców. W ramach ostatniego etapu
na miejscu dawnego placu targowego
powstanie teren rekreacyjny - park z
placem zabaw, siłownią zewnętrzną i
parkiem sensorycznym. 

Agnieszka Wójtowicz

Powstaje 
kompleks boisk

przy Szkole 
Podstawowej 

w  Czerniejowie

Firma IWOBUD Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie wygrała postę-
powanie przetargowe i w grudniu 2018
r. podpisała umowę na realizację pro-
jektu „Przebudowa boisk sportowych
w m. Czerniejów w celu rozbudowy in-
frastruktury  rekreacyjno-wypoczynko-
wej  na terenie gminy Jabłonna”
dofinansowanego ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Prace budowalne potrwają do
końca kwietnia br. co oznacza, że
jeszcze przed wakacjami  dzieci będą
mogły korzystać z nowoczesnej  infra-

struktury sportowo - rekreacyjnej w
postaci zewnętrznego boiska do piłki
siatkowej i nożnej.

Powstały obiekt będzie kolej-
nym ogólnodostępnym miejscem słu-
żącym mieszkańcom całej  Gminy
Jabłonna, w tym w szczególności
mieszkańcom miejscowości Czernie-
jów, na terenie której nie ma ogólno-
dostępnego miejsca spotkań
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Całkowita wartość inwestycji
wynosi 374 684,07 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Otwarta Strefa 
Aktywnośći 
w Tuszowie

8 marca 2019 r.  zakończył się
montaż urządzeń i można już zacząć
korzystać z placu zabaw i  siłowni ple-
nerowej zlokalizowanej w Tuszowie na
placu za remizą strażacką.

OSA to ogólnodostępne, ple-
nerowe miejsce sportu, rekreacji i od-
poczynku, w skład której weszły:
siłownia zewnętrzna, sprawnościowy
plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i
gier ze stołem do gry w szach oraz
ławkami do odpoczynku.

W najbliższym czasie w obrę-
bie siłowni i placu zostanie zasiana
trawa.

Na utworzenie strefy spor-
towo-rekreacyjnej w Tuszowie Gmina
Jabłonna pozyskała dotację w kwocie
50 tyś ze środków Ministerstwa Sportu

i Turystyki co stanowi blisko 50%
wszystkich poniesionych kosztów.
Dzięki temu stała się jedną z 792 gmin
z całego kraju, które w ramach pierw-
szej edycji Programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
otrzymały wsparcie na budowę miejsc
spotkań i aktywności całych rodzin –
dzieci, rodziców, seniorów.

Łączna wartość inwestycji 
wyniosła 107 943,13  zł.

Mamy nadzieję, że  powstały
kompleks   umożliwi  mieszkańcom
gminy Jabłonna spędzenie wolnego
czasu w sposób aktywny i stanie się
miejscem integracji społecznej dla
wszystkich mieszkańców w różnym
wieku i o zróżnicowanej sprawności fi-
zycznej.

Powstały obiekt  stanowi uzu-
pełnienie istniejącej infrastruktury
sportowej na terenie Gminy Jabłonna

Agnieszka Wójtowicz

Przebudowa dróg
wojewódzkich 

nr 835 i 836

Trwają ostatnie prace zwią-
zane z przebudową drogi wojewódz-
kiej nr 835 na trasie Piotrków Pierwszy
- Lublin. Na terenie Gminy Jabłonna
wykonywane są niezbędne poprawki
oraz wykończenia przy chodnikach,
ścieżce rowerowej i rowach. Na od-
cinku przed Lublinem trwa układanie
ostatniej warstwy asfaltu oraz chodni-
ków.

Wykonawca drogi - firma Stra-
bag - zgodnie z umową, ostatnie prace
ma wykonać do końca czerwca 2019
roku. Odbiór drogi zaplanowany jest

na czerwiec tego roku.
W lipcu tego roku powinniśmy

również pojechać nowowyremonto-
waną drogą wojewódzką nr 836 (na
odcinku Piotrków Pierwszy - Piaski),
której wykonawcą jest również firma
Strabag.

Na poszczególnych odcin-
kach drogi kładziony jest nowy asfalt,
przygotowywane pobocza oraz rowy,
na wyznaczonych fragmentach kła-
dziony jest chodnik. 

W miejscowości Chmiel Drugi
trwają prace związane z budową

ronda, które ma usprawnić przejazd
samochodów na skrzyżowaniu z
drogą powiatową. Skrzyżowanie to do
niedawana było jednym z najniebez-
pieczniejszych skrzyżowań w Gminie
Jabłonna, na którym bardzo często
dochodziło do niebezpiecznych wy-
padków i kolizji drogowych. Budowa
ronda ma wyeliminować występowa-
nie wypadków.

Marcin Pastuszak
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Dotacja 
na Klub Malucha

„Zielone Jabłuszko”

Na początku marca w Lubel-
skim Urzędzie Wojewódzkim wrę-
czono promesy w ramach programów
Maluch +. Dofinansowania otrzymali
przedstawiciele ośmiu samorządów w
tym Gmina Jabłonna. Promesy prze-
kazali na ręce Pani Kierownik Ag-
nieszki Wójtowicz Wiceminister w
Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej Krzysztof Michałkiewicz i
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Dzięki otrzymanemu dofinan-

sowaniu na terenie Gminy Jabłonna w
2019 roku powstanie 15 miejsc dla
dzieci w wieku do lat 3 w Klubie Dzie-
cięcym "Zielone Jabłuszko" przy Ze-
spole Szkół w Piotrkowie.

Całkowita wartość projektu
wynosi 614 981 zł. Przyznana dotacja
pochodzi ze środków  Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu Maluch+ i wyniesie 
450 000,00 zł natomiast wkład własny
Gminy Jabłonna wyniesie  164 981,00 zł.

W ramach projektu zaplano-
wano prace budowlane polegające na
dostosowaniu pomieszczeń do po-
trzeb dzieci oraz zakup pierwszego
wyposażenia tj. meble, wyposażenie
wypoczynkowe, wyposażenie ku-
chenne.

Funkcjonowanie Klubu Dzie-
cięcego rozpocznie się od początku
2020 roku.

Agnieszka Wójtowicz

Kolejne dotacje 
dla Gminy Jabłonna

31 stycznia 2019 r. Wójt
Gminy Jabłonna oraz Skarbnik Gminy
Jabłonna podpisały umowy na dofi-
nansowanie dwóch kolejnych projek-
tów dotyczących oznakowania miejsc
cennych przyrodniczo i kulturowo oraz
renowacji zabytków.

Umowy podpisane zostały po-
między Gminą Jabłonna i granto-
dawcą - Lokalną Grupą Działania
„Kraina wokół Lublina". 

W ramach grantu „Renowacja
zabytków" Gmina Jabłonna otrzymała 
dofinansowanie na realizację zadania

„Pielęgnacja drzewostanu alei jesiono-
wej w m. Jabłonna-Majątek". Całko-
wita wartość zadania - 24 000,00 zł.

W ramach grantu „Oznakowa-
nie miejsc atrakcyjnych historycznie,
kulturowo, przyrodniczo" Gmina 
Jabłonna otrzymała dofinansowanie 
na realizację zadania „Gminna Jab-
łonna - atrakcyjna przyrodniczo, kultu-
rowo i historycznie". Całkowita
wartość zadania -  25 410,00 zł.

Realizacja projektów ruszy 
w II kwartale 2019 r. 

Marcin Pastuszak

Przed wakacjami
ruszy 

termomodernizacja
szkoły 

w Piotrkowie

Gmina Jabłonna otrzymała
dofinansowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa
efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej na realizację
projektu „Poprawa efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności
publicznej z terenu Gminy Jabłonna –
Termomodernizacja szkół”.

Zadanie będzie polegało na
termomodernizacji budynków szkół w
Piotrkowie, Tuszowie, Skrzynicach po-
przez docieplenie ścian zewnętrznych
i dachu, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej oraz modernizację oświet-
lenia.

W kwietniu br. ogłoszony zo-
stanie przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy na wykonanie
termomodernizacji Zespołu Szkół w
Piotrkowie. 

Termomodernizacje szkół w
Skrzynicach i Tuszowie zaplanowane
zostaly na rok 2020.

Całkowita wartość inwestycji
3 457 211,37  zł. Kwota dofinansowa-
nia 2 017 934,25 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Nowe stawki 
za odbiór śmieci

Od 1 maja 2019 r. zmianie
ulegają stawki za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Nowe stawki
przyjęte zostały uchwałą nr IV/29/2019
Rady Gminy Jabłonna z dnia 12
marca 2019 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty. Ich wy-
sokość uzależniona jest od znacznego
wzrostu opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na wysypiskach
śmieci, do których przewożone są od-
pady z naszych gospodarstw domo-
wych.
Nowa wysokość opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunal-
nymi, począwszy od 1 maja 2019r.:
1. Nieruchomości, na których zamieszkuje
1 osoba:

Za odpady zbierane selektywnie 
– 8 zł/miesiąc.

Za odpady zbierane nieselektywnie 
– 16 zł/miesiąc.

2. Nieruchomości, na których zamieszkuje
2 osoby:

Za odpady zbierane selektywnie 
– 16 zł/miesiąc.

Za odpady zbierane nieselektywnie 
– 32 zł/miesiąc.

3. Nieruchomości, na których za-
mieszkuje od 3 do 5 osób:

Za odpady zbierane selektywnie
– 28 zł/miesiąc.

Za odpady zbierane nieselektywnie
– 56 zł/miesiąc.

4. Nieruchomości, na których za-
mieszkuje 6 i więcej osób:

Za odpady zbierane selektywnie 
– 40 zł/miesiąc.

Za odpady zbierane nieselektywnie 
– 80zł/miesiąc.

Miesięczna opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi
wnoszona będzie przez właścicieli nie-
ruchomości bez wezwania w terminie
do ostatniego dnia miesiąca.
Uwaga! W związku ze zmianą stawki
opłaty każdy właściciel nieruchomość
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie
o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej na
podstawie nowej stawki opłaty i da-
nych wskazanych w dotychczasowej
deklaracji.

Właściciele  nieruchomości

zamieszkałych w przypadku zmiany
stawki opłaty nie mają obowiązku
składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć jeśli
nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 dni
od daty zaistniałej zmiany.

Opłatę należy bez dodatko-
wego wezwania wnosić na indywi-
dualny rachunek bankowy.

Nowe dowody wpłat wraz 
z zawiadomieniami dostarczane
będą do Państwa przez sołtysów, a
także pocztą.

Istnieje możliwość indywidual-
nego odbioru dowodów wpłat w Urzę-
dzie Gminy Jabłonna u pani Magdaleny
Maj (w budynku weterynarii).

Firmą odbierającą odpady ko-
munalne przez kolejne dwa lata bę-
dzie w dalszym ciągu firma EkoMega.
W miesiącu czerwcu firma EkoMega
dostarczać będzie do Państwa nowe
harmonogramy odbioru śmieci, które
obowiązywać będą od lipca 2019 r.

Magdalena Maj

STOP 
wypalaniu traw!

Co roku o tej samej porze – w
okresie wiosennym dochodzi do poża-
rów wznieconych  wypalaniem traw na
łąkach oraz nieużytkach rolnych. Przy-
pominamy, że takie zachowania są
czynem bezprawnym pociągającym
za sobą odpowiedzialność karną.

Prawo przewiduje karę grzywny,
aresztu, a nawet 8 lat pozbawienia
wolności, jeżeli zostanie wzniecony pożar.

W myśl  ustawy  z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody, kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary, podlega
karze aresztu albo grzywny.  

Wypalanie traw nie daje ża-
dnych korzyści, co więcej, przynosi
straty w przyrodzie i zagraża człowie-
kowi. Dym pochodzący z wypalania
jest niebezpieczny nie tylko z powodu
zatruwania powietrza. Wypalanie traw
utrudnia również poruszanie się po
drogach kierowcom – gęsty dym po-
krywa drogi, pobocza i może znacznie
ograniczyć widoczność, w wyniku
czego, podobnie jak we mgle, może

dojść do wypadku lub kolizji. Każda in-
terwencja zastępów straży pożarnej
kosztuje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
ilość zdarzeń związanych z pożarami
traw i ilość zastępów walczących z
tymi pożarami to okazuje się, że walka
z tym procederem staje się bardzo
kosztowana dla podatników. Ale
koszty to nie tylko zużyte środki gaś-
nicze, paliwo, sprzęt – to również ludz-
kie życie. Należy również pamiętać, że
kiedy strażacy są dysponowani do ga-
szenia pożarów traw, w tym samym
czasie mogą być potrzebni w innym
miejscu, aby pomagać np. ofiarom wy-
padków drogowych. Apelujemy o roz-
sądek!

Zanim podpalisz łąkę, zasta-
nów się czy warto narażać kogoś na
utratę zdrowia lub życia!
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Sesje 
Rady Gminy 

Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas II sesji 

w dniu 11 grudnia 2018 r.:
1. Uchwała nr II/11/2018 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023,
2. Uchwała nr  II/12/2018 w sprawie usta-
nowienia programu osłonowego 
w ramach wieloletniego rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023,
3. Uchwała nr II/13/2018 w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Jabłonna na rok 2019,
4. Uchwała nr II/14/2018 w sprawie wpro-
wadzenia zwolnień od podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Jabłonna,
5.Uchwała nr II/15/2018 w sprawie okre-
ślenia wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Jabłonna
na 2019 rok,
6.Uchwała nr II/16/2018 w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta przyjmo-
wanej do obliczenia podatku rolnego na
2019 rok,
7.Uchwała nr II/17/2018 w sprawie przy-
jęcia przez Gminę Jabłonna 
od Powiatu Lubelskiego prowadzenia za-
dania publicznego polegającego 
na zarządzaniu publiczną drogą powia-
tową Nr 2274L Czerniejów-Skrzynice na
odcinku od km 0+018,42 

do km 0+068,42 w miejscowości Czer-
niejów na terenie Gminy Jabłonna,
8.Uchwała nr II/18/2018 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Lu-
belskiemu na realizację zadania pn.
„Odbudowa drogi powiatowej nr 2275L
od km 4+823 do km 5+126, od km 5+391
do km 5+900 w miejscowości Skrzynice
- Kolonia, Gmina Jabłonna, uszkodzonej
w wyniku gwałtownego spływu wód opa-
dowych w 2014 r.”
9.Uchwała nr II/19/2018 w sprawie zmian
w budżecie na rok 2018,
10.Uchwała nr II/20/2018 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
11.Uchwała nr II/21/2018 w sprawie wy-
znaczenia przedstawiciela Gminy Jab-
łonna do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w
Bełżycach.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas III sesji 

w dniu 22 stycznia 2019 r.:
1.Uchwała nr III/22/2019 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej,
2.Uchwała nr III/23/2019 w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2019,
3.Uchwała nr III/24/2019 w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Jabłonna na 2019 rok,
4.Uchwała nr III/25/2019 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Narkomanii na 2019 rok,
5.Uchwała nr III/26/2019 w sprawie regu-
laminu wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Jabłonna.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas IV sesji 

w dniu 12 marca 2019 r.:
1. Uchwała nr IV/27/2019 w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Jabłonna na lata 2019-2023,
2. Uchwała nr IV/28/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w miejscowości Piotrków
Drugi stanowiących własność Gminy

Jabłonna,
3. Uchwała nr IV/29/2019 w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
4. Uchwała nr IV/30/2019 w sprawie
zmiany uchwały nr XX/138/2016 
z dnia 05.07.2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
5. Uchwała nr IV/31/2019 w sprawie przy-
jęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Jab-
łonna na 2019 rok”,
6. Uchwała nr IV/32/2019 w sprawie
opracowania i przekazania projektu regu-
laminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązują-
cego na terenie gminy Jabłonna do or-
ganu regulacyjnego,
7. Uchwała nr IV/33/2019 w sprawie przy-
jęcia „Programu wspierania rodziny w
Gminie Jabłonna na lata 2019 do 2021",
8. Uchwała nr IV/34/2019 w sprawie
określenia warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobie-
rania,
9. Uchwała nr IV/35/2019 w sprawie usta-
lenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy, doradcy zawodo-
wego, terapeuty pedagogicznego i nau-
czycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze,
10. Uchwała nr IV/36/2019 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019,
11. Uchwała nr IV/37/2019 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Pęcak

Bezpłatny odbiór
odpadów foliowych

Gmina Jabłonna informuje, że
istnieje możliwość nieodpłatnego prze-
kazania odpadów powstających w
gospodarstwach rolnych w postaci: foli
po sianokiszonce, worków foliowych
po nawozach, worków big-bag i maku-
latury (książki, gazety, czasopisma). 

Odpady te odbierane będą
przez firmę PPHU T-R BUD Tomasz
Siwiec, Zawada 63, 24-216 Wąwol-
nica.

Przedsiębiorca odbiera wska-

zane odpady bezpośrednio z terenu
nieruchomości. Osoby zaintereso-
wane nawiązaniem współpracy pro-
szone są o kontaktowanie się
bezpośrednio z firmą pod nr tel. 691-
122-383. 

Jednocześnie informujemy, że
firma nie odbiera odpadów w postaci:
• foli czarnej, czarno-białej, tunelowej,
• sznurków,
• styropianu i innych odpadów. 

Magdalena Maj
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Nowi sołtysi 
i rady sołeckie

Z końcem kadencji poprzed-
niej Rady Gminy Jabłonna, zgodnie z
obowiązującym prawem zakończeniu
ulegały także kadencje sołtysów i rad
sołeckich. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, 
w sołectwie są dwa organy: uchwało-
dawczy, jakim jest zebranie wiejskie,
oraz wykonawczy – sołtys.

Na początku stycznia 2019 r.
we wszytskich sołectwach Gminy Jab-
łonna zorganizowane zostały zebrania
wiejskie, na których wybierani byli soł-
tysi i członkowie rad sołeckich na
nową, 5-letnią kadencję.

Wszystkim sołtysom i człon-
kom rad sołeckich serdecznie gratulu-
jemy i życzymy owocnej pracy na
rzecz swoich lokalnych społeczności
we współpracy z mieszkańcami, Rad-
nymi oraz Wójtem i Urzędem Gminy
Jabłonna

Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu wykaz nowowybranych sołtysów
oraz członków rad sołeckich, a także
procentowy udział mieszkańców da-
nego sołactwa w zebraniach wybor-
czych.

Magdalena Pęcak
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Budowa nowego budynku
Urzędu Gminy Jabłonna przyspiesza
coraz bardziej. W środku budynku po-
łożone zostały już instalacje sanitarne,
postawione są ścianki działowe.
Trwają prace związane z położeniem
tynków, instalacji elektrycznych i tele-
fonicznych. W najbliżsych tygodniach
układana będzie glazura.

Na zewnątrz budynek zosta-

nie ztermomodernizowany, a teren
dookoła niego będzie zagospodaro-
wany m.in. poprzez utworzenie par-
kingu i terenów zielonych.

W nowym budynku, oprócz
Urzędu Gminy, swoje miejsce będą
miały również - Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Zespół Administra-
cyjny Szkół. Wszystko po to, aby
mieszkańcy załatwiający sprawy urzę-

dowe mogli je zrealizować w jednym
miejscu - bez konieczności jeżdzenia
pomiędzy różnymi budynkami, jak to
ma miejsce w chwili obecnej.

Zakończenie budowy i odda-
nie budynku do użytkowania plano-
wane jest na wrzesień 2019 roku.
Pracownicy rozpoczną pracę w nowej
siedzibie w okolicach listopada 2019 r.

Marcin Pastuszak

Na początku roku Gmina Jab-
łonna ogłosiła 2 konkursy dla organi-
zacji pozarządowych. Pierwszy w
zakresie sportu i kultury fizycznej,
drugi (ogłoszony po raz pierwszy) w
dziedzinie kultury i edukacji.

Dotacje na realizację działań
sportowych w 2019 roku otrzymały

następujace organizacje:
1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland”
Tuszów - „Zagospodarowanie wol-
nego czasu i rozwój zainteresowań
poprzez prowadzenie szkolenia spor-
towego oraz udział w zawodach spor-
towych” - dotacja 32 500,00 zł,
2. Gminny Klub Sportowy „Avenir”
Jabłonna - „Szkolenie dzieci, mło-
dzieży, dorosłych oraz współzawodnic-
two w piłce nożnej” – dotacja 34 000,00 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” -  
dotacja 34 000,00 zł,
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub

Sportowy „MUKS” Jabłonna - „Organi-
zacja i prowadzenie zajęć sportowo -
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Jabłonna w 2019 roku”
- dotacja 19 000,00 zł,
5. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji
Mieszkańców - „Basen to zdrowie
2019” - dotacja 10 500,00 zł.

Dotacje na realizację działań
w zakresie kultury i edukacji w 2019
roku otrzymały następujace organizacje:
1. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji
Mieszkańców - „Artystyczne lato dla
młodzieży” - dotacja 4 720,00 zł,
2. Stowarzyszenie Czerwone Jab-
łuszko - „Smacznie, zdrowo na lu-
dowo” - dotacja 2 280,00 zł.
3. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji
Mieszkańców - „Rozwój na lepsze
jutro” - dotacja 2 700,00 zł.

Marcin Pastuszak

Kiedy nowy 
urząd gminy?

Gmina wspiera 
lokalne organizacje

pozarządowe

Jeszcze w tym
roku powstanie 

boisko przy szkole 
w Jabłonnie

Gmina Jabłonna podpisała
umowę na budowę boisk sportowych

przy Zespole Szkół w Jabłonnie w ra-
mach Programu Rozwoju Szkolnej In-
frastruktury Sportowej realizowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wniosek przygotowany przez
Gminę Jabłonna dotyczący „Budowy
boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Jabłonnie” otrzy-
mał 50% dofinansowania i jest jednym
z 291 obiektów w Polsce,  który po-
wstanie  jeszcze w tym roku.

Dzięki otrzymanym środkom
finansowym przy Zespole Szkół w
Jabłonnie powstanie nowoczesny i
bezpieczny obiekt sportowy składa-

jący się z boiska do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy sztucznej wraz z try-
bunami oraz boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni z poliuretanu. 

Wsparcie sportu w szkołach
to dla nas niezwykle ważny temat.
Jesteśmy dumni z wyników osiąga-
nych przez naszych uczniów, utwier-
dzają nas one w przekonaniu, że
popularyzacja aktywności fizycznej to
absolutna konieczność, a przyznane
po raz pierwszy stypendia sportowe
oraz rozbudowywana baza sportowa
mają to ułatwić.

Agnieszka Wójtowicz
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Drodzy Mieszkańcy! Zapra-
szamy do włączenia się po raz kolejny
w naszą akcję, która ma na celu
zwiększenie wpływu z podatków do
budżetu gminy. Wystarczy w zeznaniu
podatkowym PIT za 2018 rok wpisać
miejsce zamieszkania na terenie
gminy Jabłonna lub zameldować się
na terenie naszej gminy. Dzięki temu
cześć Państwa podatków wpłynie do
budżetu. Z każdego 1000 zł zapłaco-
nego przez podatnika podatku docho-
dowego, 370 zł trafia do gminy. Im
więcej mieszkańców ma gmina, tym
więcej podatków wpływa do budżetu
gminnego. Więcej pieniędzy w budże-
cie oznacza więcej zrealizowanych in-
westycji.

Dołączcie do mieszkańców,
którzy mają wpływ na budżet naszej
gminy! Zameldujcie się na terenie na-
szej gminy lub zmieńcie dane o miej-
scu zamieszkania we własciwym
Urzedzie Skarbowym lub w formula-
rzu PIT za 2018!

UWAGA, UWAGA!
Każda osoba, która na stałe zamel-
duje się na terenie naszej gminy
otrzyma roczny karnet na siłownię do
Sali Sportowej w Zespole Szkół w
Jabłonnie!

To dla nas ważne! Wspólnie możemy
więcej!

Przekaż swój 
podatek do Gminy

Jabłonna

Stypendia 
sportowe przyznane

Aż 11 wniosków o przyznanie
stypendium sportowego wpłynęło na
początku roku do Wójta Gminy Jab-
łonna.  

Komisja rozpatrująca wnioski
po analizie merytorycznej wskazała do
przynania stypendium sportowego na
2019 roku następujących sportowców
z terenu Gminy Jabłonna:
1. Piotr Goszczyński - w dyscyplinie
tenis stołowy,
2. Radosław Chrześcian - w dyscypli-
nie tenis stołowy,

3. Mateusz Deruś w dyscyplinie pływa-
nie,
4. Monika Vlasak w dyscyplinie tenis
stołowy.

Przyznane stypendia niewąt-
pliwie pozwolą każdemu ze stypen-
dystów na dalszy rozwój sportowy
oraz możliwość udziału w różnego ro-
dzaju zawodach sportowych.

Tegorocznym stypendystom
gratulujemy i życzymy sukcesów spor-
towych.

Marcin Pastuszak
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Kącik Relaksu 
w Szkole w Tuszowie

Kto powiedział, że w szkole
nie da się odpocząć? Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Tuszowie  już
się o tym przekonali. Od 21 marca
2019 r. mogą korzystać z kącika rela-
ksu, który znajduje się na górnym ko-
rytarzu. Inspiracją do stworzenia tego
miejsca była potrzeba znalezienia al-
ternatywy dla przerw spędzonych z te-
lefonem w ręce. 

Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę!

Uczniowie biorący udział 
w projekcie Wyższej Szkoły Edukacji i

Innowacji „Ciekawi siebie - Ciekawi
świata” wspólnie z samorządem
uczniowskim własnoręcznie wykonali
siedziska oraz półkę na książki, gry 
i czasopisma. 

Wykorzystanie skrzynek do
stworzenia mebli okazało się bardzo
praktycznym pomysłem, który z pew-
nością dodał uroku naszej szkole.
Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor
w kąciku znalazły się również dwie
sofy oraz zestaw miękkich puff. 

Jak już się przekonaliśmy to
miejsce stanowi świetną przestrzeń do

odpoczynku, rozmów z rówieśnikami,
czytania książek. Uczniowie chętnie
grają tu w warcaby i inne gry stoli-
kowe.

Kącik ma wielu fanów, 
a miejsce stało się oazą spokoju, wy-
ciszenia dla uczniów. Niedługo z głoś-
ników popłynie relaksacyjna muzyka.
Mamy nadzieję, że kącik będzie speł-
niał swoją funkcję oraz służył jak naj-
dłużej.

Elżbieta Moryl

II Przegląd 
Angielskiej Piosenki

Przedszkolnej

22 marca  w Zespole Szkół w
Jabłonnie odbyła się druga edycja
Przeglądu Angielskiej Piosenki Przed-
szkolnej "Happy Songs". 

Podobnie jak w roku ubieg-
łym, przegląd skierowany był do dzieci
z przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych Gminy Jabłonna, a jego celem
była promocja młodych talentów i po-
pularyzacja nauki języka angielskiego
wśród najmłodszych.

W tegorocznym konkursie
udział wzięły dzieci z przedszkoli z
Jabłonny i Piotrkowa oraz z oddziałów
przedszkolnych z Czerniejowa i Tu-
szowa. Wszystkie dzieci prezentowały

się fantastycznie, dlatego też Jury
konkursowe miało trudny orzech do
zgryzienia. 

Ostatecznie przyznano aż
cztery pierwsze miejsca. Zajęli je:
Klara, Franek i Julka z Jabłonny, Gab-
rysia, Zuzia i Emilka z Piotrkowa,
Ania, Milena i Filip z Czerniejowa oraz
Kacper, Zuzia, Nikola, Magda, Fabian
i Oliwia z Tuszowa. 

Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i statuetki.

Aneta Hordyjewicz



EDUKACJA |  Puls Gminy Jabłonna    Nr 1 (18)/2019, Kwiecień 2019

13

Z wizytą 
w Brzechwolandii

28 lutego 2019 r. dzieci z od-
ziałów przedszkolnych oraz klasy I-III
ze Szkoły Podstawowej w Czerniejo-
wie wyjeżdżały na wycieczkę do Lub-
lina na spektakl ,,Brzechwolandia”. 

Dzięki przedstawieniu dzieci
przeniosły się w kolorowy świat ma-
rzeń, pełen radości i muzyki. Poznały
przygody Misia, Robota, Krasnala,
Lalki oraz Tygryska, którzy w cudowny
sposób zapoznali widownię z twórczo-
ścią Jana Brzechwy. Aktorzy wyrecy-
towali i wyśpiewali dla nas najbardziej

znane wiersze, takie jak: „Samo-
chwała”, „Skarżypyta”, „Atrament”,
„Leń”, czy „Znaki przestankowe”. Przy-
gotowany spektakl nie tylko nas bawił,
ale przede wszystkim przypominał jak
powinniśmy się zachowywać w
szkole, w domu, na podwórku. Kolo-
rowe stroje aktorów i piękna sceneria
bardzo podobały się dzieciom. Kraina
Brzechwolandii dłużej zostanie w na-
szych wspomnieniach dzięki słowom
piosenki:
„Brzechwolandia - to kraina szczęśliwości,

Brzechwoladia - tutaj uśmiech 
zawsze gości.

W Brzechwolandii - bardzo szybko
mija czas, 

Brzechwolandia - uczy, bawi 
wszystkich nas!”

Następnym etapem wycieczki
były zabawy w Centrum Rozrywki Kids
Club. Celem tej części programu było
rozwijanie i doskonalenie sprawności
ruchowej, zręczności oraz orientacji w
przestrzeni a także integracji między
klasowej. Na początku dzieci
zostały zapoznane z zasadami zacho-

wania się podczas pobytu w centrum 
zabaw i przestrzegania ich, aby za-
pewnić sobie i innym bezpieczeństwo.
Największym powodzeniem cieszyły
się zjeżdżalnie, basen wypełniony ko-
lorowymi piłkami, strzelnica.  

Taki wyjazd to znakomity spo-
sób na wesołe i bezpieczne wypełnie-
nie czasu. Dzieci zmęczone, ale z
rumieńcami i uśmiechami na twarzy
wróciły autokarem do szkoły.

Renata Chmielewska-Puchała

Uczniowie Zespołu Szkół w
Piotrkowie uczestniczą w cyklicznie
wyświetlanych projekcjach filmowych
w lubelskim Kinie Bajka, które w bie-

żącym roku szkolnym 2018/2019 pro-
wadzi kolejny sezon Młodzieżowej
Akademii Filmowej. 

Celem projektu jest rozbudze-
nie w młodych widzach pasji do sztuki
filmowej oraz kształtowanie w nich
świadomego odbiorcy. Sezon obej-
muje kilka seansów dla każdej grupy
wiekowej. Każdej projekcji towarzyszy
rozmowa z filmoznawcą po obejrza-
nym filmie. Za udzielenie odpowiedzi
dzieci dostają drobne nagrody. 

Uczniowie biorą też udział w
ciekawych konkursach plastycznych i
literackich, które nawiązują do wy-
świetlanych produkcji. W miesiącu
grudniu miłą niespodzianką były słod-
kości od Świętego Mikołaja podaro-

wane po filmie. Repertuar seansów
jest odpowiednio dobrany do wieku
rozwojowego młodych widzów. Filmy
odznaczają się pozytywnymi walorami
wychowawczymi i poznawczymi.
Przekazują uniwersalne wartości i po-
szerzają wiedzę uczniów o świecie i
życiu innych. Stanowią atrakcyjne na-
rzędzie edukacyjne w realizacji szkol-
nej podstawy programowej.

Nauczyciele oraz uczniowie
Zespołu Szkół w Piotrkowie  składają
serdeczne podziękowania panu Wal-
demarowi Niedźwiedź oraz pracowni-
kom kina za życzliwą współpracę.

Dyrektor i Nauczyciele
Zespołu Szkół w Piotrkowie

Młodzi kinomani

Projekty 
realizowane przez
GOPS w Jabłonnie

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie kontynuuje
nadal w roku 2019 projekt  „Współ-
działanie na rzecz aktywnej integracji
w Gminach: Głusk, Jabłonna, Meł-
giew, Piaski” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Uczestnicy projektu w mie-
siącu lutym 2019r. brali udział w
warsztatach grupowych i indywidula-
nych poradnictwa psychologicznego.
Dało im to poczucie wiary we własne
siły i motywację do działania w okre-
śleniu swojej drogi życiowej i zawodo-

wej. Od lutego jedna z uczestniczek
projektu wykonuje prace społecznie
użyteczne na terenie naszej gminy.

W kolejnych miesiącach będą
realizowane warsztaty kompetencji
zawodowych, a także szkolenia zawo-
dowe. 

Jesienią planujemy realizację
nowego projektu skierowanego do
osób nieaktywnych zawodowo. Zain-
teresowanych podwyższeniem swoich
kwalifikacji zawodowych prosimy o
kontakt z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej.

Milena Podstawka
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W dn. 22 i 23 marca 2019 r.
uczniowie klas V – VIII SP w Tuszowie
uczestniczyli w cyklu zajęć warsztato-
wych organizowanych przez UMCS w
ramach projektu „Akademia Młodego
Przyrodnika”.

Pierwszego dnia zajęcia od-
bywały się w Parku Rekreacji Zoom
Natury w Janowie Lubelskim. W bar-
dzo nowoczesnych laboratoriach
uczniowie mieli okazję zdobywać wie-
dzę z  zakresu przyrody, historii natu-
ralnej, geologii, geografii i ekologii.
Kolejno odwiedziliśmy Laboratorium
Główne „Zoom Natury”, Laboratorium
„Energii i Recyklingu”, „Runo Leśne”,
„Awifauny i Troposfery”. W każdym z
nich czekały na nas multimedialne

ekrany i panele dotykowe, skamienia-
łości, liczne gatunki egzotycznych ro-
ślin i zwierząt – głównie ryb, płazów,
gadów i owadów, mogliśmy poznawać
przyrodę niemal wszystkimi zmysłami
– zapachy lasu, odgłosy ptaków. Eks-
pozycje w tych laboratoriach łączą
dwa światy: naturalny i wirtualny,
dzięki czemu przemawiają do mło-
dzieży znanym jej językiem. Nauka
staje się tutaj zabawą.

Kolejne zajęcia poświęcone
były zwierzętom egzotycznym.
Uczniowie nauczyli się rozpoznawać
wybrane gatunki pochodzące ze strefy
tropikalnej, poznali ich budowę, zwy-
czaje, cechy przystosowawcze i wiele
innych ciekawostek. Mieli też okazję
przyjrzeć się im bliżej, wziąć do ręki,
m.in. węża, agamę brodatą, straszyka
czy karaczany madagaskarskie.

Na zakończenie warsztatów
obejrzeliśmy film „Magiczny Wszech-
świat” w wersji 3D.

Kolejnego dnia gościliśmy na
Wydziale Biologii i Biotechnologii
UMCS. Zajęcia odbywały się w czte-
rech blokach tematycznych – odżywia-
nie, owady, grzyby i kreatywność. W
laboratoriach uniwersyteckich ucznio-
wie mogli poczuć się jak prawdziwi
naukowcy. 

W białych fartuchach i ręka-
wiczkach, z ogromnym zaangażowa-
niem i w skupieniu wykonywali
preparaty mikroskopowe i badali obec-
ność różnych substancji w produktach
spożywczych. Wysłuchali prezentacji
nt. zasad prawidłowego odżywiania
się oraz znaczenia grzybów w przyro-
dzie i życiu człowieka. Poznali niesa-
mowite fakty z życia delikatnych
owadów i nauczyli się rozpoznawać
niektóre z nich. Mogli też wziąć do ręki
modliszkę, wija i straszyka. 

Warsztaty z kreatywności
okazały się świetną gimnastyką
mózgu – uczniowie poznali kilka tech-
nik szybkiego i skutecznego uczenia
się a także ćwiczyli umiejętność pracy
zespołowej.

Zajęcia projektowe były nie-
zwykłą lekcją przyrody dla naszych
uczniów. U wielu z nich rozbudziły cie-
kawość świata przyrody i motywację
do nauki przedmiotów przyrodniczych.
Były też okazją do integracji grupy.
Mamy nadzieję na udział w kolejnych
tego typu projektach.

Koordynator projektu
Patrycja Deruś

Akademia Młodego
Przyrodnika

Dzień Kobiet 
w Czerniejowie

8 marca w Szkole Podstawo-
wej w Czerniejowie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji

Międzynarodowego Dnia Kobiet, przy-
gotowana przez chłopców klas star-
szych pod kierunkiem pani Urszuli
Oberdy.

Tematem przewodnim pro-
gramu artystycznego był motyw róży i
Małego Księcia, w którego rolę wcielił
się Bartłomiej Ziętek z klasy VII, zaś
jako róża wystąpiła Dagmara Stachyra
z klasy V. Ponadto publiczność mogła
wysłuchać utworów poetyckich i mu-
zycznych poświęconych kobietom.
Utwory recytowali chłopcy z klas VII,
VIII i IV. 

Nie zabrakło momentów hu-
morystycznych. W zabawnym skeczu

małżeńskim można było podziwiać Ni-
kolę Łusiak i Adriana Milewskiego z
klasy V. 

Na koniec chłopcy złożyli
wszystkim Paniom serdeczne życze-
nia, obdarowując je kwiatami. Dziew-
czynki ze wszystkich klas zostały
poczęstowane cukierkami. 

Oprawę muzyczną imprezy
przygotowała wraz z uczniami klas IV,
V i VII pani Urszula Cękała. O wystrój
sali gimnastycznej zadbała pani Mał-
gorzata Mikulska. 

Urszula Oberda
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Dzień 
bezpiecznego 

internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu uczniowie klasy IV i V Szkoły
Podstawowej w Tuszowie wzięli udział
w niezwykłych zajęciach. Dzięki
współpracy z Urzędem Komunikacji
Elektronicznej uczestniczyli w akcji
"Koduj z UKE" i lekcji programowania
Inteligentnego Miasta, którą pracow-
nicy UKE przeprowadzili w studio
TVP3 Lublin.

Za pomocą makiety Inteligen-
tnego Miasta uczniowie poznawali

czym jest krokowe wykonywanie dzia-
łań, algorytm, instrukcje warunkowe
oraz pętle. Dzieci zobaczyły jak w
praktyce wykorzystać programowanie,
jak automatycznie włączać i wyłączać
latarnie miejskie, opuszczać szlabany,
kiedy jedzie pociąg oraz zapalać
światła kolejowe i drogowe.

Nie mniejszą atrakcją dla na-
szych uczniów była również sama wi-
zyta w studio TVP Lublin, gdzie w
obecności kamer odbywały się zajęcia

z kodowania. Fragmenty z nagrania
tak wyjątkowej lekcji mogliśmy rów-
nież oglądać w Panoramie Lubelskiej.

Uczniowie wyszli zachwyceni
zarówno formą zajęć, jak i obecnością
w telewizji i studio nagrań. Dziękujemy
pracownikom UKE za pokazanie w
praktyce, do czego może służyć kodo-
wanie oraz jak ogromne znaczenie i
zastosowanie ma w życiu codzien-
nym.

Agnieszka Nawłatyna

Ciekawi siebie - 
ciekawi świata 
w Piotrkowie

W Zespole Szkół w Piotrkowie jest
realizowany Projekt„ Ciekawi siebie –
ciekawi świata” we współpracy z Wy-
ższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w
Lublinie w ramach Programu Opera-
cyjnego. Głównym celem projektu jest

wspieranie uczniów klas 4-6 szkoły
podstawowej w rozpoznawaniu włas-
nych uzdolnień, rozwoju zaintereso-
wań i kompetencji wspierających
doskonalenie siebie. Udział w projek-
cie zapewnia:
- identyfikację uzdolnień uczniów
przez przeprowadzenie „Testu Uzdol-
nień Wielorakich”;
- realizację warsztatów dotyczących
m. in. roli własnych zdolności w nauce,
twórczego i logicznego myślenia, ko-
munikacji, współpracy w zespole;
- pokazowe warsztaty prowadzone z
wykorzystaniem zasobów laborato-
rium WSEI w Lublinie;
- warsztaty z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii edukacyjnych:
Lego We DO oraz Minecraft EDU;

- zajęcia dla rodziców w wymiarze 8
godzin z zakresu wspierania dzieci w
rozwoju w oparciu o ich uzdolnienia.
Projekt zakończy się w czerwcu uro-
czystym podsumowaniem. 

Koordynatorzy 
Anna Wróbel 

Ewa Walczyszyn-Filozof 

Stypendia 
kulturalne przyznane

W tym roku po raz pierwszy
Wójt Gminy Jabłonna przyznała sty-
pendia dla osób zajmujących się twór-

czością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami. Pierw-
szymi stypendystami zostało 4 miesz-
kańców Gminy Jabłonna.

Stypendium w dziedzinie mu-
zyki otrzymała Julia Ścibura, która rea-
lizować będzie projekt „Moja pierwsza
piosenka".

Stypendium w dziedzinie foto-
grafii otrzymał Antoni Radecki, który
realizował będzie projekt „Powrót do
przeszłości".
Stypendium w dziedzinie sztuki filmo-
wej otrzymały: Maja Radecka na rea-
lizację projektu „Plan A" oraz Paulina
Szyszka na realizację projektu „Film -

mity i legendy słowiańskie a współ-
czesność".

Marcin Pastuszak



EDUKACJA| Puls Gminy Jabłonna     Nr 1 (18)/2019, Kwiecień 2019

16

Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

Od wielu lat dzieci i młodzież
ze szkół z terenu Gminy Jabłonna bie-
rze udział w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapo-
biega Pożarom" na szczeblu szkol-
nym, gminnym i powiatowym,
zajmując dobre miejsca.

Kontynuując tradycję Zarząd Od-
działu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Jabłonnie oraz Urząd
Gminy Jabłonna przeprowadzili elimi-
nacje gminne XLII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Etap
gminny Turnieju odbył się w dniu 18

marca 2019 r. w Centrum Kultury
Gminy Jabłonna.  

Zwycięzcy eliminacji gminnych:
Grupa I – uczniowie klas I – VI

szkół podstawowych:
I miejsce - Iga Grzegorczyk z Zespołu
Szkół w Piotrkowie,
II miejsce - Jakub Poleszak z Zespołu
Szkół w Piotrkowie,
III miejsce - Kacper Brodowski 
ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie.

Grupa II -  uczniowie klas VII – VIII
szkół  podstawowych  i klas III

gimnazjalnych:
I miejsce - Jan Wojtowski z Zespołu

Szkół w Jabłonnie,
II miejsce - Szymon Sosnówka 
z Zespołu Szkół w Piotrkowie oraz
Dawid Sinica z Zespołu Szkół w Jab-
łonnie, 
III miejsce - Rafał Zaborek z Zespołu
Szkół w Piotrkowie.

Uczestnicy eliminacji otrzymali
upominki i dyplomy, a zwycięzcy (od I
od III miejsca) dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Wójta Gminy Jabłonna.

Zwycięzcy (I miejsce) z obu
grup wiekowych wzięli udział w elimi-
nacjach powiatowych Turnieju które
odbyły się 28 marca 2019 r. w Lublinie.

Marek Bryda

Dzień Wiosny 
w Piotrkowie

W dniu 21 marca 2019 roku w
Zespole Szkół w Piotrkowie uroczy-
ście przywitaliśmy Wiosnę. Dla klas I-
V i przedszkola odbył się koncert
„Wiosenne talenty”. Występy dzieci
obfitowały w piosenki, gimnastykę ar-
tystyczną, żonglerkę, kręceniem hula-
hop, taniec nowoczesny i baletowy. 

Dwie grupy taneczne „Sprę-
żynki” i What’s up działające w szkole
wystąpiły z pokazem tańca nowoczes-
nego. 

Występom towarzyszyły
gromkie brawa oraz wielkie uznanie
dla utalentowanych uczniów.

Klasy, które nie brały udziału
w występach uczestniczyły w wiosen-
nej grze terenowej przygotowanej
przez Annę Zaborek - uczennicę klasy
trzeciej gimnazjum. Składała się ona z
punktów patrolowych, na których
uczestnicy musieli: wykonać proporce,
zamienić się w żaby, szukać jajek
schowanych przez wielkanocnego za-
jączka, zagrać w wiosenne kalambury,
rozwiązywać zagadki w języku angiel-
skim. Na zakończenie uczniowie spot-
kali się na szkolnym orliku gdzie
odbyły się wyścigi klasowe. 

Podczas dnia Wiosny czynna

była kawiarenka, która oferowała
ciasta, napoje i tosty.
Zabawa była bardzo ekscytująca i do-
starczyła uczniom oraz opiekunom
wielu ciekawych doświadczeń.

Elżbieta Pasieczna 
Beata Wilkołazka

Katarzyna Wierzchoń
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Podwójny 
sukces uczniów 
Zespołu Szkół 
w Jabłonnie  

W dniu 28 lutego 2019 r. w
Zespole Placówek Oświatowych w
Ciecierzynie odbył się XIV Powiatowy
Festiwal Piosenki ,,Niezapomniane
melodie’’. 

Tegoroczny konkurs nawiązy-
wał do 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uczestnicy wy-
konywali pieśni i piosenki patriotyczne.

II miejsce  w kategorii solistów

wyśpiewała Martyna Mielnik z III klasy
gimnazjalnej. Martyna otrzymała rów-
nież Nagrodę Specjalną Lubelskiego
Kuratora Oświaty.

II miejsce  wyśpiewał  też  ze-
spół w składzie: Natalia Szyszka,
Klaudia Klimek, Wiktoria Szyszka, Hu-
bert Tynecki.

W sumie wystąpiło 123
uczniów z 17 szkół podstawowych i 3

przedszkoli, którzy wykonali 54 pio-
senki konkursowe. 

Opiekunem artystycznym
uczniów jest Anna Grzegorczyk, która
została wyróżniona przez jury za
pracę z młodzieżą.

Anna Grzegorczyk

Ciekawi siebie 
- ciekawi świata 

w Tuszowie

Pierwszy tydzień ferii upłynął
uczniom z Tuszowa uczestniczącym w
projekcie "Ciekawi siebie - Ciekawi
świata" bardzo intensywnie i ciekawie.

W czasie trzydniowych warsz-
tatów odkrywali kreatywne sposoby
myślenia i rozwiązywania problemów.
Bawili się klockami Lego We Do kon-
struując roboty oraz je programując,
budowali miasteczko na platformie Mi-
necraft Edu oraz tworzyli prezentacje
multimedialne zgodnie z nowoczes-
nymi standardami. W każdym zadaniu
bardzo ważną częścią była prezenta-

cja wyników i rezultatów przygotowa-
nego projektu.

Uczniowie doskonale się ba-
wili, a przy okazji rozwijali kompeten-
cje kluczowe, umiejętność
posługiwania się ICT, zdolność logicz-
nego myślenia, kreatywność, innowa-
cyjność czy umiejętność pracy
zespołowej.

Koordynator projektu
Elżbieta Moryl
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Kodowanie 
w bibliotece

Miło nam poinformować, że
Gminna Biblioteka Publiczna w Jab-
łonnie znalazła się wśród 85 bibliotek
z całej Polski, które zakwalifikowały
się do projektu „Kodowanie w biblio-
tece – II edycja”, realizowanego przez

Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek 2017 -2018 finanso-
wanego ze środków bezzwrotnej po-
mocy zagranicznej w ramach umowy
dotacji z Polsko –Amerykańską Fun-
dacją Wolności. 

Każda biblioteka uczestni-
cząca w projekcie – w tym nasza –
otrzymała sprzęt w formie trzech ze-
stawów, na które składają się: tablety,
gry edukacyjne Scottie Go!, roboty
Photon w wersji edukacyjnej wraz z
akcesoriami (mata piankową i komple-
tem fiszek do ćwiczeń na macie). War-
tość netto otrzymanego sprzętu to
2740,92 zł. 

Nauka kodowania przez za-
bawę zachęci dzieci już od najmłod-
szych lat do zdobywania tej

umiejętności, do lepszego radzenia
sobie z nowymi technologiami, a
przede wszystkim pewniejszego i bez-
pieczniejszego korzystania z wszech-
obecnych elektronicznych urządzeń i
usług. Zajęcia kodowania w naszej
Bibliotece już wkrótce.

Aneta Kośka -Kłos

Rozwój kompetencji
cyfrowych

W pierwszych miesiącach
2019 roku w Gminie Jabłonna prze-
prowadzone zostały szkolenia z za-
kresu kompetencji cyfrowych. Projekt
„Rozwój Kompetencji Cyfrowych
Mieszkańców Gminy Jabłonna” cie-
szył się bardzo dużą popularnością,
ponieważ już w listopadzie 2018 r. ze-
braliśmy chętnych do sześciu grup

szkoleniowych. Łączna liczba uczest-
ników to 72 osoby. 

Zajęcia odbywały się w trzech
modułach: rodzic w sieci, działam w
sieciach społecznościowych, moje fi-
nanse w sieci.  

Po zakończeniu projektu,
wszyscy którzy wzięli w nim udział, na
pewno będą potrafili bezpiecznie po-
ruszać się w sieciach społecznościo-
wych, nawiązywać i kontynuować
swoje znajomości, kształtować swój
wizerunek, oraz korzystać z podsta-
wowych usług e-administracji z wyko-
rzystaniem konta ePUAPU i profilu
zaufanego. Ponadto bez problemu
każdy uczestnik skutecznie załatwi
swoje sprawy finansowe, biznesowe,
urzędowe za pośrednictwem Inter-
netu. A rodzic zrozumie jak zapewnić
bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak
również nauczy się korzystać z pod-
stawowych usług dedykowanych ro-

dzicom takich jak złożenie wniosku
Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej
Rodziny i wielu innych. 

Dziękujemy Pani Katarzynie
Krzywickiej Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Jabłonna jak również Probosz-
czowi parafii Czerniejów ks. Hubertowi
Czarneckiemu za udostępnienie sal
szkoleniowych.

Projekt w Gminie Jabłonna
realizowany był w ramach zadania
„Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców gmin Polski Południowo
– Wschodniej”, współfinansowanego z
Programu Operacyjnego Polska Cyf-
rowa, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”. Działa-
nie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wysokość uzyskanego
grantu: 39 460,00 zł.

Iwona Podsiadły

Warsztaty 
z wykonywania 

biżuterii 
w Chmielu

W ferie zimowe w filii biblio-
tecznej w Chmielu grupa kilkunastu
czytelników spróbowała swoich sił w
tworzeniu biżuterii z siatki jubilerskiej i
koralików. Wybór surowców był duży
a możliwości połączeń i aranżacji
wprost nieograniczone, uzależnione
jedynie od upodobań i pomysłów wy-
konawców.

Na początku wcale nie było
łatwo, koraliki gubiły się, a żyłki plątały
i skręcały. Jednak w rezultacie po kilku
godzinach twórczej pracy powstały

niepowtarzalne, autorskie ozdoby a
ich uczestnicy mogli rozwinąć  swoją
kreatywność i  umiejętności manualne.

Warsztaty pokazały, że przy
odrobinie wyobraźni  można zrobić
coś nowego, oryginalnego i niebanal-
nego. Każdy z uczestników opuścił
bibliotekę z zestawem bransoletek i
uśmiechem na twarzy.

Jolanta Migryt
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Śpiewający 
Słowik

25 marca 2019 r. w Centrum
Kultury Gminy Jabłonna odbył się po-
wiatowy etap Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”. W tym roku na scenie wystą-
piło 57 uczestników z terenu powiatu

lubelskiego. 
Jury w składzie: Martyna

Sabak, Piotr Czyryk oraz Kacper Zub-
kowicz po wysłuchaniu i obejrzeniu
prezentacji, postanowiło przyznać 11
nagród oraz 12 wyróżnień:
Kategoria I: 6-10 lat
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Zuzanna Jońska,
II miejsce: Karolina Teter, Jakub Stanek,
III miejsce: Adrianna Nowicka.
Wyróżnienia: Maja Ostapiuk, Zuzanna
Pawełczak, Julia Ścibura, Rozalia
Węcławska, Natalia Waręcka.
Kategoria II: 11-13 lat
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Nadia Klimek,
II miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Kornelia Gorajska
III miejsce: Maria Gajur.

Wyróżnienia: Karol Brzuch, Katarzyna
Grzywa, Oliwia Kuziuk, Agata Woźniak
Kategoria III: 14-16 lat
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu): Laura Łabiga,
II miejsce: Martyna Mielnik,
III miejsce: Natalia Szyszka.
Wyróżnienia: Kinga Bogusz, Gabriela
Nakonieczna, Julia Teter.
Kategoria III: 17-20 lat
I miejsce: Paulina Sprawka.

Nagrodami w tegorocznej
edycji były indywidualne lekcje śpiewu
oraz karty podarunkowe, które zostały
ufundowane przy wsparciu Powiatu
Lubelskiego.

Zwycięzcom gratulujemy i ki-
bicujemy na kolejnym etapie wokal-
nych zmagań!

Monika Rulka

Warsztaty filmowe
dla młodzieży

W marcu ruszyły warsztaty fil-
mowe dla młodzieży z terenu Gminy
Jabłonna. Warsztaty obejmują 10 so-

botnich spotkań, których finałem bę-
dzie pokaz etiud filmowych stworzo-
nych przez warsztatowiczów. Celem
warsztatów jest uświadomienie mło-
dzieży na czym polega tworzenie fil-
mów- jak wygląda praca różnych
pionów i za co odpowiadają różne
osoby, a przede wszystkim pokazanie,
że każdy może nakręcić film bez wy-
dawania pieniędzy na specjalistyczny
sprzęt. 

Warsztaty prowadzą: Patryk
Roman (niezależny twórca filmowy,
specjalizujący się w realizacji obrazu i
jego operowaniu), Piotr Krzysztof Ka-
miński (reżyser, laureat Lubelskiego

Wyróżnienia Kulturalnego Żurawie w
kategorii Obraz w 2017 roku, wielo-
krotnie nagradzany za swoje filmy na
festiwalach ogólnopolskich i między-
narodowych) oraz zaproszeni goście z
dziedzin pokrewnych: fotografia, sce-
nografia, scenopisarstwo. 

Grupa jest nadal otwarta – za-
interesowanych zapraszamy do zapi-
sów, najlepiej napisać do nas na
fejsie, a opowiemy szczegóły! 

A my już dzisiaj serdecznie
zapraszamy na czerwcowy pokaz
prac uczestników warsztatów!

Monika Rulka
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Kobieta piękną jest

Co lubią kobiety? Porozma-
wiać w żeńskim gronie, spotkać się,
napić kawy, poplotkować, ale i poma-
lować, upiększyć to i owo. Odpowia-
dając na te potrzeby, 9 marca 2019
roku, świętując Dzień Kobiet, odbyły
się w Kulturze warsztaty: "Makijaż
krok po roku" oraz "ABC Pielęgnacji".
Cenną wiedzą podzieliły się z nami

panie: Jolanta Kostyra, Paulina Szczy-
gielska oraz Magdalena Kostyra- Am-
basadorki Piękna Avon. 

Uczestniczki miały możliwość
zgłębić tajniki makijażu, nauczyć się,
jak wykonać codzienny makijaż lub po
prostu udoskonalić swe umiejętności,
poznać nowości rynkowe, a przede
wszystkim spędzić czas miło i radoś-

nie. Cytując słowa jednej z Pań ten
czas „był relaksem, maseczką oczysz-
czającą, detoksem dla ciała i duszy”.
Wszystkim Paniom życzymy, żeby w
ich życiu było więcej takich dni, by
umiały odnaleźć czas dla siebie i swo-
ich potrzeb.

Anna Pilch

Czy macie swoich ulubionych
autorów, po których książki sięgacie?
Na których książki czekacie? Od jakie-
goś czasu takim autorem a w zasadzie
autorką jest dla mnie Marie Benedict.
Jej pierwsza książka przyciągnęła
mnie do siebie tytułem. „Pani Ein-
stein”. To nie literówka, bo książka
opowiada losy pierwszej żony Alberta
Einsteina, Milevy. W licznych biogra-
fiach geniusza bardzo często jest po-
mijana ale niektórzy uważają, że to
tylko dzięki niej Albert odkrył teorie
względności. Mileva jest inteligentna i
ambitna. Pomimo swej fizycznej ułom-
ności jako jedna z pierwszych kobiet
rozpoczyna studia na „męskim” kie-
runku, jakim kiedyś była fizyka. Tutaj
poznaje Alberta, który traktuje ją nie
tylko jako kobietę ale również partnera
w rozważaniach naukowych. W
książce odkrywamy nie tylko historię
miłości tych dwojga ale również pro-
blemy życia codziennego, które nie

omijają geniuszy. Mileva z pokorą i
milczeniem samotnie stawiała czoło
trudnościom życiowym, z czasem sta-
jąc się dla Alberta popychadłem a w
końcu przeszkodą w osiągnięciu
szczęścia z inną kobietą. Lektura tej
książki pozostawiła niedosyt, ale też
pragnienie głębszego poznania pierw-
szej Pani Einstein. 

„Pokojówka miliardera” jest
zbeletryzowaną próbą wyjaśnienia na-
głej zmiany w zachowaniu Andrew
Carnegiego – najbogatszego czło-
wieka Ameryki. Autorka, jako główną
bohaterkę, obsadziła tutaj fikcyjną
postać – Clarę Kelly, imigrantkę z Ir-
landii, która dzięki swej sile charakteru
i drygowi do interesów, szybko staje
się doradcą miliardera. Tłem tej historii
jest Ameryka II połowy XIX wieku bo-
rykająca się z niewolnictwem, imigran-
tami oraz dużymi różnicami klasowymi
pomiędzy bogatymi a biednymi. Dzięki
Clarze, Andrew odkrywa, że praca
może uszlachetniać, a umożliwienie
zdobywania wiedzy daje większe
możliwości niż darowizny. Chociaż
sama historia nie jest prawdziwa, daje
czytelnikowi impuls do pogłębienia
wiedzy o fundatorze sali koncertowej
Carnegie Hall w NY.

Najnowszą powieść Benedict
dosłownie „pochłonęłam” podczas jed-
nej z moich licznych podróży pocią-
giem. I tym razem się nie zwiodłam.
Autorka wciągnęła mnie w historię
życia Hedy Lamar, która do tej pory
znana mi była jedynie z hollywoodz-

kich produkcji. Jak się okazuje, Hedy
była nie tylko zjawiskowo piękna ale
również nieprzeciętnie uzdolniona.
Dzięki swojemu pierwszemu mężowi
mogła poznać tajniki budowania broni,
by później wykorzystać tą wiedzę w
walce z nazistami. Mało kto wie, że to
m.in. dzięki niej możemy korzystać z
udogodnienia jakim jest wi-fi. 

Wszystkie trzy książki Marie
Benedict opisują historie niezwykłych
kobiet, którym udało się złamać ste-
reotypy. Pomimo tego, że nie odna-
lazły szczęścia w miłości, utorowały
nam drogę i dały siłę do walki o reali-
zację własnych marzeń. Nie zaprze-
paśćmy tego. A tym, które jeszcze
wątpią we własne siły, polecam lekturę
„Pani Einstein”, „Pokojówki miliardera”
i „Wszystkich żyć Hedy Lamar”, które
możecie znaleźć w naszej bibliotece.

#skrzyniczanka

Recenzja książki
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Mamy Czas  
- dwa lata minęły

Klub Mamy Czas nie spoczął
na laurach, ale nadal, w nowym 2019
roku, bardzo aktywnie i twórczo działa.
Przez ostatnie dwa miesiące nasz
klub powiększył się także o nowych
członków, co bardzo nas cieszy. Ozna-
cza to, że jest to przestrzeń, która jest
potrzebna i lubiana. Klub zaczął dzia-
łalność dwa lata temu, z niewielką
liczbą członków – na pierwszym spotka-
niu były tylko dwie mamy, obecnie
zrzesza ok. 15 rodzin.  

Mamy Czas jest miejscem
otwartym - tu każdy talent, umiejęt-
ność są wykorzystane i zauważone, i
jeśli tylko ktoś ma ochotę, może
współtworzyć ten wspólny czas. Klub
jest nasz - nie mnie jako prowadzącej
- ale mam, naszych dzieci, więc tym
bardziej darzę sympatią i doceniam,
takie spotkania, jak to ostatnie, które
zostało poprowadzone przez Berna-
dettę Zachwieję – Gnyp, mamę Asi i
Jadzi. Podzieliła się ona z nami swoją
pasją – nurkowaniem.

Bernadetta z wielką swobodą
pokazała dzieciom zdjęcia ze swoich
podwodnych podróży, zadziwiła  tym
jak kolorowo może być pod wodą, po-
kazała, jakich znaków używają nurko-
wie, jakie ćwiczenia wykonują.
Okazało się, że to, co na lądzie znaczy
ok, w porządku, pod wodą jest czymś
odwrotnym, oznacza kłopoty i chęć
wynurzenia się. Dzieci miały okazję
zobaczyć strój nurka, przymierzyć
piankę, maski, płetwy, zobaczyć kami-
zelkę i butle tlenowe, bojki i inne akce-

soria potrzebne w tym sporcie. Na ko-
niec, jak to tradycyjnie na mamy czas
jest, były działania sensoryczno – pla-
styczne.

Co ciekawe spotkanie było
tak miłe, mamy zrelaksowane, dzieci
zadowolone, że nikomu nie chciało się
wychodzić, nawet wtedy, kiedy usta-
lony czas minął.

Spotkanie to było bardzo
owocne, pokazało, jak każda z nas
jest inna, jak różne mamy zaintereso-
wania, pasje, umiejętności i jak fajnie
potrafimy się nimi dzielić ze sobą, za-
ciekawiać innych, poszerzać ich hory-
zonty. Także, gdyby którakolwiek z
mam miała ochotę dołączyć jeszcze
do tego wspaniałego grona zachę-
camy i zapraszamy. Myślę, że każdy
odnajdzie tu swoje miejsce, bo mamy,
chociaż tak różne, mają dużo ze sobą
wspólnego - każda chce, by jej dzieci
były szczęśliwe. 

Anna Pilch

Ferie zimowe 
dla młodzieży 

Podczas tegorocznych ferii w
Centrum Kultury Gminy Jabłonna od-
były się dwa wydarzenia stworzone z
myślą o młodzieży. Drugi tydzień ferii
rozpoczęliśmy od spotkania z Melpo-
meną - wyjazdem do Centrum Kultury
w Lublinie na spektakl „Burza" na pod-
stawie dramatu Williama Szekspira w
reżyserii Pawła Passiniego. Po spek-

taklu odbyło się spotkanie z twórcami,
na którym widzowie uzyskali odpowie-
dzi na wszystkie nurtujące pytania.

Na zakończenie ferii – 22 lu-
tego – zorganizowaliśmy Piżama party
czyli maraton filmowy i nocowanie w
CKGJ. Przybyła rekordowa liczba
uczestników, bo aż 36 śmiałków! Wy-
darzenie to miało na celu integrację

młodzieży z terenu Gminy Jabłonna,
więc oprócz uczty filmowej nie za-
brakło gier i zabaw, umożliwiających

poznanie się uczestników, na co dzień
mieszkających w innych miejscowo-
ściach i chodzących do różnych szkół.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym i do zobaczenia za rok! 

Monika Rulka
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Ponad 19 tysięcy
zebrane na WOŚP! 

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, organizowa-
nego przez Centrum Kultury Gminy
Jabłonna. Zdjęcia są autorstwa Rafała
Gawrylaka.

Przy okazji chcemy złożyć
serdeczne podziękowania za zaanga-
żowanie w organizację tego wydarze-
nia: wystepującym na scenie artystom:
dzieciom i młodzieży ze szkół w Jab-
łonnie, Piotrkowie, Skrzynicach, Tu-

szowie i Czerniejowie; Paulinie Sprawce,
Marzenie Radeckiej, Zespołowi DMT,
KGW Jabłonna I, Zespołowi DIVIN
KING, Miłoszowi Budce z Budki Kug-
larskiej! A także organizatorom loterii:
Szkole Podstawowej w Tuszowie;
KGW Czerniejów za opiekę nad ka-
wiarenką, zaś wszystkim KGW z te-
renu naszej gminy oraz innym
darczyńcom - za pyszne ciasta Janowi
Wojtowskiemu z zespołem za pokaz
militariów; dzieciakom z pracowni pla-

stycznej pod kierunkiem pani Aci za
dekoracje serduszkowe; sztabowi li-
czącemu zebrane pieniądze; dzielnym
finałowym wolontariuszkom: Agacie,
Dudzie i Szyni; i .... 35 wolontariu-
szom, którzy zbierali w tym roku do
puszek, a dzięki staraniom wszystkich
wyżej wymienionych udało się zebrać
w tym roku 19.284,01zł!

Gramy do końca świata i jeden
dzień dłużej! Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Krzywicka
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Japoński czas 
w Centrum Kultury

Kokeszi, konicziła, Osaki ni
Czy wiśnie mogą zakwitnąć w

zimie? Oczywiście, że tak i my to udo-
wodniliśmy podczas ferii zimowych or-
ganizowanych przez Centrum Kultury
Gminy Jabłonna. Zaprosiliśmy dzieci z
naszej gminy do poznania niezwy-
kłego kraju, jakim jest Japonia, dzięki
czemu wszystkie dziwnie brzmiące
słowa w tytule nie są nam obce.

Moshi Moshi…
Czyli halo, to już wiemy dzięki

Anecie Mojduszce – pasjonatce Japo-
nii, absolwentce Wydziału Kultury Ja-
ponii PJATK w Warszawie, która
spędziła dwa miesiące u japońskiej ro-
dziny, a także podróżując i poznając
język. Dla naszych dzieci w Czerniejo-
wie i Chmielu poprowadziła ona
warsztaty o kulturze japońskiej. Mie-
liśmy okazję zobaczyć i przymierzyć
kimono, prawdziwe japońskie klapki,
niezwykłe skarpetki, ale także wachla-

rze, chusteczki, laleczki kokeszi i da-
rumy. Wiemy dlaczego te ostatnie
mają pomalowane tylko jedno oko.
Nauczyliśmy się ukłonów japońskich,
słów, piosenki, mieliśmy okazję kali-
grafować japońskie znaki, tworzyć żu-
rawie z orgiami.

Zielona herbata i sushi 
– mniam lub ble

Ponieważ nie samą kulturą
człowiek żyje, poznaliśmy też smaki
Japonii. Pani Aneta zaprezentowała
ceremonię picia herbaty, każdy miał
okazję uczestniczyć w tym rytuale, po-
dziwiając dobre wychowanie Japoń-
czyków, którzy przepraszają innych
uczestników ceremonii za to, że będą
pili przed nimi. Skosztowaliśmy także
czekolady o smaku zielonej herbaty.
Ale to nie wszystko - dzieci samodziel-
nie miały okazję tworzyć sushi.
Uczestnicy poznali różne rodzaje
sushi – futomaki, uramaki, nigiri, gun-

kany, reakcje były rożne – od „ale
dobre” do „fuj”.

W zdrowym ciele, zdrowy duch
Po tylu atrakcjach przyszedł

czas na poznanie sportu związanego
z Japonią, a było nim karate. Trening
dla dzieci poprowadził Daniel Iwanek,
trzykrotny mistrz świata w tej dziedzi-
nie. Uczestnicy mieli okazję nie tylko
zobaczyć, ale i poćwiczyć kata na po-
szczególne pasy, a także pokazać
swoją sprawność i gibkość w konkursie.

Kobuta, tanuki, neko
Całość naszych działań za-

kończyliśmy balem. W klimatycznie
udekorowanej sali gościliśmy samura-
jów i karateków oraz wspaniałe Ja-
ponki w tradycyjnych  i nowoczesnych
kimonach. Nie brakowało konkursów,
szaleństw przy muzyce, zabaw, emocji. 

Anna Pilch

Randka małżeńska,
czyli, że co?

Dzień św. Walentego – piękny
dzień, podczas którego wyznajemy
sobie miłość, pokazujemy drugiej oso-
bie, jak jest dla nas ważna. Nasze
Centrum Kultury postanowiło również
uczcić to wydarzenie, wspólnie z pa-
rami małżeńskimi.

Najpierw było zdziwienie – jak
to, z własną żoną na randkę?, ale po
co?  Potem komentarze: „z cudzą bym
poszedł, ale z własną?”, „To ja już

kawy nie mam się gdzie napić, tylko
muszę gdzieś wychodzić?”, „A my tyle
po ślubie, że nawet gadać nie ma o
czym.” W ludziach zrodził się stres,
wstyd, bo co ludzie powiedzą, jak ja z
żoną na randkę pójdę? 

Ostatecznie z zaproszenia
skorzystało sześć odważnych par.
Specjalnie dla nich przygotowana zos-
tała sala malinowa, stoły, niczym w
najlepszej restauracji nakryliśmy bia-
łymi obrusami, były świece, roman-
tyczna muzyka, panowie wręczyli
żonom róże. Klimat od wejścia zapra-
szał do miłego, romantycznego wie-
czoru. I ten wieczór rzeczywiście taki
był. Nie było rozmów typu - „a chleb
kupiłeś?, „on znowu wyrósł z butów”,
„olej muszę wymienić”. Nie było narze-
kania na codzienność, oskarżeń – bo
ty zawsze, a ty nigdy, nie było sporów,
docinków, martwienia się o pieniądze,
przeciekający dach. 

A co było? Byli ona i on. Mał-
żonkowie. Wpatrzeni w siebie, zako-

chani. Były zadania dla par – każdy
dostał własny zestaw zadań, które
miały pomóc w rozmowie, docenieniu
małżonka, zastanowieniu się nad tym
co ja w nim/niej widziałam kiedyś, a co
kocham teraz, można było pośmiać
się z siebie. Żeby nie było zbyt poważ-
nie, na pary czekał konkurs – Co
wiemy o sobie?, gdzie nawet pary z
bardzo długim stażem mogły dowie-
dzieć się o sobie czegoś nowego. Po-
nadto panie poznały tajniki wiązania
krawatów, zaś panowie obsługi że-
lazka. I jak na prawdziwą randkę przy-
stało nie mogło zabraknąć jedzenia,
nasza kuchnia serwowała wspaniałą
sałatkę z kurkami.

Ci, którzy byli na tej niezwykłej
randce bawili się doskonale, już zade-
klarowali chęć uczestnictwa w kolejnej
edycji, także drodzy mieszkańcy, nie
ma się co bać, wyjście z żoną czy
mężem nie jest takie straszne, jakby
się mogło wydawać.

Anna Pilch 
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Przegląd Zespołów
Śpiewaczych

Tradycyjnie w Tłusty Czwar-
tek odbył się Przegląd Zespołów Śpie-
waczych Kół Gospodyń Wiejskich - już
od 33 lat tego dnia przeżywamy kon-
kurs pieśni tradycyjnych (w tym roku
wystąpiło 9 Zespołów Śpiewaczych)
oraz ostatki - potańcówkę ludową i po-
częstunek tłustoczwartkowy przygoto-
wany przez nasze KGW. 

W tym roku jury w składzie:
Andrzej Sar, Weronika Pylak i Sławo-
mir Pyc przyznało: wyróżnienie dla ZŚ
z Piotrkowa Drugiego, III nagrodę dla

ZŚ z Tuszowa (i wyjątkowo ten zespół
jury nominowało do przesłuchań do
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych), II nagrodę dla ZŚ z Wierci-
szowa i I nagrodę dla ZŚ z Jabłonny
Pierwszej. Głównym kryterium oceny
w tym roku była estetyka wykonania. 

„Złotego Pączka”, czyli na-
grodę publiczności otrzymał ZŚ z Jab-
łonny Pierwszej. Prócz naszych
rodzimych ZŚ na scenie Centrum Kul-
tury gościnnie wystąpiły zespoły śpie-
wacze: Głuskowianki i Prosto z pola -

dziękujemy za odwiedziny! Pod nóżkę
przygrywała Kapela OSP Czerniejów.

Drodzy mieszkańcy pamiętaj-
cie, że to wydarzenie jest otwarte dla
wszystkich mieszkańców, przyjdźcie
na koncert ludowy, a potem zostańcie
pobawić się do muzyki na żywo! 

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z tego wydarzenia, zdjęcia
wykonał Rafał Gawrylak.

Katarzyna Krzywicka


