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Z sesji Rady Gminy
W tym roku Rada Gminy Jastków 

obradowała już trzykrotnie, a od 
początku tej kadencji aż 31 razy. 

Najważniejsze w ostatnim czasie uchwały 
dotyczą m.in. dostosowania sieci szkół na 
terenie gminy do wymogów reformy oświa-
ty, przyjęcia programu rewitalizacji na lata 
2016-2023 oraz ustanowienia nowego her-
bu i innych insygniów gminy.   

W związku z wprowadzaną przez rząd re-
formą oświaty, która m. in. wygasza gimnazja, 
Rada Gminy została zobligowana do podjęcia 
uchwały o nowej sieci szkół na terenie gminy. 
W tym przypadku obyło się bez rewolucji, a 
zaproponowane przez wójta gminy rozwią-
zanie wydaje się najlepszym z możliwych. 
Gimnazjum w Jastkowie zostanie włączone 
do Szkoły Podstawowej, gdzie dyrektorem bę-
dzie obecna dyrektor SP, natomiast dyrektor 
gimnazjum stanie się jej zastępcą. Uchwała 
została przyjęta zdecydowaną większością 
14 głosów za, przy jednym wstrzymującym 
się. Reforma oświaty budzi wiele kontrowersji, 
natomiast trzeba pamiętać, że była jednym 
z elementów programu wyborczego Prawa i 
Sprawiedliwości, które wygrało wybory w nie-
spotykanych dotąd rozmiarach, formując sa-
modzielny rząd i teraz spełnia po prostu swoje 
obietnice wyborcze.

Wiele emocji wśród mieszkańców naszej 
gminy wywołała też zmiana herbu. Podjęcie 
uchwały w tej sprawie było jednak koniecz-
ne, bo używany dotychczas herb nie spełniał 
wymogów heraldycznych. Stworzenie nowego 
herbu, zaopiniowanego pozytywnie przez mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji raz 
na zawsze porządkuje tę kwestię. To, czy się 
on mieszkańcom podoba, czy nie, to już wy-
łącznie kwestia gustu i chyba przyzwyczaje-
nia. Większość radnych nie miała jednak wąt-
pliwości, że ta zmiana jest potrzebna i uchwała 
o nowym herbie została przyjęta większością 
głosów, przy 13 za i jednym wstrzymującym 
się. W związku z ustanowieniem nowego her-
bu gmina nie poniesie większych kosztów, nie 
licząc drobnych wydatków związanych choćby 
z wymianą tabliczek na drzwiach urzędu.

Bardzo ważnym dokumentem przyjętym 
przez radnych w czasie sesji w marcu był 
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-
2023. To dokument, który pozwoli na ubie-
ganie się o unijne dofi nansowanie zadań 
związanych z odnową terenów zniszczonych. 
W naszej gminie chodzi głównie o teren tzw. 
agronomówki w Panieńszczyźnie, gdzie obec-
nie mieści się GOPS czy działkę w Miłocinie, 
gdzie wkrótce ma zostać wybudowana świe-
tlica dla mieszkańców, spełniająca również 
inne ważne funkcje społeczno-gospodarcze. 
Trzymam kciuki, żeby udało się sięgnąć po 
pieniądze z Unii Europejskiej i zmienić wygląd 
tych miejsc. 

Wśród wielu spraw i problemów porusza-
nych przez radnych w czasie sesji ciągle po-
jawią się te związane z utrzymaniem porządku 
na drogach gminnych. Są one zanieczyszcza-
ne, naorywana jest na nie ziemia z pól, docho-
dzi wręcz do sytuacji zasiewu na asfalcie. W 
imieniu Rady Gminy apeluję do wszystkich 
– troszczmy się o dobro wspólne, gdyż dro-
gi powstają z pieniędzy pochodzących z na-
szych podatków. Koszt budowy 1 km drogi to 
ok. 350 tys. zł. Szanujmy je, bo mają służyć 
temu, żeby wszystkim nam mieszkało się do-
brze i wygodnie. Nie zaśmiecajmy ich, kośmy 
pobocza w obrębie swoich działek, zadbajmy 
o prawidłowe odwodnienie. 

Przypominam, że wszystkie uchwały pod-
jęte przez Radę Gminy oraz protokoły z sesji i 
komisji można znaleźć na stronie internetowej 
gminy, w zakładce „Rada Gminy” lub w Biule-
tynie Informacji Publicznej (BiP). Jako jeden z 
nielicznych samorządów w powiecie lubelskim 
zdecydowaliśmy się też na publikowanie na-
grań audio z sesji, które w każdej dowolnej 
chwili można sobie odsłuchać. Ma to sprzyjać 
jeszcze większej przejrzystości działań i decy-
zji podejmowanych przez radę i wójta.
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Nareszcie po długiej zimie na-
deszła wiosna. Cieszy nas 
wszystkich, bo jednak zima, 

chociaż właściwa dla naszego klimatu, 
jednak dłuży się i sprawia mnóstwo 
problemów. Z jednej strony to utrzy-
manie przejezdności dróg i możliwo-
ści szybkiej reakcji np.; w przypadku 
gołoledzi. Niektórzy nie pamiętają, że 
kiedy pada marznący deszcz, dopraw-
dy trudno wymagać natychmiastowej 
reakcji drogowców wiedząc, że będzie 
ona nieskuteczna. Z drugiej strony 
to znajomość prawa i stanu faktycz-
nego, kto, za co odpowiada. Od wielu 
lat mieszkańcy są informowani o za-
sadach zimowego utrzymania dróg 
gminnych i o naszych możliwościach 
w tym zakresie. Niektórzy jednak nie 
znają tych zasad i na tym tle często 
rodzą się konflikty i nieporozumie-
nia. Niejednokrotnie uwagi i pretensje 
zgłaszane do gminy dotyczą innych 
zarządców dróg, powiatowych i woje-
wódzkich, którzy na swoich drogach są 
zobowiązani do reakcji. Dla przykła-
du główna droga przebiegająca przez 
naszą gminę, do niedawna krajowa 
„17”, to aktualnie droga powiatowa, za 
utrzymanie, której odpowiada Zarząd 
Dróg Powiatowych w Bełżycach. 

Obok problemów związanych z 
bieżącym utrzymaniem dróg najgor-
sze są zniszczenia po okresie mro-
zów i roztopów. Skala zniszczeń po 
ostatniej zimie jest ogromna. Zanim 
zostanie rozstrzygnięty przetarg na 
naprawy uszkodzonych nawierzch-
ni dróg gminnych, wczesną wiosną 
wykonaliśmy we własnym zakresie 
naprawy najgorszych odcinków. Ko-
lejnym problemem, z jakim boryka-
my się od lat jest nagminne łamanie 
przepisów w zakresie dopuszczalnego 
tonażu, zanieczyszczania dróg pod-
czas prac polowych oraz niepodci-
nanie gałęzi drzew i krzewów przez 
właścicieli nieruchomości przylega-
jących do dróg. W tym roku również 
ponowiliśmy apel do mieszkańców o 
zapewnienie przejezdności i sprzą-
tanie po sobie zanieczyszczeń. Wy-
baczcie Państwo, że poświęcam tym 
zagadnieniom tak wiele uwagi, ale są 
one niezmiernie ważne w kontekście 
wydatków, jakie ponosimy na budowę 
i utrzymanie dróg.
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Inną bardzo ważną sprawą, która 
zajmowała wiele miejsca w doniesie-
niach medialnych, jest zanieczyszcze-
nie powietrza. Drastycznie problem ten 
przybrał na sile w okresie zimy, w se-
zonie ogrzewania mieszkań. Oczywiście 
najwięcej problemów pojawia się w mia-
stach, gdzie jest duża koncentracja nie-
korzystnych zjawisk, ale niewiele lepiej 
bywa w naszym bezpośrednim sąsiedz-
twie. Niektórzy w swoich piecach palą 
dosłownie wszystkim, nie bacząc na to, 
że trują nie tylko sąsiadów, ale również 
siebie i swoje rodziny. Nie pomagają 
liczne apele i wezwania. Pomyślmy o 
tym zanim wrzucimy do pieca szkodli-
we odpady!

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął 
się w naszej gminie intensywny sezon 
inwestycyjny. Na stronie internetowej 
urzędu ogłaszane są przetargi związane 
z realizacją zaplanowanych zadań. Trud-
no w tym miejscu wymieniać poszczegól-
ne zadania, bo jest ich naprawdę wiele. 
Zachęcam Państwa do odwiedzania na-
szej strony, gdzie można znaleźć wiele 
ważnych informacji o codziennym funk-
cjonowaniu Gminy.

Obok realizacji zadań inwestycyjnych 
wiele dzieje się w dziedzinie sportu, kul-
tury i spraw społecznych. Bogatą ofertą 
mogą się poszczycić nasze jednostki, bi-
blioteka, szkoły i Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu. Wykonaliśmy wiele prac 
remontowych w świetlicach środowisko-
wych oraz został opracowany i przyjęty 
regulamin funkcjonowania tych świe-
tlic. Nadmienię, że wszystkie te obiek-
ty stanowią publiczne mienie gminne i 
gospodarowanie tym mieniem, w zgo-
dzie z przepisami, jest naszym obowiąz-
kiem. Zostały wyznaczone osoby, które 
udostępniają lokale zainteresowanym 
grupom mieszkańców, po wcześniej-
szym ustaleniu zasad, odpowiedzialno-
ści i terminów. Wyposażenie niektórych 
obiektów pozwala na wynajem na cele 
komercyjne i wtedy pobierane są opła-
ty, stanowiące częściowy zwrot kosztów 
utrzymania. Okazuje się, że niektóre 
środowiska nie są zadowolone z takiego 
stanu rzeczy i w przestrzeni publicznej 
pojawia się wiele plotek o rzekomym 
zabieraniu świetlic przez gminę czy 
przygotowaniach do sprzedaży. Stanow-
czo zaprzeczam tym informacjom i za-
pewniam, że w dalszym ciągu będziemy 

prowadzili remonty i zakup wyposaże-
nia, aby nasi aktywni mieszkańcy mieli  
przyjazne miejsca spotkań.

Dokładamy starań, aby na miarę 
możliwości finansowych, wspierać ak-
tywność naszych mieszkańców. Jest 
coraz więcej stowarzyszeń i grup spo-
łecznych, które mają bardzo ciekawe 
pomysły. Są też możliwości wspierania 
tych inicjatyw. Jedną z nich są w naszej 
gminie fundusze sołeckie. Jest to część 
budżetu Gminy, czyli środków publicz-
nych, przeznaczonych na potrzeby sołec-
twa. Sami mieszkańcy danego sołectwa 
mają prawo decydować o tym, na jakie 
cele przeznaczą te środki. Należy przy 
tym pamiętać, że wykorzystanie fun-
duszy sołeckich regulują przepisy i nie 
ma tutaj zupełnej dowolności. Kolejnym 
ważnym źródłem finansowego wsparcia 
inicjatyw lokalnych są środki przezna-
czane przez naszą gminę od 2015 roku 
na wsparcie organizacji pozarządowych 
w dziedzinie kultury, sportu, turystyki 
itp. Po raz kolejny w tym roku komisja 
rozpatrująca oferty konkursowe zare-
komendowała dofinansowanie 32 ini-
cjatyw na kwotę ok.105 tys. zł. Najcie-
kawsze inicjatywy dotyczą aktywizacji 
seniorów, zajęć teatralnych, publikacji 
historycznych lub działań ekologicz-
nych. Sporo środków finansowych prze-
znaczyliśmy na działania sportowe dla 
dzieci i młodzieży. Są to m. in. wyjaz-
dy na basen, szkółka kolarska, zajęcia 
karate oraz piłka nożna. W tej grupie, 

podobnie jak w latach poprzednich, naj-
wyższą dotację 35 tys. zł otrzymał Klub 
Piłkarski „Legion” Tomaszowice. Wiele 
wsparcia w zakresie profilaktyki w ra-
mach środków pochodzących z koncesji 
alkoholowych przeznaczamy na zajęcia 
dla dzieci, na wsparcie rodzin oraz na 
tworzenie warunków spędzania wolne-
go czasu a także utrzymania świetlicy 
środowiskowej, która mieści się w loka-
lu użyczonym gminie  przez parafię w 
Jastkowie.

17 lutego br. Rada Gminy ustano-
wiła herb Gminy Jastków, wzór flagi 
oraz pieczęci. Podstawą do ustanowie-
nia tych symboli są przepisy ustawy o 
odznakach i mundurach oraz ustawy o 
samorządzie gminnym. Wzór graficzny 
herbu został opracowany przez history-
ka zajmującego się tematyką heraldycz-
ną i zaopiniowany pozytywnie przez 
Komisję Heraldyczną działającą przy 
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Wcześniejszy „herb”, któ-
rym posługiwała się nasza gmina nie 
był ustanowiony zgodnie z powyższymi 
zasadami i tym samym niemożliwe by-
ło dalsze posługiwanie się nim bez wy-
maganego umocowania prawnego. To 
informacja dla tych, którzy przyzwycza-
ili się do prowizorki i krytykują nowy 
herb. Aktualny wzór herbu oparty jest 
na herbie rodowym Firlejów, właścicieli 
Dąbrowicy, oraz na żywej wciąż histo-
rii Legionów i bitwy pod Jastkowem. 
Szczęśliwie ustanowienie herbu zbiega 
się z zaplanowanymi w tym roku obcho-
dami 700-lecia powstania Dąbrowicy. Z 
tej okazji powołany został komitet or-
ganizacyjny obchodów w skład, które-
go mi in. obok rdzennych mieszkańców 
Dąbrowicy weszli również ci, którzy od 
niedawna są naszymi sąsiadami. Szcze-
gółowy kalendarz uroczystości i wiele 
informacji możecie Państwo znaleźć na 
stronie internetowej GOKiS. Oczywiście 
jak każdego roku zapraszamy Państwa 
na festyn dla dzieci, obchody rocznicy 
bitwy, dożynki gminne, Jarmark Firle-
jowski  i wiele imprez w poszczególnych 
sołectwach. 

Na nadchodzące Święta Wielkiej-
nocy, w imieniu własnym i wszystkich 
pracowników urzędu, składam Państwu 
najlepsze życzenia radości, rodzinnego 
ciepła, zdrowia i codziennej życzliwości.

TERESA KOT
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czo zaprzeczam tym informacjom i za-
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kawsze inicjatywy dotyczą aktywizacji 
seniorów, zajęć teatralnych, publikacji 
historycznych lub działań ekologicz-
nych. Sporo środków finansowych prze-
znaczyliśmy na działania sportowe dla 
dzieci i młodzieży. Są to m. in. wyjaz-
dy na basen, szkółka kolarska, zajęcia 
karate oraz piłka nożna. W tej grupie, 

podobnie jak w latach poprzednich, naj-
wyższą dotację 35 tys. zł otrzymał Klub 
Piłkarski „Legion” Tomaszowice. Wiele 
wsparcia w zakresie profilaktyki w ra-
mach środków pochodzących z koncesji 
alkoholowych przeznaczamy na zajęcia 
dla dzieci, na wsparcie rodzin oraz na 
tworzenie warunków spędzania wolne-
go czasu a także utrzymania świetlicy 
środowiskowej, która mieści się w loka-
lu użyczonym gminie  przez parafię w 
Jastkowie.

17 lutego br. Rada Gminy ustano-
wiła herb Gminy Jastków, wzór flagi 
oraz pieczęci. Podstawą do ustanowie-
nia tych symboli są przepisy ustawy o 
odznakach i mundurach oraz ustawy o 
samorządzie gminnym. Wzór graficzny 
herbu został opracowany przez history-
ka zajmującego się tematyką heraldycz-
ną i zaopiniowany pozytywnie przez 
Komisję Heraldyczną działającą przy 
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Wcześniejszy „herb”, któ-
rym posługiwała się nasza gmina nie 
był ustanowiony zgodnie z powyższymi 
zasadami i tym samym niemożliwe by-
ło dalsze posługiwanie się nim bez wy-
maganego umocowania prawnego. To 
informacja dla tych, którzy przyzwycza-
ili się do prowizorki i krytykują nowy 
herb. Aktualny wzór herbu oparty jest 
na herbie rodowym Firlejów, właścicieli 
Dąbrowicy, oraz na żywej wciąż histo-
rii Legionów i bitwy pod Jastkowem. 
Szczęśliwie ustanowienie herbu zbiega 
się z zaplanowanymi w tym roku obcho-
dami 700-lecia powstania Dąbrowicy. Z 
tej okazji powołany został komitet or-
ganizacyjny obchodów w skład, które-
go mi in. obok rdzennych mieszkańców 
Dąbrowicy weszli również ci, którzy od 
niedawna są naszymi sąsiadami. Szcze-
gółowy kalendarz uroczystości i wiele 
informacji możecie Państwo znaleźć na 
stronie internetowej GOKiS. Oczywiście 
jak każdego roku zapraszamy Państwa 
na festyn dla dzieci, obchody rocznicy 
bitwy, dożynki gminne, Jarmark Firle-
jowski  i wiele imprez w poszczególnych 
sołectwach.

Na nadchodzące Święta Wielkiej-
nocy, w imieniu własnym i wszystkich 
pracowników urzędu, składam Państwu 
najlepsze życzenia radości, rodzinnego 
ciepła, zdrowia i codziennej życzliwości.

TERESA KOT
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Nasza wielka mała ojczyzna w EuropieNasza wielka mała oj
1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do 

Unii Europejskiej. Prawie 13 lat spę-
dzonych w UE to okres, po którym 

można dokonać pewnego podsumowania 
korzyści płynących z naszego członko-
stwa rozpatrując aspekty gospodarcze i 
społeczne. Polityka regionalna Unii Eu-
ropejskiej opiera się na wspomaganiu po-
tencjału gospodarczego regionó w poprzez 
wyró wnywanie poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego obszaru Wspó lnoty Eu-
ropejskiej. Realizację  tak postawionego 
celu umoż liwia kierowanie ze wspó lnego 
budż etu UE finansowego wsparcia dla 
wyró wnywania dysproporcji rozwojowych 
na obszarach miejskich i wiejskich.

Gminy, w tym Gmina Jastków, poczy-
nając od funduszy przedakcesyjnych po 
dziś dzień, aktywnie wykorzystują fundu-
sze unijne do rozwoju lokalnej infrastruk-
tury, w tym budowy dró g, kanalizacji, 
wodocią gó w lub obiektó w uż ytecznoś ci 
publicznej, takich jak: obiekty sportowe, 
kulturalne, rekreacyjne, ś wietlice i place 
zabaw. Zaangażowanie w pozyskanie środ-
ków dla projektów infrastrukturalnych, 
traktujemy jako priorytetowe i mają ce 
najwię ksze znaczenie dla rozwoju gminy. 
Łącząc je z projektami „miękkimi” zwią-
zanymi z kapitałem ludzkim, szkoleniami, 
działalnością stowarzyszeń, fundacji mo-
żemy śmiało mówić o podnoszeniu stan-
dardu ż ycia mieszkań có w i zwię kszaniu 
atrakcyjnoś ć  inwestycyjnej gminy

W gminach takich jak nasza, zlokalizo-
wanych na obszarach wiejskich, wiejsko-
-miejskich dodatkowe zewnę trzne ś rodki 
finansowe lokowane są przede wszystkim 
w szeroko rozumianą  infrastrukturę . 
Umoż liwiają  rozwó j gospodarczy i spo-
łeczny oraz tworzenie interesujących te-
renów do zamieszkania i inwestowania. 

Nasza gmina z każdym rokiem rozwija 
się i buduje swoją markę atrakcyjnego 
miejsca do życia i pracy. Świadczą o tym 
statystyki i liczba osób meldujących się 
lub poszukujących nieruchomości. Jeste-
śmy świadomi wyzwań, jakie przed nami 
stoją, by spełniać wymagania coraz więk-
szej liczby osiedlających się na naszym 
terenie mieszkańców. Stąd też koniecz-
ność zwiększania środków finansowych 
w budżecie na inwestycje, a tym samym 
szukania dofinansowania zewnętrznego, 
by jak najwięcej przy udziale dodatko-
wych funduszy zrobić.

Obecny okres rozdysponowania środ-
ków unijnych przypada na lata 2014-2020. 
Przygotowujemy się, by jak najlepiej wy-
korzystać ten czas, ciągle tworzymy kolej-
ne dokumentacje techniczne i opracowa-
nia specjalistyczne, by móc startować w 
konkursach i ubiegać się o dofinansowa-
nie. Efektem tych działań jest podpisana 
umowa na dofinansowanie budowy przed-

szkola, na utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego dla 67 dzieci oraz np. na 
montaż w prawie 900 gospodarstwach do-
mowych kolektorów słonecznych.

W przypadku projektu na montaż pa-
neli słonecznych informuję, że do osób 
zakwalifikowanych do projektu wysyła-
my informację o konieczności wpłacenia 
udziału własnego w projekcie. Przypomi-
nam jednocześnie, że końcowe finansowe 
rozliczenie nastąpi po przetargu i zakoń-
czeniu projektu. Zgodnie z harmonogra-
mem całość inwestycji winna zakończyć 
się w 2018 roku. Prosimy osoby chętne 
o wpisywanie się na listę rezerwową, w 
przypadku gdy ktoś zrezygnuje lub nie 
dokona wpłaty - osoby z tej listy będą 
proszene telefonicznie o wypełnienie do-
kumentów i uzyskają możliwość udziału 
w projekcie.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że nadal 
poszukujemy możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie na montaż paneli fotowol-
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taicznych. Mamy pełną dokumentację tech-
niczną takich zestawów u poszczególnych 
mieszkańców. W przypadku pojawienia się 
środków na tego typu inwestycję, skontak-
tujemy się z państwem informując o pró-
bie ubiegania się o takie dofinansowanie. 
Przed nami rozstrzygnięcia konkursów, do 
których złożyliśmy projekty zakładające 
dalszy remont (termomodernizację) pałacu 
w Panieńszczyźnie, nadanie nowych funkcji 
budynkom kordegardy i hydroforni. Chcieli-
byśmy, aby cały park przy urzędzie stał się 
ogólnodostępnym miejscem do wypoczynku 
z alejkami, oświetleniem i placem zabaw.

Dodatkowo złożyliśmy projekt doty-
czący wymiany starych opraw oświetle-
nia ulicznego na energooszczędne ledowe 
plus ustawienie 120 lamp hybrydowych 
w miejscach szczególnie newralgicznych 
gminy tj, zakrętach, wzniesieniach, skrzy-
żowaniach dróg. Oczywiście środki 
pochodzą ce z unijnego budż etu nie są  go-

towym rozwią zaniem, gwarantują cym po-
budzenie rozwoju gospodarczego gminy. 
Jednakż e właś ciwe wykorzystanie fundu-
szy europejskich, uwzglę dniają ce aktual-
ne potrzeby i kondycję  finansową  gminy, 
a takż e długoletni plan rozwoju moż e 
bezpoś rednio wpłyną ć  na przyspieszenie 
tempa zaró wno rozwoju ekonomicznego 
jak i gospodarczego.

Stąd też wykorzystując szansę i moż-
liwość rozwoju naszej gminy 30 marca 
2015 r. wraz z 15 gminami oraz miastem 
Lublin jako Liderem, podpisaliśmy Po-
rozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego o współpracy w zakresie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych w perspektywie finansowej 
UE 2014-2020. Udział w ww. porozumie-
niu, partnerstwie gwarantuje nam środki 
finansowe o wysokości ponad 7 mln zł. W 
ramach tej kwoty zrealizujemy dwa bar-
dzo ważne dla bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców projekty, budowę chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej 830 w m. Dą-
browica –Płouszowice Kol. oraz przebiegu 
drogi powiatowej i wojewódzkiej 809 w m. 
Snopków-Smugi.

Dodatkowo powstaną węzły przesiad-
kowe z całą infrastrukturą techniczną, 
parkingiem dla samochodów, rowerów, 
oświetleniem, wiatą przystankową w m. 
Jastków oraz Tomaszowice plus nawrot-
nica w m. Smugi. Należy również dodać, 
że udział w projekcie partnerskim zabez-
piecza nam część środków finansowych 
potrzebnych na przeprowadzenie procesu 
rewitalizacji obszaru w Panieszczyznie, 
na który składa się przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
nadania mu nowych funkcji oraz budyn-
ków, garaży gdzie obecnie znajdują się 
mieszkania socjalne, gabinet weterynarii.

Z myślą o mieszkańcach ich wygodzie 
i dbałości o czas w ramach porozumienia 
ZIT, gmina Jastków realizować będzie 
projekt pt.”e-gmina...”, którego celem 
jest informatyzacja procesów administra-
cyjnych i poprawa poziomu świadczenia 
usług publicznych przez administrację 
poprzez wzmocnienie stopnia cyfryzacji 
administracji oraz stworzenie nowych e-
-usług publicznych.

Warto przy tym pamiętać, że to nie 
politycy będą rozstrzygać o przyszłości 
naszej małej gminy, czy wielkiej Europy. 
Musimy zrobić to sami. UE to nie jakiś 
spisek biurokratycznych elit przeciw pro-
stemu człowiekowi. To nie jest tak, że po-
nad naszymi głowami biurokraci rozdają 
sobie nasze pieniądze. Unia i gminny 
samorząd to instytucje demokratyczne, o 
których kształcie decydują wyborcy i od 
nich zależy przyszłość naszych małych 
ojczyzn.

ANDRZEJ DEC
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Gimnazj



jum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie



Ref
Od 1 września 2017 r. rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. Będą to 
zmiany bardzo duże i dotkną uczniów w  każdym wieku, ich rodziców oraz nauczycieli. Zmienia 
się struktura organizacyjna systemu nauczania, co oznacza likwidację gimnazjów i powrót do 
ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 
technikum. Utworzone zostaną też dwustopniowe szkoły branżowe, czyli zawodowe. 

Programy nauczania
Zmieni się program nauczania i ramowy plan nauczania przedmiotów. Uczniowie, którzy w 

czerwcu tego roku skończą klasę szóstą szkoły podstawowej zostają w swoich placówkach, 
aby po wakacjach rozpocząć naukę w klasie siódmej, a w kolejnym roku - w ósmej. Po klasie 
ósmej napiszą egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (dotąd pisali sprawdzian po 
klasie szóstej). Jego wynik będzie miał znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich (liceów, 
techników i szkół branżowych). W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/19 
– 2020/21, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny i 
matematykę. Docelowo uczniowie klas ósmych będą zdawać egzamin z języka polskiego, 
języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego wybranego przedmiot spośród: biolo-
gii, chemii, fi zyki, geografi i i historii. Zróżnicowanie takie jest skutkiem różnic programowych. 
Uczniowie, którzy w tym roku chodzą do klas: czwartej, piątej i szóstej, mają kończyć te trzy 
lata nauki według starego programu podstawówki. Nowy program nauczania obejmie dzieci, 
które we wrześniu 2017 r. będą w klasie I, IV i VII. Pozostali będą kończyć naukę według tych 
programów, które rozpoczęli, aż do momentu osiągnięcia któregoś z progów. Osiągając ten 
próg przechodzą na nowy program.

Nowe przedmioty
Nowe ramowe plany nauczania, podpisane przez MEN 17 marca, 

zaczną obowiązywać (podobnie jak nowe programy nauczania) od 1 
września 2017 r. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej 
szkole I stopnia, szkole policealnej i w szkole specjalnej przysposa-
biającej do pracy; od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym i w pięcioletnim technikum, a od 1 września 2020 r. w 
branżowej szkole II stopnia. Plany te określają tygodniową liczbę godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszcze-
gólnych klasach danego typu szkoły. W szkole podstawowej pojawią 
się nowe przedmioty: geografi a i biologia – od klasy piątej, chemia i 
fi zyka – od klasy siódmej, drugi język obcy nowożytny – także od klasy 
siódmej. Zmienią się nazwy niektórych obowiązkowych lekcji: zajęcia 
komputerowe na informatykę, zajęcia techniczne na technikę. Z przed-
miotu historia i społeczeństwo powstają 2 odrębne – historia (9 godz. 
w klasach IV – VI) i wiedza o społeczeństwie (2 godz. w klasie VIII). 
Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia będą funkcjonowały już w tym roku 
po wakacjach (dla absolwentów gimnazjum), a II stopnia powstaną za 
2 lata (dla absolwentów klas ósmych, a potem dla absolwentów szkół 
I stopnia). Każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z 
religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęcia specyfi czne, 
organizowane jeśli jest taka potrzeba, czyli zajęcia z języka mniejszości 
narodowej lub etnicznej i języka regionalnego, naukę własnej historii i 
kultury tych mniejszości, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach spor-
towych i inne, np. zajęcia języka migowego. Nie są one obowiązkowe i 
organizuje się je według odrębnych przepisów. Doradztwo zawodowe, 
realizowane dotąd w gimnazjach, zostało podzielone pomiędzy szkołę 
podstawową (po 10 godzin w roku w klasach VII i VIII) a szkoły śred-
nie. Rozporządzenie o ramowych planach nauczania wprowadza też 
inne zasady, dotyczące nazw i rozkładu przedmiotów, np. zmienia na-
zewnictwo związane ze specyfi cznymi potrzebami edukacyjnymi dzieci 
(określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono „niepełnosprawnością 
intelektualną”). W przepisach zachowano dotychczasowe rozwiązania 
umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, od-
powiednio: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożo-
nym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Zmiany w szkołach
Reforma edukacji to nie tylko inna sieć szkół, ale również zmiany kadro-

we. W związku z wprowadzeniem do ośmioletniej szkoły podstawowej no-
wych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (geografi i, biologii, fi zyki, chemii, 
drugiego języka obcego nowożytnego) potrzebni będą specjaliści do tych 
przedmiotów na pojedyncze godziny. Szczególny problem dotyczy zatrud-
nienia nauczycieli fi zyki i chemii na 2 godziny w tygodniu w danej szkole. W 
związku z likwidacją gimnazjum nie jest możliwe zapewnienie wszystkim 
nauczycielom  zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu. Część pedagogów 
skorzysta z uprawnień emerytalnych i odejdzie z zawodu, część będzie 
uzupełniać etat w innej szkole lub pracować w niepełnym wymiarze godzin. 
Obecnie dyrektorzy analizują potrzeby w tym zakresie. Decyzje kadrowe 
będą podejmowane w maju, po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy 
szkoły. W przyszłym roku szkolnym wzrośnie liczba oddziałów klas siód-
mych w porównaniu z liczbą klas pierwszych w miejscowym gimnazjum, 
gdzie tych klas było trzy lub cztery. Po reformie  będziemy  mieć  w szkołach 
7 klas siódmych. Będą to na pewno klasy mniej liczne niż obecne pierwsze 
gimnazjalne, ale też prawie 100 % szóstoklasistów pozostanie w swoich 
szkołach, podczas gdy wcześniej już w tym wieku odchodzili do gimnazjów 
lubelskich i innych. Liczebność klas siódmych nie będzie inna niż obecna 
liczebność w szkołach podstawowych, gdzie jest zróżnicowana od min. 7 do 
25 uczniów. Mniejsze szkoły podstawowe będą wymagać znacznych inwe-
stycji, polegających na adaptacji mieszkań zajmowanych przez nauczycieli 
na sale lekcyjne, doposażeniu nowych sal w krzesła i stoliki odpowiednie do 
wzrostu dzieci, a także wyposażeniu pracowni przedmiotowych: chemicz-
nej, fi zycznej, biologicznej i geografi cznej w pomoce dydaktyczne. Dużym 
wyzwaniem fi nansowym będzie budowa sal gimnastycznych w Tomaszowi-
cach i Ożarowie oraz  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snopkowie. 

ny w szkołachhł hłłłłkkk hhhłachałaacłaołłzkkkkzw szzw zzwyny w
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forma oswiaty 
Od września 2017 r. rozpocznie się pro-
ces wygaszania gimnazjów. Uczniowie 
z roczników 2002 i 2003, czyli obecne 
klasy drugie i pierwsze, skończą gim-
nazjum i takie otrzymają świadectwo, 

niezależnie od tego, jak miejscowy samorząd 
zorganizuje proces wygaszania szkoły, w której 
ci gimnazjaliści się uczą. Rada Gminy Jastków 
w dniu 24 marca podjęła uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego. Projekt uchwały został wcześniej 
pozytywnie zaopiniowany przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty i związki zawodowe zrzesza-
jące nauczycieli. Zgodnie z tą uchwałą dotych-
czasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają 
się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi 
szkołami podstawowymi. Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Jastkowie zostaje włączone do 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Jastkowie. Jako samodzielna szkoła gimnazjum 
zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 
roku. Na najbliższe dwa lata zachowana została 
dotychczasowa sieć szkół podstawowych i ich 
obwody (mapa). 

REFERAT EDUKACJI
KULTURY SPORTU SPRAW 

SPOŁECZNYCH
URZĄDU GMINY JASTKÓW

Zasady dowożenia uczniów do szkół nie 
uległy zmianie w związku z reformą oświaty. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3:
1. Droga dziecka z domu do szkoły nie może 

przekraczać:
a) 3 km - w przypa dku uczniów klas I-IV 

szkół podstawowych;
b) 4 km - w przypadku u czniów klas V i 

VI szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjów.

2. Jeżeli droga dziecka z dom u do szkoły, w 
której obwodzie dziecko mieszka:
a) przekracza odległości wymieni one w 

ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapew-
nienie bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu dziecka albo zwrot 
kosztów przejazdu dziecka środkami 

komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice, a do ukończenia 
przez dziecko 7 lat - także zwrot kosz-
tów przejazdu opiekuna dziecka środka-
mi komunikacji publicznej.

 
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, 

czyli gdy na gminie ciąży obowiązek dowo-
żenia gimnazjalistów, organizacja dowożenia 
pozostanie na dotychczasowym poziomie. 
Może tylko zmienić się liczba kursów autobu-
su szkolnego, jeśli okaże się po zakończeniu 
rekrutacji uczniów do szkół podstawowych i 
klas gimnazjalnych, że nie ma potrzeby orga-
nizowania dwóch kursów w jednym kierunku. 
Na pewno pozostanie dowożenie tam, gdzie 
odległość z domu ucznia do szkoły, w obwo-

dzie której mieszka, przekracza wskazane 
wyżej odległości. Przetarg na dowóz uczniów 
do szkół zostanie ogłoszony w czerwcu, żeby 
dostatecznie wcześnie poinformować rodzi-
ców i uczniów o organizacji dowożenia do 
każdej ze szkół podstawowych.  

MIROSŁAWA MAŁECKA
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w okresie reformy oświatowej
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W roku szkolnym 2016/2017 Gim-
nazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Jastkowie może pochwalić się 

trojgiem laureatów konkursów przedmioto-
wych. Aleksandra Sidoruk z kl. 3A uzyska-
ła tytuł laureatki konkursu historycznego, 
Kacper Wieleba z kl. 3A jest laureatem aż 
dwóch konkursów – z matematyki i z fizy-
ki, a Jakub Skomorowski z kl. 2A został 
laureatem konkursu z języka angielskiego. 
Tytuł laureata jest zwieńczeniem całego 
okresu przygotowań oraz wielką nagrodą. 
Uczniowie nie będą musieli pisać części 
egzaminu gimnazjalnego, ale również nie 
muszą martwić się o pozostałe wyniki te-
stu. Uzyskali oni 200 punktów rekrutacyj-
nych, co daje im możliwość wyboru swojej 
wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. 
Ponadto wiedza uzyskana podczas przy-
gotowania do konkursów na pewno przyda 
się w przyszłych latach edukacji.

A co o konkursach mówią sami laureaci?
ALEKSANDRA: „Od początku gimnazjum 
szczególny nacisk kładłam na przedmioty 
humanistyczne, chodziłam na dodatkowe 
zajęcia, po to, aby w trzeciej klasie mieć 
szanse na tytuł laureata. Nie było to jed-
nak proste, bo przygotowywałam się do 
dwóch konkursów. Miałam w sobie wielką 
motywację i dążyłam do postawionego so-
bie celu. Tytuł laureata zdobyłam dzięki 
swojej ciężkiej pracy, ale też dzięki wspar-
ciu i pomocy nauczycieli, pań J. Jodłow-

skiej i M. Mirosław oraz rodziców. To zwy-
cięstwo podbudowało moją wiarę w siebie, 
uważam je też za swój wielki sukces.”

KACPER: „Uczyłem się każdego dnia. 
Miałem dużą motywację, wierzyłem w sie-
bie, ale nie byłem pewny co do wyników. 
Bardzo pomagali mi nauczyciele - pani 
Zniszczyńska i pan Tobota oraz rodzice. 
Jestem im bardzo wdzięczny za poświęco-
ny mi czas, zachętę oraz ogromne wspar-
cie. Gdyby nie oni, najprawdopodobniej 
nie zostałbym podwójnym laureatem.”

JAKUB: „Przygotowywałem się długo i 
dosyć intensywnie, o czym świadczy wiele 
godzin lekcyjnych, na których pani Cho-
micz zabierała mnie na dodatkowe lekcje 
angielskiego w ramach indywidualnego 
toku nauki. Ona  pomagała mi w przygo-
towaniach, za co jestem bardzo wdzięcz-
ny. Poza tym od dziecka chodzę na zajęcia 
dodatkowe z języka angielskiego, stamtąd 
wyniosłem większość mojej wiedzy. Nie-
zbyt w siebie wierzyłem, ale udało mi się 
osiągnąć cel.”    

KATARZYNA MAJEWSKA

Utalentowany 
recytator 
Uczeń Szkoły Podstawo-

wej w Ożarowie Piotr 
Perdun, obecnie szósto-

klasista, po raz kolejny udowod-
nił, że należy do grona najlep-
szych recytatorów wojewódz-
twa lubelskiego. W tym roku 
szkolnym wziął udział w kwa-
lifikacjach do etapu międzypo-
wiatowego XX  Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego pod 
hasłem ,,Quo vadis - dokąd 
idziesz, jaką drogą, w jakim 
celu”. Piotrek otrzymał w nim 
Nominację do etapu wojewódz-
kiego. W jego wykonaniu jury 

usłyszało wzruszający frag-
ment prozy ,,Kolorowy szalik”. 
W etapie wojewódzkim znalazł 
się w gronie najlepszych recyta-
torów tego konkursu i otrzymał 
tytuł Laureata. Piotrek, wraz z 
dziesiątką innych uczestników, 
został przez jury dodatkowo za-
proszony do zaprezentowania 
swojego utworu na grudnio-
wym Koncercie Laureatów, 
podczas którego otrzymał głów-
ną nagrodę. Bardzo serdecznie 
mu gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

ANNA PERDUN

Sukcesy gimnazjalistów

czeń Szkoły Podstawo-
wej w Ożarowie Piotr 
Perdun, obecnie szósto-

klasista, po raz kolejny udowod-
nił, że należy do grona najlep-
szych recytatorów wojewódz-
twa lubelskiego. W tym roku 
szkolnym wziął udział w kwa-
lifikacjach do etapu międzypo-
wiatowego XX  Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego pod 
hasłem ,,Quo vadis - dokąd 
idziesz, jaką drogą, w jakim 
celu”. Piotrek otrzymał w nim 
Nominację do etapu wojewódz-
kiego. W jego wykonaniu jury 

usłyszało wzruszający frag-
ment prozy ,,Kolorowy szalik”. 
W etapie wojewódzkim znalazł 
się w gronie najlepszych recyta-
torów tego konkursu i otrzymał 
tytuł Laureata. Piotrek, wraz z
dziesiątką innych uczestników, 
został przez jury dodatkowo za-
proszony do zaprezentowania
swojego utworu na grudnio-
wym Koncercie Laureatów, 
podczas którego otrzymał głów-
ną nagrodę. Bardzo serdecznie
mu gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

ANNA PERDUN

Laureat konkursu 
historycznego

Jan Pałkowski to uczeń V klasy 
Szkoły Podstawowej w Snop-
kowie. Jest wielkim miłośnikiem 

historii. W tym roku szkolnym z powo-
dzeniem brał udział w różnych konkur-
sach historycznych (konkurs wiedzy o 
Henryku Sienkiewiczu, gminny konkurs 
historyczny), ale najważniejszy był 
przedmiotowy konkurs z historii, orga-
nizowany przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. 8 marca odbył się, ostatni, 
wojewódzki, etap tego konkursu i z 
wielką radością możemy pochwalić się, 
że Jaś został jego laureatem! Chłopca 
przygotowywała do tych historycznych 
zmagań pani Jolanta Czubacka. Ser-
decznie gratulujemy!

MARIA JASTRZĘBSKA - SZKUTNIK
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Babciu, Dziadku...Kochamy Was
Pod takim hasłem w szkole w 

Płouszowicach dzieci z od-
działu przedszkolnego świę-

towały Dzień Babci i Dziadka. Była 
to długo planowana i oczekiwana 
uroczystość. Każde dziecko chcia-
ło pokazać jak bardzo kocha swo-
ją babcię i dziadka, jak bardzo im 
dziękuje za to, że są, że je kochają 
i pomagają. 

Wspólnie obejrzeli przygotowa-
ny wcześniej fi lm - wywiad z dzieć-
mi pt: „Kto to jest babcia, dziadek; 
jak mają na imię; co lubią robić i 
za co ich kochamy?”. Wypowie-
dzi niejednokrotnie wywoływały 
uśmiech na twarzach gości. Po 

fi lmie goście zasiedli do stołu. Był 
to odpowiedni czas na rozmowy, 
na podziwianie prac dzieci, za-
trzymanie się przy tablicy „Wspo-
mnień czar” poświęconej babciom 
i dziadkom, na której umieszczone 
zostały różne fotografi e z życia na-
szych gości. Dzieci z dumą poka-
zywały innym zdjęcia, na których 
odnajdowały swoich bliskich. Te z 
wczesnej młodości dziadków przy-
wołały wiele wzruszeń i refl eksji. 
Ponieważ rodzice dzieci przygo-
towali słodki poczęstunek uroczy-
stość była okazją do spotkania 
trzech pokoleń. 

MAGDALENA JAKUBCZAK 

W tym roku zima była wyjątkowo 
mroźna. Aby rozgrzać serca se-
niorów, dzieci z Samorządowego 

Przedszkola w Jastkowie zaprosiły ich 
na przedstawienie z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Przedszkolaki wystąpiły na du-
żej scenie w przepięknych strojach. Moż-
na było spotkać Maryję z Józefem, trzech 
króli, pastuszków i cały zastęp prześlicz-
nych aniołków. Dzieci mówiły wierszyki, 
śpiewały kolędy i pastorałki. Dziadkowie 
wraz ze swoimi wnukami brali czynny 
udział w zabawach zaproponowanych 

przez panie wychowawczynie. Na zakoń-
czenie przedstawienia przedszkolaki wrę-
czyły swoim babciom i dziadkom własno-
ręcznie wykonane laurki. Na gości czekał 
również słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Wspólne ucztowanie i 
rozmowy z wnukami pozwoliły wzmocnić 
więzi rodzinne, dzieci cieszyły się mogąc 
oprowadzać najbliższych po swoim przed-
szkolu. Całe spotkanie wprawiło wszyst-
kich w bardzo dobry nastrój a dziadkowie 
mogli powspominać dawne czasy i własne 
dzieciństwo. AGNIESZKA KĘDZIOR

Wiosna i wagaryWiosna i wagary

k i b ł j k i h i N k ń

Przedszkole łączy pokoleniaPrzedszkole łączy pokolenia

Nareszcie! Przyszła wio-
sna i ta kalendarzowa, 
i ta w postaci zielonych 

listków, słońca, kwitnących 
przebiśniegów i krokusów. 
21 marca, czyli w tradycyjny, 
uczniowski Dzień Wagarowi-
cza słowo „nareszcie” wypo-
wiedziała z westchnieniem sa-
tysfakcji jedna z nauczycielek. 
Powód? – usłyszała rano od 
swojego dziecka – idę do szko-
ły, bo tam jest dziś ciekawiej niż 
na wagarach. 

Szkoły od dość dawna sta-
rają się zapracować na taką 
opinię. Sądzę, że w żadnej nie 
ma tego dnia codziennej ru-
tyny. Część tradycyjnie topi 

Marzannę, inne organizują po-
chody, zabawy, gry itp., rozgry-
wają mecze, oglądają wspólnie 
filmy. Pomysłów jest wiele. W 
Tomaszowicach uczniowie i 

nauczyciele przebrali się w do-
wolnie wymyślone kostiumy, 
spośród których najpierw w 
klasach, a potem w szkole wy-
braliśmy najlepsze. Nauczycie-

le nie uczestniczyli w konkur-
sie, ale otrzymali wielkie bra-
wa za swoje przebrania (było 
dwóch lekarzy (współczesny, 
europejski i wschodni), szlach-
cic, hip-hopowiec, ratownik, 
dwie panie wiosny, biedron-
ka i czarownica (w stylu Ho-
gwartu). Gratuluję uczniom 
pomysłowości a nauczycielom 
poczucia humoru i dystansu 
do samych siebie. Wszystkie 
„zimowe marudy”, którym nie 
chciało się zmienić codzienne-
go stroju na przebranie zostały 
tego dnia w domu, albo – może 
jednak poszli na wagary, żeby 
się na nich wynudzić?

H. SKOMOROWSKA

MA

le nie ucze

M

le nie uc
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 Ach! Co to były za łabądki!
„Jedna minuta śmiechu daje 

tyle, co 45 minut relaksu i 
przedłuża życie o około 10 

minut. 140 pań z naszej gminy zy-
skało wspólnie dobę!

Wszystko to z okazji “Dnia 
Kobiet” zorganizowanego przez 
GOKiS w SP im. B. Prusa w Pło-
uszowicach. Na uroczystość za-
proszone zostały Radne Gminy 
Jastków z wójtem Teresą Kot, soł-
tyski oraz członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich. Świętowanie rozpoczęli 
panowie: Kamil Ziółkowski (dyr. 
GOKiS), Marek Wieczerzak (Prze-
wodniczący RG) i Andrzej Dec (Z-
-ca wójta), którzy złożyli zebranym 
kobietom życzenia samych szczę-
śliwych chwil. 

Od samego rana można było 
podziwiać tańce ludowe w wyko-
naniu grupy młodzieżowej Zespołu 
Pieśni i Tańca “Dąbrowica”, występy 

kabaretowe uczniów klasy VI  SP w 
Płouszowicach oraz niebywale przy-
stojnych panów z kabaretu “Trzecia 
Strona Medalu”. Podczas “Dnia Ko-

biet” zaprezentowali znakomity pro-
gram kabaretowy włączając czynnie 
do zabawy nasze gospodynie, ocza-
rowując wdziękiem i uśmiechem.

Jeden występ na długo utkwi w 
pamięci publiczności. Na płouszo-
wickiej scenie wystąpiła niezwykła 
taneczna grupa... „Jastkowskie ła-
bądki”, która wywołała ogromne po-
ruszenie wśród widowni. Kuracja od-
mładzająca się udała. Gratulujemy 
panom odwagi i gracji jaką zapre-
zentowali na gminnym „Dniu Kobiet”!

Cała uroczystość miała miejsce 
dzięki uprzejmości dyrekcji p. Be-
aty Dzierżak i pomocy pracowni-
ków szkoły... za co z tego miejsca 
serdecznie dziękujemy!”

REDAKCJA

Tegoroczne „Złote Gody” w Gmi-
nie Jastków odbyły się 1 kwietnia 
2017r. Medal Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej otrzymali czcigodni 
jubilaci :
• Flis Anna Bogumiła i Czesław
• Flisiak Teresa Agata i Józef
• Janicka Wiesława i Waldemar Gustaw
• Kasprowicz Lidia Irena i Ryszard
• Kijak Zofia Maria i Zbigniew Tadeusz

• Kępińska Maria Bogusława 
i Tadeusz Marian

• Kowalczyk Teresa Kazimiera i Józef
• Kozak Jadwiga i Andrzej
• Łazarz Marianna Helena i Jan
• Makuch Anna Zofia i Ryszard
• Mazur Janina i Józef
• Piłat Teresa Maria i Zygmunt
• Skibińska -Podbielska Jadwiga Maria 

i Podbielski Henryk Antoni

• Poleszak Barbara Marta i Stefan
• Rejmak Krystyna Halina i Ignacy Józef
• Misztal Maria i Jan
• Rożen Maria i Marian
• Smolak Anastazja i Kazimierz
• Szczepańska Krystyna i Czesław
• Tarka Jadwiga i Zdzisław
• Tarka Maria i Józef
• Tomasik Alicja i Ryszard

MARCIN ABRAMEK

Uroczystość 50-lecia 
pożycia małżeńskiego
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TYM, KTÓRZY 
CZYNIĄ DOBRO…

Tym , którzy czynią dobro… - takie 
motto umieszczono na dyplomie 
- wyróżnieniu dla Koła Gospodyń 

Wiejskich Panieńszczyzna - Jastków w 
konkursie zorganizowanym przez wojewo-
dę lubelskiego na ,,Najlepszą Organizację 
Pozarządową 2016 roku’’,  za przyczy-
nianie się do rozwoju województwa lubel-
skiego, umacnianie wizerunku organizacji 
pozarządowych oraz upowszechnianie 
dobrych praktyk. Jest to bardzo ważne wy-
darzenie dla naszego koła, ponieważ do-
ceniono naszą wspólną pracę i duże zaan-
gażowanie na rzecz społeczności lokalnej. 
Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia.

W kole działa 29 pań w różnym wieku. 
Spotykamy się w każdy poniedziałek w 
lokalu, który udostępniła nam pani wójt. 
Prowadzimy zajęcia własne i uczestniczy-
my w warsztatach: śpiewania pieśni ludo-
wych, teatralnych, wykonywania kwiatów 
z krepiny, papierowej wikliny, z povertexu, 
wykonywania bombek choinkowych i pi-
sanek wielkanocnych różnymi technika-
mi, wicia palm i wieńców dożynkowych, 
decoupagu, szycia ,,Jastkowskich Bab”- 
ściereczek i wielu innych. Na spotkaniach 
dzielimy się swoimi umiejętnościami z 
innymi, wymieniamy przepisami kulinar-
nymi, rozmawiamy o ważnych dla nas 

sprawach i zapraszamy ciekawe osoby. 
Panuje bardzo miła i przyjazna atmosfe-
ra. Jest to nasz sposób na relaks. Dzięki 
tym spotkaniom odrywamy się na chwilę 
od spraw codziennych, odpoczywamy. 
Pogadamy sobie, pożalimy się, podzieli-
my się radościami. Wspólnie działamy na 
rzecz społeczności lokalnej. Występuje-
my z kabaretem oraz z przedstawieniem 
dla dzieci, śpiewamy pieśni ludowe. Wy-
stępowałyśmy w Lublinie w Domu Kultury 
LSM dla seniorów z tego osiedla. Zapro-
szono nas również na koncert z okazji 
Dnia Kobiet do Radawczyka Drugiego. 
Działamy na festynach i kiermaszach na 
terenie gminy i w Lublinie. Zorganizowa-
łyśmy w wakacje nieodpłatną wyciecz-
kę dla dzieci z terenu naszej gminy do 
“Magicznych Ogrodów”. Cieszymy się w 
gminie dużą sympatią i mamy tutaj wielu 
przyjaciół, którzy nas wspierają.

Napawa nas optymizmem fakt, że 
w naszej gminie są osoby chętne, by 
działać na rzecz małych społeczności 
lokalnych. Kultywują i pielęgnują pol-
skie tradycje i zwyczaje, przekazując 
je młodszym pokoleniom, wywierając w 
ten sposób silny wpływ na integrację i 
rozwój polskiej wsi.

BARBARA SUSEŁ

Aktywni nie tylko z nazwy 
W iście świątecznej atmosferze panie 

chętne do zmiany swojego zewnętrz-
nego wizerunku ochoczo przybyły 

w sobotę 17 grudnia 2016r. do salonu fryzjer-
sko- kosmetycznego „Agnieszka” w Jastkowie 
na „Metamorfozy”. Po wstępnych konsulta-
cjach dotyczących oczekiwań zespół fryzjerek 
pod czujnym okiem Agnieszki Brzeskiej oraz 
kosmetyczka Agnieszka Pochroń przystąpi-
ły do działania. Na głowach pań dominowały 
klasyczne koloryzacje (z nutką szaleństwa 
zapowiadającego sylwestra), nowatorskie 
cięcia oraz fantazyjne upięcia. W gabinecie 
kosmetycznym panie miały okazję nie tylko 
skorzystać z profesjonalnie zrobionego makija-
żu twarzy oraz manicure, ale także dowiedzieć 
się, jaki typ urody reprezentują i w jaki sposób 
powinny dobierać kosmetyki do swojego typu 
cery. Podczas pobytu w salonie panie także 
poszerzyły swoją wiedzę na temat pielęgnacji 
włosów, ciała i paznokci, a także zapoznały się 
z nowinkami z dziedziny fryzjerstwa, kosmetyki 
i kosmetologii. Wszak prawidłowe dbanie o to 
czym obdarzyła nas natura, powinno rozpo-

cząć się od gruntownej wiedzy. Spotkanie przy 
fi liżance kawy i kawałku ciastka przebiegło w 
ciepłej, przedświątecznej atmosferze. 

Tym wydarzeniem Stowarzyszenie „Aktywni 
Sąsiedzi” zamknęło rok 2016, ale już 14 stycz-
nia 2017 r. zaprosiło mieszkańców do wspól-
nego kolędowania. Przy choince, migoczących 
świecach i unoszącym się aromacie wypieków 
członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Smug 
oraz ich znajomi, spotkali się w świetlicy na 
tradycyjnym opłatku. Spotkanie uświetniła słu-
żąca zawsze poradą prawną i dobrą radą od 
serca pani Grażyna Świrgoń ze Stowarzysze-

nia Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. 
Ireny Kosmowskiej. 

Już od połowy lutego br. Stowarzyszenie „Ak-
tywni Sąsiedzi” rozpoczęło warsztaty rękodzieła, 
podczas których przygotowywane są ozdoby i 
stroiki wielkanocne. Pisanki wykonane różnymi 
technikami, m.in. karczoch, decoupage, spęka-
nia, stroiki na stół i cmentarz oraz własnoręcznie 
wykonane palmy zaoferowane będą do sprze-
daży na kiermaszu, z którego dochód zostanie 
przeznaczony na projekty dla dzieci. W połowie 
lutego br. rozpoczęły się również kursy kompu-
terowe dla osób powyżej 25 roku życia oraz dla 
seniorów powyżej 50 roku życia. Kursy prowa-
dzone są modułowo w salach komputerowych w 
budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie.  

Kolejna zorganizowana przez nas akcja 
miała znaczące hasło - „Zabierz kobietę do 
kina” i oczywiście wiązała się z Międzynarodo-
wym Dniem Kobiet. Panie wsparte na silnych 
ramionach swoich mężczyzn liczną grupą przy-
były do multikina Olimp na seans fi lmowy „Sztu-
ka Kochania”. 

MAGDALENA GRZYWACZ

Spotkanie 
świąteczne
Kolejny raz wójt Gminy 

Jastków w ramach współ-
pracy z Gminnym Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej w 
Jastkowie zorganizował spotka-
nie wigilijne dla osób starszych 
i samotnych, które dzięki przy-
chylności proboszcza parafi i 
pod wezwaniem NMP Królowej 
Polski w Jastkowie, ks. Pawła 
Kuzioły, odbyło się w sali kate-
chetycznej w Jastkowie.

Gimnazjaliści przedstawili 
piękny program, przygotowa-
ny przez Jana Włodarczyka i 
Katarzynę Wszelaką i Joannę 
Urbańską–Chomicz. Czas 
spędzony razem upłynął w 
miłej i serdecznej atmosferze, 
której towarzyszyło wspólne 
śpiewanie kolęd. Na koniec 
spotkania każdy z uczestni-
ków otrzymał upominek wła-
snoręcznie wykonany przez 
młodzież gimnazjalną oraz 
dzieci ze szkół z terenu naszej 
gminy. Uczestnicy spotkania 
mający problem z dojazdem 

skorzystali ze specjalnie zorga-
nizowanych na tę okazję trans-
portów, wspomaganych także 
przez Ochotniczą Straż Po-
żarną. Spotkanie miało na celu 
przeciwdziałanie osamotnieniu 
i wykluczeniu społecznemu.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację spotkania 
oraz tym, którzy znaleźli czas 
i ochotę, aby wziąć w nim 
udział.  
Kierownik GOPS w Jastkowie
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Motywem do napisania tego arty-
kułu jest fakt, iż poziom wiedzy 
religijnej wielu naszych roda-

ków jest bardzo niski. Większość 
grzechów jest popełniana z 
powodu niewiedzy, a 
ta wynika z le-
nistwa ducho-
wego. Poszuku-
jąc sensu życia 
dotarliśmy do 
następującej od-
powiedzi: najwięk-
szym darem Bo-
ga jest dar miłości. 
Nasze ziemskie drogi 
muszą zatem prowa-
dzić do celu, a przede 
wszystkim do otrzymania 
łaski spotkania z prawdzi-
wą miłością, jaką jest miło-
sierdzie.

Św. Paweł Apostoł w 1 Li-
ście do Koryntian (rozdz. 13; 
1 i 2) pisze: „Choćbym mówił 
językami ludzkimi i anielskimi, 
a miłości bym nie miał, byłbym 
miedzią dźwięczącą lub cymba-
łem brzmiącym. I choćbym miał 
dar prorokowania i znał wszystkie 
tajemnice i posiadał całą wiedzę, i 
choćbym miał pełnię wiary, tak że bym 
góry przenosił, a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym”. Podobnie św. Jan Apo-
stoł, umiłowany uczeń Jezusa, głosi: „Je-
śli Bóg tak nas umiłował, to i my wza-
jemnie się winniśmy miłować (…). Jeżeli 
się wzajemnie miłujemy, to Bóg trwa w 
nas” (J 4, 11-12).

Czciciele Serca Jezusowego w sposób 
szczególny powinni miłować bliźniego. „To 
jest moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja was umiłowa-
łem” – mówi Chrystus w Ewangelii św. 
Jana (J 15, 12). A czy my, ludzie, wzajem-
nie się szanujemy? Niestety, często brat 
dla brata staje się wrogiem, a ludzkim 
postępowaniem rządzi zazdrość lub nawet 
zawiść. Często w naszym życiu pojawiają 
się pytania: gdzie jest sprawiedliwość? 
Czy Bóg wszystkich traktuje jednakowo? 
W takich momentach powinniśmy starać 
się przybliżać do Boga i próbować mu za-
ufać. Nie wolno nam zapomnieć, że wysłał 
on na ziemię swojego jednorodzonego sy-
na, który narodził się z Maryi Panny, aby 
oddać życie dla naszego zbawienia.

Nie ma większej miłości oprócz tej, 
którą Jezus Chrystus-Syn Boży ofiarował 

umie-
rając za nas na 

krzyżu. Ufając Bogu trzeba 
kochać ludzi, przebaczać najwięk-

szym wrogom. W każdym człowieku na-
leży widzieć Chrystusa! Miłując bliźniego 
możemy powiedzieć, za naszym wiesz-
czem Adamem Mickiewiczem, że: „mamy 
serce i patrzymy w serce”. Ten, kto nie 
zna Boga jest nieszczęśliwy. Codziennie 
trzeba umacniać więź z Bogiem, szukać i 
naśladować postawy i zachowania oparte 
na jego przykazaniach. Za przykład niech 
posłuży w tym miejscu św. Jan Paweł II, 
który osobiście odwiedził w więzieniu 
swojego niedoszłego mordercę Ali A cę. 
Przestępca ten po przyjeździe do Rzymu 
osobiście złożył kwiaty na grobie papieża, 
oddając w ten sposób hołd człowiekowi, 
który przebaczył mu popełnioną zbrodnię.

Pomagając bliźnim przybliżamy się do 
Boga. Wartość takiego postępowania naj-
lepiej ukazywała swoim życiem bł. Matka 
Teresa z Kalkuty – orędowniczka ubogich 
i trędowatych. Była przekonana, że Bóg 
nie ma względu na różnice społeczne, ta-
kie jak np. pochodzenie. Zawsze podkre-
ślała, że każda osoba jest dla Boga tak 
samo ważna, posiada bowiem taką samą 
godność dziecka bożego.

W Litanii do Serca Jezusowego czyta-
my: 

Serce Je-
zusa, goreją-

ce ognisko mi-
łości

„Przyszedłem 
rzucić ogień na ziemię 

i jakże bardzo pragnę, żeby on już za-
płonął.

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję 
udręki,

aż się to stanie” ( k 12, 49-50).
„Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragną-

łem 
spożyć tę Paschę z Wami, zanim będę 

cierpiał” ( k 22, 1 5).

Natomiast św. Paweł w Liście do Ty-
moteusza pisze: „Dlatego znoszę wszyst-
ko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie 
razem z wieczną chwałą. Nauka to zasłu-
gująca na wiarę: jeżeliśmy bowiem z nim 
współumarli, wespół z nim żyć będziemy. 
Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z nim 
też królować będziemy” (Tm 2, 10-12).

Tak więc bądźmy wierni Chrystusowi, 
jego kochającemu sercu, w dążeniu do mi-
łości bliźniego, a nagroda nasza będzie w 
niebie. Żadne pisma, media nie przekażą 
tej wartości, jaką jest miłość człowieka, 
którą powinien on dzielić się z innymi.

HALINA I BOGDAN BŁACH  

Cenny antybiotyk – miłość
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„Najlepiej w życiu 
ma Twój kot” 
- Wisława Szymborska,  Kornel 
Filipowicz. Niepublikowane listy 
niezwykłej pary. 

„Najlepiej w życiu 
ma Twój Kot, bo jest 
przy Tobie” – pisze 
z Zakopanego przy-
szła noblistka Wisła-
wa Szymborska do 
Kornela Filipowicza. 
To po jego śmierci 
powstanie słynny 
wiersz „Kot w pustym 
mieszkaniu”. Nie by- l i 
typową parą – spędzili ze sobą ponad dwadzie-
ścia lat, ale nigdy razem nie zamieszkali. „Byli-
śmy końmi, które cwałują obok siebie” – mówiła. 
W chwilach rozłąki zawsze pisali do siebie listy. 
Listy zabawne, liryczne, miłosne. Znajdziemy w 
nich intymne wyznania, refl eksje nad własnym 
warsztatem pisarskim i nad twórczością kolegów, 
opowieści o rodzinie i przyjaciołach. Mistrzowsko 
napisane, pełne tęsknoty i czułości pozwalają 
wniknąć w wyjątkowe uczucie łączące dwoje lu-
dzi, którzy – jak o nich mówiono - nawet jeśli stali 
do siebie plecami, cały czas patrzyli sobie w oczy.

„Monsun przychodzi 
dwa razy” 
– Anna Janowska

Z i a r e n k o 
pieprzu. Czy 
coś tak małego 
i – zdawałoby 
się – nieistotne-
go może kryć w 
sobie fascynu-
jącą historię? 
Anna Janowska 
przekonuje, że 
niejedną! Wy-
k o r z y s t u j ą c 
pieprz jako pretekst do 
podróży, rusza do Omanu, na Zanzibar i do 
Kerali w Indiach, skąd przyprawa ta pocho-
dzi. Odkrywa przed nami, jak bardzo te od-
ległe miejsca się przenikają i pokazuje, że za 
pieprzem stoi nie tylko ocean opowieści, ale 
również... Ocean Indyjski. Jego brzegi dzięki 
monsunom od zawsze były dużo bliżej siebie, 
niż mogłoby się wydawać, gdy patrzymy na 
mapę – to właśnie pieprz i inne drogocenne 
przyprawy zbliżyły jego przeciwległe krańce. 
Polecamy tę niezwykłą podróż.

„Skrzynia Władcy 
Piorunów” 
– Marcin Kozioł

Oparta na fak-
tach powieść dla 
młodzieży z gatun-
ku  przygodowo-
-fantasy. 14-letnia 
Julia poruszająca 
się na wózku i 
labrador Spike, 
pies asystujący, 
zostają wplątani 
w intrygę, która 
pozwala dziew-
czynce zrealizować marzenie o byciu 
detektywem. Kiedy w niejasnych okoliczno-
ściach znika ojciec jej przyjaciela, bohate-
rowie rozpoczynają poszukiwania i trafi ają 
na ślad zabytkowej skrzyni oraz tajemniczej 
organizacji Teslariuszy. Współczesna akcja 
splata się z historią rozpoczynającą się po-
nad 150 lat wcześniej, w dniu narodzin wyna-
lazcy Nikoli Tesli.

o 
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Biblioteka poleca
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Balowanie w  bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie 

zaprosiła dzieci na ferie. Tym razem pra-
cowaliśmy wspólnie z Agnieszką Banach. 

Nasi goście - od maluchów z Akademii Kultury 
do poważnych uczniów klasy czwartej - bawili się 
dobrze i wesoło. Były zabawy integracyjne, ru-
chowe i taneczne, zadania logopedyczne, różne 
eksperymenty i doświadczenia. Powtarzaliśmy 
łamańce językowe (rozrewolwerowany rewol-
wer powtórzycie?), tworzyliśmy wulkany, znikała 
woda, baloniki same napełniały się powietrzem. 
Dzieci robiły również piękne laurki dla swoich 
babć i dziadków. Za sprawą fi lmu, który – jak się 
okazało - ma swych wiernych fanów, biblioteka 
zamieniła się także w krainę lodu. Aby móc obej-
rzeć tę piękną bajkę należało przygotować bilet. 
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, a 
ponieważ w karnawale używa się tajemniczych 
masek, zatem i u nas takie powstawały. Nie za-
brakło też słodkiego poczęstunku – tu jednak 
było zadanie – z różnych ciastek należało przy-
gotować tort. W trakcie tworzenia nie można było 

podjadać. Cóż, nie wszyscy w tym wytrwali, ale 
torty powstały wspaniałe.

W fi lii bibliotecznej w Tomaszowicach odbyły 
się w czasie ferii wspólne warsztaty dla babć i 

wnuków. Babcie wykonały broszki i bransoletki 
ze skóry, wnuki – piękne kartki dla swoich babć 
i dziadków.

REDAKCJA

l i 



Gminna Biblioteka Pub
zaprasza na wystawę

1942 skrzyżowanie droga Warszawska - Krasienin

Pociecha 1942 rok

Bogdan Szewczyk z okresu 
służby wojskowej 1945

1966 budowa m

Budowa mostu na Ciemiędze



bliczna w Jastkowie 
ę starych fotografii

Alekdander Malczak - kopanie okopów 
w okolicach Puław 1943 rok_Stanisław Goral z okresu 

służby wojskowej - 1945 rokPociecha rok 1942

Organistówka w Jastkowie - dwóch żołnierzy niemieckich 
w czasie obserwacji lotniczych - stacjonowali w budynku szkoły 

podstawowej - rok 1942-1943
Strój ułana z okresu służby wojskowej 

w Równem lata 30 XX wieku

Aleksander Maruszak - żołnierz 
Armii Krajowej zginął w 1942 roku

mostu na drodze Warszawskiej

Pożegnanie przed wysyłką do obozu Junaków
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73. rocznica bitwy 
pod Marysinem

U Źródeł Ciemięgi
Działające na terenie gminy Jastków stowarzyszenie regional-

ne „U Źródeł Ciemięgi” z Miłocina świętuje w tym roku jubileusz 
10-lecia. Z tej okazji podziękowania za dotychczasową pracę na 
rzecz społeczności lokalnej i najlepsze życzenia złożyli zarządowi, 
wszystkim członkom i sympatykom stowarzyszenia wójt Teresa 
Kot i przewodniczący Rady Gminy Marek Wieczerzak.

Jubileusz 10-lecia stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” odbył 
się 28 stycznia Na początku była msza św. w kościele pw. św. Pio-
tra i Pawła w Tomaszowicach, którą odprawił ks. proboszcz Józef 
Brodaczewski. Następna, ofi cjalna część uroczystości, odbyła się 
w Domu Weselnym „Czerniecówka” w Wojciechowie. W trakcie 
spotkania zaprezentowano 10-letni dorobek stowarzyszenia, było 
wręczenie nagród i wyróżnień dla zarządu stowarzyszenia, człon-
ków zaangażowanych w jego działalność oraz sponsorów i dar-
czyńców. W tym ostatnim gronie znalazła się też Gmina Jastków, 
która została uhonorowana przez prezesa „U Źródeł Ciemięgi” 
Krzysztofa Góreckiego statuetką za wsparcie rzeczowe. Nagrodę 
odebrała wójt Teresa Kot. W trakcie uroczystości przyznano także 
tytuł sponsora 10-lecia, którym został Bank Spółdzielczy w Nałę-
czowie. Z kolei tytuł kobiety 10-lecia przypadł Joannie Kaznow-
skiej, dyrektor SP w Miłocinie. 

Stowarzyszenie regionalne “U Źródeł Ciemięgi” liczy obecnie 
ok. 50 członków, mieszkańców gminy Wojciechów i gminy Jast-
ków. Od początku aktywnie współpracuje z gminą Jastków, m.in. 
poprzez udział w akcjach sprzątania czy organizowanie zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży. Za rok planowane jest uroczyste 
świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości, ale też jubileusz 
funkcjonowania oświaty na terenie Miłocina.

Honorowy patronat nad jubileuszem 10-lecia stowarzyszenia 
sprawował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który w po-
dziękowaniu za dotychczasową działalność tej organizacji prze-
kazał na ręce prezesa stowarzyszenia okolicznościowy dyplom 
uznania z medalem wojewody.

MAREK WIECZERZAK
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2 lutego br. upamiętniona została 
73. rocznica bitwy pod Marysi-
nem. W kościele parafi alnym  

pw. Św. Stanisława BM w Lublinie 
mszę św. w intencji poległych party-
zantów z oddziału „Szarugi” prowa-
dzili ks. mjr Andrzej Piersiak,ks. pro-
boszcz  Eugeniusz Zarębiński,  ks. An-
drzej Szulej. Mszę zakończyła część 
artystyczna przygotowana przez na-
uczyciela Marię Jastrzebską-Szkutnik 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej w 
Snopkowie.  Po mszy, wszyscy bio-
rący udział w uroczystości udali się 
do Marysina pod pomnik poległych, 
by złożyć wieńce, wiązanki i zapalić 
znicze. W asyście pocztów sztanda-
rowych wieniec złożył Andrzej Dec 

– zastępca wójta oraz Roman Chu-
dzik radny gminy Jastków. Wieńce 
złożyli również: w imieniu wojewody 
lubelskiego  – Waldemar Podsiadły, 
w imieniu prezydenta miasta Lublina 
Zdzisław Niedbała, w imieniu starosty 
powiatu lubelskiego Robert Wójcik – 
wicestarosta lubelski oraz Jan Czu-
bak, radny powiatu lubelskiego. Nie 
zabrakło również przedstawicieli Woj-
ska Polskiego, mieszkańców Marysi-
na, przedstawicieli szkoły w Snopko-
wie, a także członków stowarzyszeń 
kombatanckich. W imieniu oddziału 
AK „Szarugi” wiązankę złożyła Kry-
styna Marczewsk, żona żołnierza AK 
Stanisława Marczewskiego. 

KAMIL ZIÓŁKOWSKI

Uroczystość 60-lecia OSP Łu-
gów w remizo- świetlicy w Łu-
gowie uświetnili swoją obec-

nością wicestarosta powiatu lubel-
skiego Robert Wójcik, wójt Teresa 
Kot oraz Jan Czubak, radny powia-
tu lubelskiego. W tym szczególnym 
dniu zostały wręczone naszym dru-
hom medale i odznaczenia za za-
sługi dla pożarnictwa. Budujący jest 
fakt, że do naszej jednostki wstępu-
ją  młodzi ochotnicy. Zapewniając 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
staramy się zasłużyć na   przychyl-
ność naszej społeczności. Uchwałą 
Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych woj. Lubelskiego 
medalami „Za zasługi dla Pożarnic-
twa” odznaczeni zostali:

Złotym Medalem:
1. Gagoś Andrzej

Srebrnym Medalem :
1. Chyła Marian s. Stefana
2. Jabłoński Witold

Brązowym Medalem :
1. Chyła Mariusz
2. Gagoś Leszek
3. Kucharzyk Grzegorz
4. Nakonieczny Witold
Uchwałą Prezydium Zarzą-

du Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Jastkowie odznaką „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” uhonorowani 
zostali:
Złotą odznaką 

1. Gagoś Michał
Brązową odznaką 

1. Kasprzak Eryk

2. Nakonieczny Jan
3. Paluch Szymon
Odznaki wręczyli prezes Za-

rządu Gminnego OSPRP Bogdan 
Strug oraz komendant Zarządu 
Gminnego OSPRP pan Kazimierz 
Smolak.Uchwałą Prezydium Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Lublinie Odznaką „Strażak wzoro-
wy” odznaczeni zostali:

1. Kasprzak Jakub
2. Kasprzak Karol
3. Kasprzak Mateusz
4. Kasprzak Michał
5. Kucharzyk Grzegorz
6. Kucharzyk Rafał
7. Kwietniewski Kamil
8. Łuka Krzysztof
9. Nakonieczny Witold

10. Niezbecki Gabriel
11. Niezbecki Radosław
12. Pacek Edward
Odznaki wręczyli Prezes  oraz 

Komendant Zarządu Gminnego 
OSPRP druh Bogdan Strug i druh 
Kazimierz Smolak. Uchwałą Prezy-
dium Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Jastkowie odznaką „Za 
wysługę lat” odznaczeni zostali :
60 lat – Chyła Marian s. Stanisława
45 lat – Gagoś Andrzej
35 lat – Chyła Marian s. Stefana
35 lat – Grzegorczyk Grzegorz 
30 lat – Jabłoński Witold 
Odznaki wręczyli druhowie Bogdan 

Strug i Kazimierz Smolak.
PREZES OSP ŁUGÓW, 

WITOLD NAKONIECZNY

Jubileusz OSP Ługów
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Książę Władysław Łokietek 20 listopada 
1317 roku nadał dobra, wśród których 
znajdowała się miejscowość o nazwie 

Dambrowicza, dwóm braciom Dzierżkowi 
i Ostaszowi herbu Lewart z Bejsc. Tym 
sposobem ród Lewartów, późniejszych 

Firlejów, wszedł w posiadanie Dąbrowicy 
i wydatnie wpłynął na jej rozwój i 

historię. W rękach członków tej rodziny 
miejscowość pozostawała aż do 

1737 roku, czyli 420 lat z niewielkimi 
przerwami. 

W XIV wieku tereny Lubelszczyzny znajdowa-
ły się na pograniczu Królestwa Polskiego, na tere-
nach bardzo niespokojnych, często odwiedzanych 
przez wrogie wojska. Z tego czasu wiemy jedynie, 
że Ostasz (Eustachy) Firlej był prawdopodobnie 
kasztelanem lubelskim. Gdy król Kazimierz Wielki 
przyłączył do Królestwa Polskiego ziemie ruskie, 
bezpieczeństwo na Lubelszczyźnie poprawiło się 
i można było zająć się rozwojem gospodarczym 
tego regionu. W początkach XV wieku notowani 
byli Firlejowie jako rycerze. W tym czasie Piotr 
Firlej buduje prawdopodobnie pierwszy muro-
wany zamek w Dąbrowicy, a Jan Firlej studiuje 
na Uniwersytecie Krakowskim. Taki stan rzeczy 
świadczy o sporej zamożności,  jak też o dbało-
ści o dobre wykształcenie rycerzy z Dąbrowicy. 
W latach siedemdziesiątych XV wieku Dąbrowica 
liczyła 16 łanów ziemi uprawianej przez chłopów, 
we wsi funkcjonował młyn oraz istniała karczma. 
Właścicielem wioski był wówczas Piotr Firlej, sę-
dzia ziemski lubelski. Jego syn Mikołaj rozsławi 
ród Firlejów i przyczyni się do rozwoju miejsco-
wości. Na początku XVI wieku Mikołaj Firlej z 
Dąbrowicy był jednym z najważniejszych ludzi w 
Królestwie Polskim, piastował godność kasztela-
na krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. 
Syn hetmana wielkiego Piotr Firlej, wojewoda ru-
ski, przebudował rodzinny zamek na renesanso-
wą rezydencję i ufundował przy nim kaplicę pod 
wezwaniem św. Mikołaja. Kapelan posiadał dwa 
łany ziemi i łąki. Piotr Firlej i jego potomkowie bę-
dą pisali się: z Dąbrowicy, gdyż została ona uzna-
na za tzw. „gniazdo rodowe” Firlejów.

Dąbrowicę odziedziczył syn Piotra, Mikołaj 
Firlej, wojewoda lubelski, wyznawca kalwinizmu. 
Przebudował on rezydencję, a kaplicę zamienił 
na zbór kalwiński. Pod koniec wieku XVI Dąbro-
wica przechodzi na krótko w ręce rodziny Ponę-
towskich, ale Firlejowie jednoczą swoje wysiłki 
i przed 1600 rokiem odzyskują swoje rodowe 
gniazdo. Na początku XVII wieku właścicielem 
Dąbrowicy jest Mikołaj Firlej kasztelan wojnic-
ki. Za jego czasów miejscowość jest notowana 
jako wieś średniej wielkości, wyposażona w 
młyn i dwie karczmy. Mikołaj Firlej przebudował 
rezydencję w reprezentacyjny pałac z czterema 

basztami i arkadami. W tym czasie zamknięto 
również zbór kalwiński przywracając tym samym 
kapelana katolickiego. 

W okresie największych nieszczęść jakie 
spadły na Rzeczpospolitą Obojga Narodów (na-
zwa kraju po Unii Lubelskiej zawartej 1569 roku), 
właścicielem Dąbrowicy był Andrzej Firlej. W 1655 
roku, w czasie najazdu szwedzkiego nazywanego 
również „największą grabieżą Rzeczypospolitej”, 
wieś jak i zamek zostały bardzo dotkliwie splądro-
wane. Spore straty spowodowały również kłótnie 
rodzinne między Firlejami, w czasie których do-
szło do kilku zajazdów i potyczek rodzinnych. W 
1694 roku zamek został dotknięty przez pożar.

W czasie trwania wojny północnej w latach 
1700-1721 wojska szwedzkie spustoszyły Dąbro-
wicę i zamek, który już nigdy nie dźwignął się z 
ruiny. W 1737 roku umiera księżna Marianna Sa-
pieha z domu Firlej, ostatnia potomkini Lewartów 
z Dąbrowicy. Nowi właściciele nie dbają o rezy-
dencję i w poł. XVIII wieku pałac popada w ruinę, 
a miejscowa ludność traktuje go jako miejsce po-
zyskania materiałów budowlanych.

W wyniku trzeciego rozbioru Polski w 1795 
roku Dąbrowica wraz z Lubelszczyzną przypada 
Austrii. W1809 roku ziemie te zostają przyłączone 
do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 roku do 
Królestwa Polskiego pod kuratelą Rosji. W 1880 
roku opis wioski wspomina o dworze, młynie i 
folwarku wzniesionych z resztek zamku Firlejów. 
W 1914 roku rozpoczyna się pierwsza wojna 
światowa. W trakcie działań wojennych, w dniach 
31 VII – 3 VIII 1915 roku,  w Dąbrowicy w czasie 
trwania bitwy pod Jastkowem rezydował komen-
dant Józef Piłsudski. Po wojnie Dąbrowica jest 
w niepodległej Polsce i staje się częścią Gminy 
Jastków. Niestety 1 września 1939 roku Niemcy 
hitlerowskie napadają na Polskę i rozpoczyna się 
największy kataklizm w dziejach ludzkości, czyli 
II wojna światowa. W trakcie jej trwania, w latach 
1943 – 1944,  w Dąbrowicy założono obóz jeniec-
ki dla żołnierzy z Luksemburga. 

19 III 1950 roku w Dąbrowicy została utwo-
rzona przez J.E. Ks. Bpa Piotr Kałwę parafi a 
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Powstała z parafi i św. Pawła w Lublinie. 
Do parafi i należała wieś Dąbrowica z kolonia-
mi. W 1953 roku założono cmentarz grzebalny,
a w latach 1987-1990, pod kierunkiem. Ks. 
Zygmunta Lipskiego wybudowano nowy ko-
ściół parafi alny. W 1970 roku został powołany 
do życia Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica”. 
W 1978 powstaje Gminny Ośrodek Kultury w 
Jastkowie zs. w Dąbrowicy (latach 1983-1992 
GOK przeniesiony zostaje do Jastkowa, w tym 
czasie w Dąbrowicy działa Wiejski Dom Kul-
tury). W 2001 roku powstaje Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. 
Od tego czasu do dnia dzisiejszego ośrodek 
prężnie rozwija swoją działalność, kierując swą 
uwagę na pozyskiwanie i przygotowanie społe-
czeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym gminy. W 
2011 r., między innymi dzięki inicjatywie prof. 
Cezarego Tarachy, mieszkańca Dąbrowicy, 
GOKiS rozpoczął organizowanie kulturalnego 
wydarzenia pod nazwą Jarmark Firlejowski, 
którego zadaniem jest m.in. promocja regionu 
od strony kultury i historii związanej z rodem 
Firlejów. W tym roku, z racji upływających 700 
lat miejscowości, Jarmark będzie szczególnym 
wydarzeniem, podsumowującym dotychcza-
sowe dzieje  Dąbrowicy oraz próbą stworzenia 
wizji na przyszłość. 

MARCIN HETMAN

SPOŁECZNOŚĆ

700-lecie Dąbrowicy

KALENDARIUM UROCZYSTYCH 
OBCHODÓW 700 LECIA DĄBROWICY

marzec – Publikacja „Dabrowicka Via Crucis”;
marzec – Koncert w kościele w Dąbrowicy 

 „Gorzkie żale” w j. hiszpańskim;
23 marca – Konkurs historyczno-literacki Omni-

bus „Dzieje Lublina i Dabrowicy”;
31 maja – Sympozjum naukowe „Dąbrowica 

wczoraj, dziś i jutro” ;
3 czerwca –  Festyn Rodzinny w Jastkowie, 

„Parada duchów” – historyczne postacie z 
Dąbrowicy; 

23 czerwca  – Uroczysty  koncert ZPiT „Dąbro-
wica” ;  

lipiec – Gra terenowa dla dzieci i młodzieży 
„Tropem Firlejów”;

lipiec/sierpień – „Spacer z Firlejem”/ Spacer 
po Dąbrowicy zakończony ogniskiem; 

3 sierpnia – Uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej pobyt Sztabu I Brygady 
Legionów Polskich na czele z brygadierem 
Józefem Piłsudskim w Dąbrowicy;

wrzesień –  Otwarcie wystawy starych fotografi i 
w Dąbrowicy „Siedem wieków Dąbrowicy”/ 
wystawy plenerowa przy GOKiS;

wrzesień –  Powiatowe Biegi Przełajowe „Szla-
kiem Dąbrowicy”;

wrzesień – „Siedem wieków Dąbrowicy - Jar-
mark Firlejowski”;

październik - „Ocalić od zapomnienia” – spotka-
nie z najstarszymi mieszkańcami Dąbrowicy; 



20 |

KWIECIEŃ  2017

ROZMOWA Z ALEKSANDRĄ CHOŁOJCZYK, WYKWALIFIKOWANĄ TRENERKĄ FITNESS 
I WELLNESS  W GMINN YM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W DĄBROWICY

Najważniejsza 
jest konsekwencja 

REKREACJA

- Pani Aleksandro, czym jest fi tness?
- Potocznie fi tness kojarzy się wyłącznie z 

ćwiczeniami aerobowymi (tlenowymi), najczę-
ściej dynamicznymi ćwiczeniami wykonywanymi 
w rytm muzyki i okazjonalnymi wizytami w si-
łowni. Nowoczesne rozumienie tego pojęcia jest 
jednak znacznie szersze. To nie tylko wysiłek 
fi zyczny, ale także zdrowe odżywianie i ogólnie 
zdrowy styl życia.

- Co należy robić, a czego unikać aby pro-
wadzić zdrowy styl życia?

- Aby być zdrowym należy regularnie podej-
mować wysiłek fi zyczny, prawidłowo i zdrowo 
odżywiać się oraz odpowiednio regenerować 
organizm, czyli zażywać odpowiednią ilość snu. 
Unikać natomiast stresu i używek. 

- Jaki rodzaj zajęć prowadzi pani w Ośrod-
ku Kultury i Sportu?

- Zumba oraz wzmacnianie i pilates.
- Czym jest zumba?
- To zajęcia taneczno – rekreacyjne. Nie są 

to skomplikowane układy choreografi czne tylko 
elementy tańców latynoamerykańskich połączo-
nych z fi tnessem.

- Zumba chyba największą popularnością 
cieszy się wśród kobiet. Kto może uczestni-
czyć w takich zajęciach?

- Tak, to prawda, duża większość uczest-
ników zumby to kobiety. W zajęciach mogą 
uczestniczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
bez względu na wiek. Jedynym ograniczeniem 
jest stan zdrowia. Osoby z chorym kręgosłupem 
i ze zwyrodnieniami stawów kolanowych nie po-
winny brać udziału w  zajęciach. 

- Dlaczego kobiety najczęściej wybierają 
zumbę?

- Pewnie dlatego, że najczęściej ćwiczy się 
lub można powiedzieć tańczy się w rytm muzyki 

latynoamerykańskiej. Taki rodzaj ruchu znaczą-
co poprawia sylwetkę, wzmacniając i rzeźbiąc 
ciało, ale przede wszystkim zumba to świetna 
zabawa. Samo słowo w kolumbijskim slangu 
oznacza „baw się i ruszaj”.

- A co się kryje pod nazwą wzmacnianie 
i pilates?

- Są to zajęcia ogólnorozwojowe, poprawia-
jące koordynację, motorykę, wspierające pracę 
wszystkich układów organizmu, a w szczególno-
ści pracę serca. Ćwiczenia pilates wykorzystują 
elementy jogi i baletu. Dzięki temu wszystkie 
mięśnie poddają się rozciąganiu, spinaniu i po-
nownemu rozciąganiu.

- Uczestnicy pani zajęć pewnie mają różne 
powody by brać w nich udział, ale jakie są 
podawane najczęściej motywy uczestnictwa 
w zajęciach fi tness? 

- Przede wszystkim poprawa samopoczu-
cia, uczestnicy traktują zajęcia jako terapię 
na problemy życia codziennego. Rozładowu-
ją stres, wyrzucają z siebie złe emocje. Po 
kłótni z mężem, czy dzieckiem zajęcia fitness 
są bardzo skutecznym ukojeniem nerwów. 
Paniom zależy również na zgrabnej, szczu-
płej sylwetce czy ogólnie chcą podreperować 
swój organizm. Trzeba pamiętać o tym, że 
efekty regularnych ćwiczeń podnoszą samo-
ocenę i znacznie poprawiają samopoczucie. 
Gdy nadejdzie taki moment, że stwierdzimy 
w swoim organizmie, że wysiłek fizyczny i 
ogólnie styl życia  spowodował pozytywne 
zmiany, to możemy powiedzieć, że jesteśmy 
„fit”.

- Pora roku też jest związana z motywa-
cją? Czy na wiosnę może pani stwierdzić, 
że lista uczestników zajęć zdecydowanie się 
powiększa?

- Prawdą jest, że wiosną zrzucamy z siebie 
grube ubrania i prezentujemy innym swoją syl-
wetkę. Wtedy właśnie lista uczestniczek powięk-
sza się o te, którym bardzo zależy na tym, by 
dobrze wyglądać. Ale tak naprawdę największą 
frekwencję na zajęciach odnotowuję na począt-
ku nowego roku. To czas na wszelkiego rodzaju 
noworoczne postanowienia. 

- Czy może pani powiedzieć szczegółowiej 
co należy zrobić, żeby być „fi t”?

- Należy w sposób świadomy brać udział w 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych. A co za tym 
idzie być sprawnym fi zycznie.

- To znaczy?
- Dobrać odpowiedni strój. Czyste, wygodne 

ubranie. Proszę pamiętać o tym, by był to strój 
zmienny. Dbamy w ten sposób o własną higienę. 
Najważniejsze w ubiorze są buty. Muszą być wy-
godne, lekkie, a ich podeszwa musi być dostoso-
wana do powierzchni, na której ćwiczymy. Dobór 
zajęć określamy poprzez swoje preferencje, a 
także stopień zaawansowania. Pamiętajmy jed-
nak, że najważniejsza jest regularność udziału w 
zajęciach. Zakłada się, że powinniśmy minimum 
trzy razy w tygodniu uczestniczyć w zajęciach 
sportowych. 

Żeby być „fi t”, trzeba również, tak jak wcze-
śniej wspominałam przestrzegać zasad zdro-
wego stylu życia. Czyli zdrowo się odżywiać, 
regularnie odpoczywać i uodpornić się na stres.

- Na zakończenie naszej  rozmowy  bez-
sprzecznie warto postawić tezę, że warto być 
„fi t”.

- Oczywiście warto, to rewelacyjny sposób 
na życie. Wszystkich czytelników zachęcam do 
uprawiania sportu.

- Dziękuję za rozmowę.
 KAMIL ZIÓŁKOWSKI
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REKREACJA

Sztuka łączy pokolenia

Gminny konkurs historyczny „Omnibus” 

Ro k 2017 jest dla całego naszego regio-
nu wyjątkowy - świętujemy bowiem 700 
- lecie nadania praw miejskich Lublino-

wi. Dla naszej gminy jest ten rok szczególnie 
ważny z jeszcze jednego powodu - mija wła-
śnie 700 lat istnienia Dąbrowicy. 

Te dwie rocznice stały się impulsem do zor-
ganizowania gminnego konkursu historycz-
nego „Omnibus”, poświęconego Lublinowi i 
Dąbrowicy, mającego na celu m.in. uczczenie 
tych wydarzeń. Konkurs przygotowały nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej w Snopkowie - Ma-
ria Jastrzębska - Szkutnik i Jolanta Czubacka. 
Współorganizatorem uroczystości był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzi-
bą w Dąbrowicy. 

Impreza odbyła się w Snopkowie 23 marca 
2017 roku. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 
IV-VI ze szkół podstawowych terenu gminy 
Jastków. W naszych murach gościliśmy repre-

zentacje z Ożarowa, Płouszowic, Tomaszo-
wic. Nie zabrakło oczywiście gospodarzy, czyli 
drużyny ze Snopkowa. W jury zasiedli opieku-
nowie drużyn - pani Edyta Szczerbicka z Oża-
rowa, pan Marcin Hetman (w roli podwójnego 
trenera uczniów i z Tomaszowic, i z Płouszo-
wic), pani Jolanta Czubacka ze Snopkowa 
oraz pan Kamil Ziółkowski, dyrektor GOKiS. 
Trzeba tu nadmienić, że uczniów z Ożarowa, 
wspólnie z panią Szczerbicką, przygotowy-
wała do konkursu pani Krystyna Wawręta, 
dyrektor szkoły, zaś pana Hetmana wspierał 
pan Marcin Klimowicz ze Szkoły Podstawowej 
w Płouszowicach.

Uczniowie mieli trudne zadanie do wyko-
nania, ponieważ musieli zmierzyć się z wie-
loma zagadnieniami z historii miasta i okolic, 
wykazać się wiedzą o najważniejszych wyda-
rzeniach z dziejów Lublina i Dąbrowicy, o lu-
belskich zabytkach czy pisarzach związanych 

z tym miastem, udowodnić, że znają się na 
lubelskich legendach i potrafi ą rozpoznać hej-
nał Lublina. Trzeba przyznać, że spisali się na 
medal, okazało się, że mamy w naszej gminie 
wybitnych historyków, prawdziwych pasjo-
natów, którzy zachwycili wszystkich jurorów i 
swoim zaangażowaniem, i wiedzą, i przygo-
towaniem. Poziom był tak wyrównany, że ko-
nieczna była dogrywka między zawodnikami z 
Ożarowa i Snopkowa, która jednak nie przy-
niosła rozstrzygnięcia i ostatecznie w konkur-
sie zwyciężyli ex aequo uczniowie z Ożarowa 
i Snopkowa. Tuż za nimi, o włos, uplasowały 
się drużyny z Płouszowic i Tomaszowic. 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Jastkowie, a także upo-
minki od rady rodziców Szkoły Podstawowej 
w Snopkowie i Warsztatów Kultury w Lublinie. 

MARIA JASTRZĘBSKA - SZKUTNIK

Zostań piłkarzem Legionu
Klub Piłkarki Legion Tomaszowice realizu-

je projekt „Najmłodsi na start”. Zadanie 
jest dofi nansowane w kwocie 10 tys. zł 

ze środków budżetu gminy Jastków, w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury fi zycznej i sportu. 
W ramach projektu zapraszamy na treningi pił-

karskie dzieci z terenu gminy Jastków, z klas 0-2 
szkół podstawowych (od rocznika 2010). Zajęcia 
będą prowadzone dwa razy w tygodniu, docelo-
wo trzy, na boisku w Tomaszowicach. Aktualnie 
w tej grupie, fi nansowanej ze środków Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie oraz 
składek rodziców, trenuje ok. 20 dzieci. Mile wi-

dziani są nowi, młodzi adepci futbolu. Ponadto, 
pod skrzydłami GOKiS-u, prowadzona jest też 
grupa dzieci z klas 3-6 szkół podstawowych. 
Więcej informacji dotyczących możliwości udzia-
łu w zajęciach piłkarskich w Tomaszowicach pod 
numerem telefonu 695 455 472.

MAREK WIECZERZAK

Jest to projekt reali-
zowany przez To-
warzystwo Przyja-

ciół Ziemi Jastkowskiej 
w bibliotekach naszej 
gminy, na który zosta-
ły przyznane środki w 
ramach dotacji Urzę-
du Gminy Jastków na 
wsparcie zadań publicz-
nych w zakresie kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego. Projekt za-
początkowały warsztaty 
z tworzenia palm wiel-
kanocnych w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 
Jastkowie i filii biblio-
tecznej w Tomaszowi-
cach.  RED.
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Programy pomocowe

W roku 2014 z inicjatywy rodziców zor-
ganizowano przy Szkole w Snopkowie 
dodatkowe, pozalekcyjne  zajęcia z 

piłki nożnej. Prowadzone dwa razy w tygodniu 
treningi, spotkały się z dużym zainteresowa-
niem uczniów mieszkających w Snopkowie i 
okolicznych miejscowościach.

Od roku 2015 grupa została wcielona do 
struktur klubu piłkarskiego KS Lublinianka. Dzię-
ki temu zajęcia prowadzone są przez profesjo-
nalną kadrę trenerską. Młodzi zawodnicy biorą 
udział w  licznych turniejach piłkarskich ( m.in. 
ogólnopolskim turnieju Deichmann, Dziecięcej 
Halowej Lidze Mistrzów), a jako tzw. „dziecięca 
eskorta” mieli możliwość wyprowadzania piłka-
rzy Górnika Łęczna na mecze Ekstraklasy, roz-
grywane na Arenie Lublin. Chętni mogą uczest-
niczyć w letnich i zimowych obozach treningo-

wych, a najlepsi wspierają kadrę Lublinianki na 
zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.   

W chwili obecnej treningi dla wszystkich 
chętnych zamieszkujących gminę Jastków 
prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 
- rocznik 2005-2007 i rocznik 2008-2009. Od 
września planowane jest utworzenie kolejnej 
grupy dla dzieci z roczników 2011-2012.

Sukcesy odnoszone przez młodych piłkarzy 
zaowocowały nawiązaniem współpracy z fi r-
mami ARBOR i Mega Meble, które fi nansowo 
wspierają inicjatywę piłki nożnej w Snopkowie.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych 
uczestnictwem w treningach zapraszamy do 
kontaktu pod adresem e-mail: pilkasnopkow@
gmail.com. MAREK OKOŃ

FO
T.

 P
RZ

EM
YS

ŁA
W

 G
ĄB

KA
, (

G
OR

N
IK

.L
EC

ZN
A.

PL
)

Centrum Dziecka i Rodziny 
Gmina Jastków i Fundacja Rozwoju Dzieci 

im. J. A. Komeńskiego, przy wsparciu fi nanso-
wym Orifl ame, rozpoczęły realizację projektu pn. 
Centrum Dziecka i Rodziny Orifl ame - diagnoza 
potrzeb rodzin z dziećmi do lat 6 w gminie Jast-
ków. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 
od 6 miesięcy do lat 6, ich rodziców, nauczycieli, 
innych osób pracujących z małymi dziećmi oraz 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Głównym celem projektu jest podnoszenie umie-
jętności wychowawczych rodziców i zapewnienie 
dzieciom dobrego startu edukacyjnego. W ramach 
powyższej inicjatywy zostaną przeprowadzone 
następujące zadania: • Diagnoza potrzeb małych 
dzieci i rodziców z uwzględnieniem potrzeb rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; • Przy-
gotowanie 20 wykwalifi kowanych instruktorów/
animatorów do prowadzenia Grup Zabawowych 
dla dzieci i rodziców; • Zorganizowanie Grup Za-
bawowych dla rodziców i dzieci; • Zapewnienie 
pomocy edukacyjnych. Właściwa edukacja oraz 
dostęp do odpowiednich programów edukacyj-
nych we wczesnym okresie rozwoju dziecka mają 
kluczowy wpływ na jego dalszy rozwój, podejmo-
wane decyzje oraz sukcesy szkolne i zawodowe. 
Dlatego tak ważne jest właściwe kształtowanie 
małych dzieci, prawidłowe zarządzanie ich umie-
jętnościami oraz włączenie rodziców i środowiska 
lokalnego w proces edukacji małego dziecka. 
Mali Odkrywcy

Gmina Jastków i Fundacja Rozwoju Dzieci im. 
J. A. Komeńskiego, przy wsparciu fi nansowym Mo-
ney Gram, rozpoczęły realizację projektu Mali Od-
krywcy w Jastkowie. Projekt ma na celu zapozna-
nie nauczycieli z metodą projektów badawczych 
w pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych i 

klasach I-IV szkół podstawowych. W swoich dzia-
łaniach projekt obejmuje: • Przeprowadzenie szko-
lenia dla nauczycieli, przygotowującego do prowa-
dzenia z dziećmi projektów badawczych; • Zajęcia 
dla dzieci-prowadzenie projektów badawczych; • 
Stworzenie w szkołach Klubów Młodych Odkryw-
ców; • Prezentację projektów badawczych spo-
łeczności lokalnej; • Zorganizowanie seminarium 
podsumowującego pracę – prezentacja projektów 
oraz Klubów Małych Odkrywców. Projekty badaw-
cze będą realizowane jako zajęcia dodatkowe dla 
dzieci lub w ramach godzin lekcyjnych. Każda na-
uczycielka otrzyma ,,Kuferek badacza” zawierający 
narzędzia i pomoce niezbędne do realizacji badań 
przez dzieci. Informacje o projekcie; http://www.frd.
org.pl/programy/mali-odkrywcy-w-jastkowie-2017/ 

Przedszkolaki z naszej paki
Projekt realizowany przez gminę Jastków do-

fi nansowany w ramach regionalnego programu 
operacyjnego województwa lubelskiego na lata 
2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych 9 – 12 
rpo wl 2014 – 2020. 

Projekt ma na celu utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego, zaś rozszerzona 
oferta zajęć umożliwi wyrównanie stwierdzone-
go defi cytu społecznego i zwiększy kompetencje 
dzieci, które nie zostały jeszcze objęte wychowa-
niem przedszkolnym. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkol-
nej dla dzieci w wieku 3-4 lat poprzez utworze-
nie 67 miejsc w 3 nowo utworzonych oddziałach 
przedszkolnych w okresie od 1stycznia 2017 do 
31 grudnia 2017 roku, jak również poszerzenie 
oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: lo-
gopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne, korek-
cyjno–kompensacyjne, realizowane w celu wy-
równania stwierdzonych defi cytów również tych, 

które wynikają z niepełnosprawności. Realizacja 
projektu będzie przyczyniać się dozwiększenia 
udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej.

Wśród grupy docelowej znajdzie się dwoje 
dzieci posiadajcych orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Podczas analizy otoczenia stwierdzono 
wyraźną dysproporcję pomiędzy liczbą dzieci w 
wieku przedszkolnym, a liczbą dostępnych miejsc 
w funkcjonujących oddziałach na terenie gminy. 
Ponadto analiza wskazała, że w wielu przypad-
kach względy fi nansowe uniemożliwiły rodzicom i 
opiekunom prawnym zapisywanie podopiecznych 
do przedszkoli prywatnych a w szczególności 
dzieci niepełnosprawnych. 

Szkolny Klub Sportowy 2017
Gmina Jastków przystąpiła do realizacji progra-

mu Szkolny Klub Sportowy 2017, którego opera-
torem jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe w Lublinie. W ramach projektu we 
wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum 
prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe i 
rekreacyjne mające na celu poprawę sprawności 
fi zycznej i stanu zdrowia uczniów, a także promo-
cję zdrowego i aktywnego stylu życia. Przez 36 
tygodni w dwóch edycjach, wiosennej (01.02.2017-
30.06.2017) i jesiennej (1.09.2017-15.12.2017), 
odbywać się będą systematyczne zajęcia sporto-
we w wymiarze 2 godzin w tygodniu dla każdego 
uczestnika. Zaplanowano utworzenie siedmiu grup 
ćwiczebnych, z których każda liczy 20 uczniów. W 
okresie realizacji projektu przeprowadzonych zo-
stanie 490 godzin zajęć sportowych. Opiekę nad 
uczniami sprawować będą nauczyciele prowadzą-
cy zajęcia wychowania fi zycznego w danej szkole. 
Wkład fi nansowy gminy wynosi 7000 zł.

BARBARA CZUBAK 
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W marcu w szkole w Tomaszowicach, 
odbył się pierwszy etap trzeciej 
edycji Gminnej Ligii Szkolnej w sza-

chach drużynowych. Gośćmi byli szachiści 
ze szkół w  Bogucinie i Szerokim („Europej-
czyk”). Z zawodach uczestniczyło łącznie 8 
drużyn (szkoła wystawiła drugą drużynę jako 
nagrodę za wygranie ubiegłorocznych zawo-
dów). 

Podczas zawodów każda reprezentacja 
rozgrywa mecz na czterech szachownicach z 
każdą szkołą uczestniczącą w zawodach. W 
składzie reprezentacji szkoły musi wystąpić 
przynajmniej jedna dziewczynka. Drużyna 
szkolna może się składać z czterech dziew-

cząt ale nie może z czterech chłopców. Tem-
po gry – po 15 minut dla zawodnika na par-
tię. Każda szkoła ma prawo zgłosić większą 
liczbę zawodników, a skład drużyny na kolej-
ne mecze może być zmieniony, jednak pod 
warunkiem zachowania odpowiednich proce-
dur (zachowania kolejności szachownic zgod-
nie ze zgłoszeniem). Gospodarzami kolejnych 
części są szkoły z terenu gminy, przy czym 
gospodarz ma prawo zaprosić reprezentację 
z innej gminy w celu uzupełnienia ilości dru-
żyn do liczby parzystej, aby żadna drużyna nie 
pauzowała. Może też wystawić drugą druży-
nę szkolną. Organizatorami zawodów są UG 
Jastków zapewniający dowóz, GOKiS w Dą-
browicy, który zatrudnia w szkołach trenerów 
szachowych oraz funduje dyplomy i puchary, 
szkoły, które udostępniają miejsce, organizu-
ją opiekę oraz poczęstunek dla uczestników 
i LUKS Tempo Ożarów, zapewniający sprzęt 
szachowy i obsługę.

Kolejność drużyn po pierwszym etapie 
rozgrywek: SP Tomaszowice,  SP Ożarów; SP 
Jastków; SP Płouszowice; SP Snopków.

HELENA SKOMOROWSKA

REKREACJA

Mło dzi czytelnicy, czy 
przeżyliście kiedyś 
przygodę waszych ma-

rzeń? Czy mieliście okazję 
przez chwilę stać się obroń-
cami całego świata ramię w 
ramię z bohaterami, których 
tak bardzo podziwiacie? To 
na pewno jest udziałem i za-
razem obowiązkiem Strażni-
ków Galaktyki. Zatem kim są 
Strażnicy i jak to wszystko się 
zaczęło? 

Otóż zaczęło się to tak: Na 
początku marca 2016 roku do 
mojego domu przyszedł nie-
spodziewany list. Tajemniczy 
nadawca prosił, by zaaranżo-
wać spotkanie z młodymi ochot-
nikami, chcącymi wziąć udział 
w przygodzie. Pisał, że sprawa 
jest niezwykle poważna i nie 
cierpiąca zwłoki. Na pierw-
szym spotkaniu wraz z chło-
pakami poszliśmy do parku w 
Jastkowie, gdzie czekał na nas 
ON, John Armstrong, naczelny 
dowódca Korpusu Strażników 
Galaktyki. Opowiedział nam o 
Zordonie, głównym złoczyńcy 

i sprawcy zamieszania w Ko-
smosie, którego natychmiast 
trzeba złapać. Zgodziliśmy się, 
przeszliśmy trening fizyczny i 
wzięliśmy udział w pierwszej 
misji, by stać się pełnopraw-
nymi członkami Korpusu. W 
trakcie naszych przygód zdo-
byliśmy wiele sprawności, któ-
rych odznaki błyszczą na na-
szych mundurach.

1 Jastkowska Gromada 
Zuchów „Strażnicy Galakty-
ki” istnieje już 10 miesięcy, 
gromadząc chłopców z terenu 
całej gminy Jastków. Powstała 
z inicjatywy młodego harce-

rza, druha Ignacego Chocyka i 
funkcjonuje w ramach Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Celem wychowania w groma-
dzie zuchowej jest nauka pra-
cy w zespole, obowiązkowości, 
zdobywanie nowych umiejęt-
ności i zaradności życiowej. Te 
cele osiągamy poprzez dobrą 
zabawę i przeżywanie przygód. 
Gromada w trakcie swojego 
istnienia była już na dwóch 
wyjazdach: biwaku majowym 
w Nowodworze koło Lubarto-
wa i koloni letniej. To na biwa-
ku  udało nam się odczarować 
miecz króla Artura i obroni 

nim Camelot przed atakami 
leśnych złoczyńców. Letnia, 10 
dniowa wyprawa, czyli kolonia 
w Rudzie Różanieckiej przy-
niosła kolejną misję. Strażnicy 
Galaktyki mieli tam odzyskać 
magiczny kamień, który stał 
się obiektem sporów w kra-
inie Indian. To nie są jedyne 
sukcesy naszej gromady, na 
początku czerwca 2016 roku 
zuchy wzięły udział w turnieju 
szóstek zuchowych, zajmując 
pierwsze miejsce w rywali-
zacji. Oprócz cotygodniowych 
przygód na zbiórkach, spoty-
kamy się wspólnie, by zagrać 
w piłkę lub pójść do kina. Za 
nami wyjazd na ferie zimowe 
do Nałęczowa, gdzie czekały 
na nas liczne atrakcje. 

Aktualnie gromada liczy 
25 zuchów. Zbiórki odbywa-
ją się w każdą sobotę w salce 
parafialnej w Jastkowie. Za-
praszam wszystkich chętnych, 
którzy razem ze Strażnikami 
chcieliby przeżyć niezapo-
mniane przygody.

IGNACY CHOCYK

Gromada Zuchów „Strażnicy Galaktyki”Gromada Zuchów „Strażnicy Galaktyki”

Warcaby
ż t h hł ó T

KIGNACY CHOCYKIGNACY CHOCYK

 W lutym  Szkoła Podstawowa im. J.I. 
Kraszewskiego w Snopkowie go-
ściła miłośników gry w warcaby.15 

uczniów  klas I-III  przybyło ze swoimi  na-
uczycielami z pięciu szkół podstawowych  z 
gminy Jastków na II Międzyszkolny Turniej 
Warcabowy. Zawodnicy walczyli w dwóch 
kategoriach: indywidualnej i drużynowej. I 
miejsce na podium zajął Kacper Zawisza, 
uczeń klasy III z Ożarowa, natomiast II i III 
miejsce zajęli uczniowie klasy III , Grzegorz 
Szczepański i Jakub Kamiński ze Snop-
kowa. W kategorii drużynowej, pierwsze 
miejsce zajęli gospodarze, drugie szkoła z 
Ożarowa, trzecie uczniowie z Tomaszowic. 
Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki 
poziom gry w warcaby. Przygotowywali się 
w szkole pod okiem nauczycieli, a w domu 
ćwiczyli w towarzystwie rodziców i dziadków, 
jest to bowiem pasjonująca gra dla całej 
rodziny, łącząca pokolenia. Nagrodą za zdo-
bycie pierwszych trzech miejsc były puchary, 
dyplomy, książki. Natomiast wszyscy uczest-
nicy turnieju otrzymali gry planszowe i bre-
loczki ufundowane przez sponsora.   

GRAŻYNA SADURSKA

Szachy
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GOSPODARKA

Podsumowanie budżetu za ubiegły rok skłania do przedstawienia Państwu zrealizowanych inwestycji. Najważniejsze z nich to drogi, sieci wodno–ka-
nalizacyjne, oświetlenie oraz remonty obiektów gminnych.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Z ZAKRESU DROGOWNICTWA
l.p. Inwestycje Kwota brutto

1
Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin  - Nałęczów w m. Tomaszowice Kolonia. Inwestycja została wykonana 
wspólnie z Województwem Lubelskim. Partycypacja w kosztach po stronie Gminy Jastków na poziomie 60%.W ramach inwestycji 
został wykonany odcinek o długości 361 m chodnika.

1480132,17 zł

2 Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę oraz przebudowa drogi powiatowej Jastków – Snopków. Inwestycja realizowana wspólnie z 
Powiatem Lubelskim 950 000,00 zł

3 Przebudowa drogi powiatowej Garbów – Ożarów – Sadurki na odcinku od drogi powiatowej do granicy powiatu lubelskiego i puław-
skiego. Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Lubelskim 1 568 000,00 zł

4 Przebudowa ciągu komunikacyjnego obej mującego drogi powiatowe poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie 
gmin Konopnica i Jastków. Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Lubelskim 293 486,19 zł

5 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów – Pociecha na odcinku 449 m. 122 295,52 zł
6 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowica 114 390,00 zł
7 Przebudowa drogi wewnętrznej – ul Chmielna w m. Płouszowice Kolonia. 59 655,00 zł
8 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Natalin – ul. Podleśna 248 465,52 zł
9 Przebudowa drogi gminnej w m. Ożarów na odcinku 1175 m oraz włączenie do drogi powiatowej Nr 2205L. 344 974,78 zł
10 Remont drogi gminnej w m. Smugi 151 163,68 zł
11 Pozostałe remonty dróg na terenie Gminy Jastków 223 146,35 zł
12 Budowa drenażu przy ul . Aksamitnej w m. Marysin 95 003,29 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE
13 Budowa oświetlenia ul. Karminowej w m. Marysin 68 500,00 zł
14 Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Panieńszczyzna  82 589,88 zł
15 Budowa oświetlenia drogi powiatowej w m. Ługów 137 188,55 zł
16 Budowa oświetlenia drogi gminnej Dąbrowica – Płouszowice Kolonia 222 772,53 zł
17 Oświetlenie drogi powiatowej w m. Ożarów 173 968,55 zł
18 Oświetlenie u. Aksamitnej w m. Marysin 55 700,00 zł
19 Oświetlenie drogi wewnętrznej w m. Natalin 42 900,00 zł
20 Oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Tomaszowice Kolonia 246 726,27 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE KANALIZACYJNE ORAZ BUDOWLANE
21 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrawin, Jastków i Panieńszczyzna w ramach „OCK-DOLINA CIEMIĘGI”. W m. Piotrawin 

i Panieńszczyzna wybudowano odcinek o długości 5422 zł, zaś w m. Panieńszczyzna na długości 2766 m. 1 008 577,08 zł
22 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Panieńszczyzna n a osiedlu przy ul. II Armii WP na odcinku o długości 900 m 529 161,88 zł
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marysin na ul. Pąsowej na odcinku 420 m 136 443,01 zł
24 Kompleksowe działania dotyczące ujęć wody wraz z budową zbiornika retencyjnego i rozbudową sieci wodociągowej i dostosowa-

niem oczyszczalni ścieków w Snopkowie 873 790,84 zł
25 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Panieńszczyźnie. W ramach inwestycji wykonane zostały izolacje poziome i pionowe. 370 756,76 zł
26 Przebudowy SP w Tomaszowicach w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych wymogów dot. zabezpieczenia p.poż obiektu. 270 998,67 zł
27 Zaprojektowanie i wybudowanie odwodnienia terenu wokół SP w Tomaszowicach 151 290,00 zł
28 Zakończeni remontu budynku remizy OSP Moszenki 107 772,93 zł
29 Termomodernizacja budynku OSP Tomaszowice 23 500,00 zł
30 Wymieniana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Jastkowie. 152 520,00 zł
31 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sługocinie 153 721,10 zł

Wydatki, które zostały poniesione na powyższe inwestycje wynoszą ponad 10, 5 mln. zł. MARCIN ABRAMEK

Kontrola szamb
Od marca 2016 r. upoważniony przez wójta 

Gminy Jastków pracownik Urzędu Gmi-
ny rozpocznie w terenie prace w zakresie 

zbierania informacji na temat zbiorników bez-
odpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Kontrola będzie obejmowała posiadanie 
przez mieszkańców umów na wywóz nieczysto-
ś ci płynnych i rachunków potwierdzających wy-
wóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców 
uprawnionych do prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 
Jastków.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze 
podpisanych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocz-
nie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umo-
wy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
oraz transport nieczystości ciekłych są następu-
jące przedsiębiorstwa:
P.H.U „EKO-TRANS” Cezary  Kubacki

m. Wielkie 90,  21-143 Abramów 

tel. (81) 85-29-035,  (81) 85 29 492  kom. 
600-360-262

Tudruj Anna
Dąbrowica 182 „B”, 21-008 Tomaszowice
tel. (81) 50-21-384, kom. 504-232—426

Zbigniew Marciniak
Pryszczowa Góra 9, 21-025 Niemce
tel. (81) 752-05-52, kom. 606-953-485

Andrzej Popławski
ul. Początkowa 5, 20-805 Lublin
tel. (81) 533-80-56

TESSA Żuk Ewa
Marysin, ul. Ziemska 86, 21-002 Jastków
tel. (81) 742-88-66,  kom. 601-347-859

Piotr Zdybel EKO-UTIL
20-231 Lublin ul. Zadębie 54
tel. 745-19-19 kom.  602 184 891

Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik, ul. Metalurgicz-
na 17c, 20-234 Lublin, tel.  (81) 745-20-94

Jarosław Jabłoński
Płouszowice Kol. 143, 21-008 Tomaszowice
tel. 609- 805-368

ŻANETA STASZEWSKA Przedsiębiorstwo 
Handlowo- Usługowe

ul. Niecała 15/25, 20-080 Lublin
tel.  530-830-174

USŁUGI ASENIZACYJNE Zdzisław Kubisz
24-100 Puławy  ul. Kołłątaja 45/72
Tel. 602-869-669

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRODA PL 
Marek Gałat

21-025 Niemce, Rudka Kozłowiecka 149A
tel. 883-940-053
Proszę mieszkańców o współpracę i udziela-

nie informacji niezbędnych do dokonania aktu-
alizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach za uchylanie się od obo-
wiązków właściciel nieruchomości podlega karze 
grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie 
postępowania o wykroczenia.

KATARZYNA JUSZCZAK

Inwestycje wykonane w 2016 roku
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Wycinka drzew
Ułatwienie właścicielom nieruchomości wy-

cinki drzew lub krzewów na własnej posesji 
to cel noweli ustawy o ochronie przyrody 

oraz o lasach. Co zmieniło się w przepisach? 
Zmiany dla osób fi zycznych
W przypadku drzew lub krzewów, które rosną 

na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fi zycznych i są usuwane na cele niezwiąza-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej – 
nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia. 

Zmiany dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą - przedsiębiorców

Nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na 
wycinkę drzew dla przedsiębiorców, osób fi zycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą, 
zarządców dróg, których obwód pnia na wysoko-
ści 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku 
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w 
przypadku pozostałych gatunków drzew. Zmiany 
dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwa-
nia zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w 
skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu 
na jego wiek. 

Nowe uprawnienia rady gminy
Rada gminy ma uprawnienia do dalszej zna-

czącej liberalizacji zasad dokonywania wycinki 
drzew i krzewów w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego. Rada może wyłączyć 
konieczność uzyskiwania zezwolenia w oparciu o 
następujące kryteria: 

charakterystykę drzewa lub krzewu (gatunek, 
wiek lub obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm 
oraz powierzchnię krzewów),

cel usunięcia drzewa lub krzewu (związany lub 
niezwiązany z prowadzeniem działalności gospo-
darczej),

cechy nieruchomości (objęcie nieruchomości 
określonymi przez radę gminy formami ochrony 
przyrody, wpisanie do rejestru zabytków, położe-
nie w pasie drogowym drogi publicznej, rodzaj 
użytku wynikający z ewidencji gruntów i budyn-
ków, określone przeznaczenie nieruchomości wy-
nikające z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu).

Obecnie Rada Gminy Jastków nie podjęła ta-
kiej uchwały.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów
Opłaty za usunięcie drzew i krzewów będą na-

liczane dla przedsiębiorców, osób fi zycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą, zarządców 
dróg w przypadku:

krzewów o powierzchni powyżej 25 m2 - opła-
ta za usunięcie krzewu ustalana jest poprzez 
pomnożenie liczby metrów kwadratowych po-
wierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty,

drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm przekracza: 100 cm w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypad-
ku pozostałych gatunków drzew – opłata za usu-
nięcie drzewa ustalana jest poprzez pomnożenie 
liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzo-
nego na wysokości 130 cm i stawki opłaty.

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew 
nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr 
obwodu pnia), a za usuwanie krzewów 200 zł (za 
metr kwadratowy powierzchni).

Rada gminy otrzymała ponadto kompetencje 
do obniżenia stawek opłat za usunięcie drzew i 
krzewów – może to przy tym uczynić jednolicie dla 
wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je 
ze względu na: rodzaj lub gatunek, a także obwód 
pnia lub powierzchnię krzewów. W przypadku nie 
podjęcia uchwały przez radę gminy obowiązywać 
będą opłaty maksymalne wynikające z ustawy.

Niższe kary za wycinkę drzew i krzewów bez 
wymaganego zezwolenia

Wysokość kary wynosi (tak jak dotychczas) 
dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krze-
wu.

Nowe zasady obejmą także toczące się już 
postępowania

KATARZYNA JUSZCZAK

Na zdrowie i piękno
Zestawienie zbiorcze do otwartego konkur-

su ofert na realizację zadań Gminy Jastków o 
charakterze pożytku publicznego w 2017 roku 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultu-

ry fi zycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznaw-
stwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działal-
ności leczniczej, działalności na rzecz osób nie-

pełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochro-
ny zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowe-
go, promocji i organizacji wolontariatu.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przy-
znanej dotacji

1 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Basen dla dzieci z Tomaszowic i okolic 5 000,00 zł
2 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Basen dla dzieci z Jastkowa i okolic 5 000,00 zł
3 Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego Wyścig rowerowy o Puchar Wójta Gminy Jastków 1 307,00 zł
4 Klub Piłkarski „LEGION” Tomaszowice Łączy nas piłka 25 000,00 zł
5 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Aktywizacja ruchowa seniorów na basenie 45 00,00 zł
6 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie Na tropie rodu Firlejów 3 800,00 zł

7 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Udział ZPiT „Dąbrowica” na Międzynarodowym  
Festiwalu Folklorystycznym - Strażnice 3 400,00 zł

8 Towarzystwo Przyjaciół Ziemni Jastkowskiej Sztuka łączy pokolenia 4 800,00 zł
9 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „COGITO” W roku Kościuszki śladami patrona 2 920,00 zł
10 Kółko Rolnicze w Mosznie Teatr nasz pasją 2 600,00 zł
11 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Dąbrowica 700: wczoraj, dziś, jutro 3 300,00 zł
12 Kółko Rolnicze w Mosznie IV Festyn Rodzinny „Wszyscy Razem” 5 385,00 zł
13 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „COGITO” Bądź Eko! 2 630,00 zł
14 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Okaz kulturę i chroń naturę 1 300,00 zł

15 Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” Zajęcia edukacyjne połączone z przygotowaniem 
filmu dokumentalnego o Dąbrowicy 3 800,00 zł

16 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „COGITO Uczeń, obywatel, lider 4 000,00 zł
17 Klub Piłkarski „Legion” Tomaszowice Najmłodsi na start. 10 000,00 zł
18 Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego Szkółka kolarska 5 693,00 zł
19 Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI” Mały Karateka 4 000,00 zł
20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „COGITO Jak ryba w wodzie 4 000,00 zł
21 Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi Aktywizacja seniorów 1 180,00 zł

22 Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi Zabierz rodzinę na sprzątanie lasu-piknik rodzin-
ny połączony z promocją wolontariatu 1 070,00 zł

 REFERAT EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
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Twoje pieniądze pracują dla Ciebie
Mieszkasz w Gminie Jastków? 

Przekaż swój podatek na roz-
wój inwestycji w Twoim 

otoczeniu!
Zgodnie z obowiązują-

cym prawem nie-
spełna 38 proc. 
wpływów z podat-
ku dochodowego 
od osób fizycznych 
przekazanego do ka-
sy państwa zasila w 
dalszej kolejności bu-
dżety samorządów w tym 
także Gminę Jastków. O 
tym do kasy której gminy 
wpłynie część podatku PIT 
decyduje miejsce zamieszka-
nia podatnika 

Co robić w sytuacji, gdy miej-
sce zamieszkania różni się od 
miejsca zameldowania ?

Dla rozliczeń podatku PIT waż-
ne jest wyłącznie miejsce zamiesz-
kania podatnika, a nie jego zamel-
dowania. Oznacza to, że podatnik 
może bez problemu złożyć zeznanie 

podatkowe w miejscu gdzie np. pracuje 
i zamieszkuje (lub tylko zamieszkuje) 

– czyli przebywa z zamiarem stałe-
go pobytu, a nie tam gdzie jest 

zameldowany. Nawet jeśli 
podatnik nie posiada 

meldunku w miej-
scowości, w 
której prze-
bywa, skła-

dając dekla-
rację PIT wy-

starczy, że w od-
powiedniej rubryce 

deklaracji wpisze 
swój aktualny adres. 

Większe wpływy do 
budżetu gminy z podatku 

PIT to więcej pieniędzy np. 
na inwestycje - nowe drogi, 

chodniki, boiska czy place za-
baw. 
Wpisując w rocznej deklaracji 

podatkowej swoje miejsce zamiesz-
kania, decydujesz o tym, że Twoje pie-

niądze będą służyć dla Ciebie i Twojego 
otoczenia.
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W konwencję obchodów 700  lat  istnie-
nia  miejscowości  Dąbrowica wpi-
suje się ustanowienie herbu Gminy 

Jastków, który w bezpośredni sposób nawią-
zuje do rodu Firlejów oraz żywo kultywowa-
nej w gminie historii związanej z Legionami 
Polskimi. Składa się on z czerwonej tarczy 
typu hiszpańskiego, na której umieszczono 
w jej obu pobocznicach uszczerbiony herb 
Firlejów - ukoronowane złote łby lamparcie 
(Lewart) oraz srebrnej pelty umieszczonej 
na odznace legionowej nawiązującej do bitwy 
pod Jastkowem oraz cmentarza legionowego. 
Tarcza koloru czerwonego nawiązuje bezpo-
średnio do barw herbu powiatu i wojewódz-
twa lubelskiego, odnoszących się także do 
barw herbu Rzeczypospolitej Polskiej – or-
ła białego, gdzie również występuje srebro, 
czerwień oraz złoto. 

Herb Gminy 
Jastków
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Fundusz sołecki 
Fundusz sołecki to środki zagwarantowane na realizację przedsię-

wzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce fundusze 
te okazały się doskonałą formą aktywizacji społecznej mieszkańców. Od 
momentu wprowadzenia w naszej gminie zrealizowano bardzo dużo cen-
nych przedsięwzięć poprawiających warunki życia. Powstały place zabaw, 
wyremontowano i doposażono wiele świetlic, utworzono miejsca rekreacji 

i sportu,  poprawiono infrastrukturę komunalną, zwłaszcza drogi i meliora-
cje. Zorganizowano wiele ciekawych imprez integracyjnych, a niektóre z 
nich na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 
gminy. W 2016 roku w budżecie Gminy Jastków wyodrębniono na ten cel 
449 043,35 zł. Wysokość funduszy uzależniona jest od ilości mieszkańców 
w danym sołectwie  

Na co poszczególne sołectwa wydały swój budżet pokazuje tabela:

Sołectwo Kwota 
Funduszu Sołeckiego Zadania wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego

Barak 10 940, 96 zł zakup i montaż wiaty przystankowej, montaż lustra drogowego, utrzymanie porządku na terenie sołectwa.

Dąbrowica 27 284,18 zł

utrzymanie zimowe dróg gminnych, zakup piachu na posypywanie wzniesień na terenie sołectwa, zakup 
wyposażenia dla KGW Dąbrowica, poprawa dojścia do rzeki, dofinansowanie wypoczynku zimowego i 
letniego dla dzieci, porządkowanie terenu wsi, remont ogrodzenia boiska gminnego, budowa pilkochwytów 
na boisku gminnym.

Dębówka 16 425,07 zł zakup i montaż wiaty przystankowej.

Jastków 27 284,18 zł zakup i montaż lampy solarnej, dofinansowanie transportu publicznego, wykonanie peronów z kostki 
brukowej.

Józefów-Pociecha 11 650,34 zł koszenie trawy na boisku, wznowienie granic drogi na Kupin, zakup i montaż  wiat przystankowych

Ługów 16 970,76 zł zakup kosy spalinowej, zakup nagród i pucharów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w feriach zimo-
wych, zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej , remont  placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Marysin 27 284,18 zł zorganizowanie  wypoczynku letniego dla dzieci, organizacja Festynu Rodzinnego, zakup sprzętu kompute-
rowego do SP. Snopków, zakup materiałów biurowych do wydawania informatora.

Miłocin 13 778,51  zł zakup stołów namiotu, ławek i krzeseł, remont chodnika,  dofinansowanie działalności KGW Miłocin, 
utrzymanie porządku na działce gminnej 

Moszenki 9 522,18 zł utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól i posesji.

Moszna Wieś 14 842,59 zł zorganizowanie Festynu Rodzinnego, budowa sceny, wykonanie zadaszenia.

Moszna Kolonia 10 613,55 zł wykonanie robót ziemnych i utwardzenie drogi gminnej nr ew. 474/1, zakup sprzętu sportowego dla dzieci i 
młodzieży.

Natalin 19 098, 92 zł zorganizowanie  wypoczynku letniego dla dzieci, zimowe utrzymanie chodnika.

Ożarów 21 745,49 zł zakup materiałów i wykonanie remontu wewnątrz świetlic wiejskiej.

Panieńszczyzna 27 284,18 zł zakup oświetlenia  na choinkę, zakup ławek, cykliczne wyjazdy na basen, dofinansowanie działalności 
KGW. Panieńszczyzna i Klubu Seniora „Babie Lato”.

Płouszowice Wieś 11 432,07 zł
organizacja Dnia Kobiet, organizacja Zabawy Karnawałowej dla dzieci, zakup marmolitu i wykonanie cokołu 
na budynku świetlicy, wykonania zabudowy wiatrołapu przed budynkiem świetlicy, zakup wyposażenia do 
świetlicy.

Płouszowice Kolonia 27 284,18 zł wykonanie projektu oświetlenia, organizacja ferii zimowych dla dzieci.

Piotrawin 16 534,21 zł dofinansowanie transportu publicznego, zakup i montaż wiaty przystankowej.

Sieprawice 17 843, 85 zł zakup wiat przystankowych, remont przystanków autobusowych.

Sieprawki 11 322,93 zł zakup ławek, stołów i innych artykułów, zakup wyposażenia dla KGW Sieprawki.

Sługocin 10 013,29 zł remont przystanku, zakup pieca i opału, zakup wyposażenia placu zabaw, zakup ławek.

Snopków 27 284,18 zł organizacja półkolonii letnich, zakup i montaż  wiat przystankowych, remont parkingu, zakup sprzętu 
komputerowego do SP. Snopków.

Smugi 22 400,31 zł organizacja półkolonii letnich, zakup sprzętu komputerowego do SP. Snopków, zakup i montaż  wiaty 
przystankowej, zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia.

Tomaszowice Wieś 19 535,47 zł
prace geodezyjne na działce nr 217 (droga), wykonanie ocieplenia  ścian zewnętrznych  remizy OSP, zakup 
bramy wjazdowej na teren remizy OSP, zakup tłucznia na drogi w sołectwie, wykonanie mapy do celów 
projektowych oświetlenia drogi nr 220.

Tomaszowice Kol. 23 819,09 zł zakup i montaż wiaty przystankowej, doposażenie placu zabaw, organizacja Festynu Rodzinnego, zakup 
sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, wykonanie projektu oświetlenia.

Wysokie 8 455,38 zł
zakup sprzętu nagłaśniającego i kamer do monitoringu budynku świetlicy, wykonanie peronów z kostki 
brukowej, zakup koszy na śmieci na teren sołectwa, zakup pieca grzewczego do świetlicy, utrzymanie 
porządku wokół świetlicy.

 REFERAT EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Kwota
Funduszu Sołeckiego

10 940, 96 zł

27 284,18 zł

16 425,07 zł

27 284,18 zł

11 650,34 zł

16 970,76 zł

27 284,18 zł

13 778,51  zł

9 522,18 zł

14 842,59 zł

10 613,55 zł

19 098, 92 zł

21 745,49 zł

27 284,18 zł

11 432,07 zł

27 284,18 zł

16 534,21 zł

17 843, 85 zł

11 322,93 zł

10 013,29 zł

27 284,18 zł

22 400,31 zł

19 535,47 zł

23 819,09 zł

8 455,38 zł



Dynia to jednoroczna roślina strefy umiarko-
wanej i gorącej (żyje tam w stanie dzikim) 
z rodziny dyniowatych, obejmującej po-

nad 700 gatunków, np. arbuzy, melony, kabacz-
ki, cukinie, ogórki i tykwy. Ma płożącą łodygę z 
wąsami czepnymi i wytwarza jagody (owoce) o 
różnych kształtach i wielkości (rekord dyni ol-
brzymiej w 2016 r. wyniósł 484,5 kg i padł pod-
czas Europejskich Mistrzostw Hodowców Dyń w 
Tervuren niedaleko Brukseli). Roślina pochodzi z 
Ameryki Środkowej, skąd przywiózł ją do Europy 
jako ciekawostkę Kolumb. 

Generalnie dynie dzielimy na jadalne i 
ozdobne. Te pierwsze można jeść jak warzy-
wa, te drugie nie są zbyt smaczne (choć nie 
trują), za to urodziwe i kolorowe. Nie wszystkie 
są pomarańczowe - istnieją też odmiany białe, 
niebieskawe, a nawet czerwona europejska. 
Do najpopularniejszych gatunków ozdobnych 
należą korona cierniowa, dynia butelkowa, suł-
tański turban i - przede wszystkim – tykwa, do 
odmian jadalnych – dynia piżmowa, zwyczajna 
i olbrzymia. Obecnie dynie uprawiane są przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych (dyniowa 
stolica świata to Motron w stanie Illinois). Także 
w Polsce jest coraz więcej brzuchatych warzyw 
na sklepowych półkach. 

Wartości odżywcze i lecznicze dyni
Właściwości lecznicze i smakowe dyni naj-

bardziej docenili meksykańscy Indianie. Przepisy 
są tam  przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Jako warzywo niskokaloryczne, bogate w witami-
ny i minerały jest godnym polecenia składnikiem 
diety. Do jedzenia nadaje się miąższ i pestki. Za-
warte w nich tłuszcze zaliczają się do pełnowar-
tościowych tłuszczów roślinnych, a około 80% 
kwasów tłuszczowych to kwasy nienasycone. 
Świeże pestki pomagają pozbyć się owsików, 
tasiemca i innych pasożytów (dzięki substan-
cji o nazwie kukurbitacyna,  zawartej w błonce 
otaczającej nasiona). Chińscy naukowcy odkryli 
niedawno, że substancja znaleziona w wyciągu 
z miąższu dyni fi golistnej może zastąpić insulinę 
(odkrycie jest na etapie badań na szczurach). 
Według nich ekstrakt ten może nie tylko działać 
profi laktycznie u osób o podwyższonym ryzyku 
zachorowania na cukrzycę insulinozależną (typu 
2), ale również ograniczać w znacznym stopniu 
zapotrzebowanie na nią osób już chorych, choć 
dynia jako taka nie jest wskazana w cukrzycy, 
ponieważ ma wysoki indeks glikemiczny (75). 
Intensywny, pomarańczowy, czerwony lub żółty 
kolor owoc zawdzięcza barwnikowi roślinnemu, 
który jest równocześnie substancją o właściwo-
ściach leczniczych. To beta –karoten. Jako prze-
ciwutleniacz zmniejsza on ryzyko nowotworów 
(żołądka, piersi, płuc i jelita grubego). Obniża 
poziom złego cholesterolu zapobiegając odkła-
daniu się złogów w ścianach tętnic, a co za tym 
idzie miażdżycy i chorobom serca (zawał, udar 
mózgu). Reguluje poziom ciśnienia tętniczego. 
Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wzroku, 
zwłaszcza o zmierzchu. Witamina A, w którą be-
ta-karoten przekształca się w organizmie czło-

wieka, jest składnikiem barwnika wzrokowego 
występującego w siatkówce oka, pozwalającego 
widzieć w półmroku. Zmniejsza ryzyko zwyrod-
nienia plamki żółtej, która jest główną przyczyną 
utraty wzroku w starszym wieku. Udowodniono 
również, że może hamować rozwój kseroftalmii 
(zespół suchego oka) oraz zapobiegać uszko-
dzeniu soczewki i powstawaniu zaćmy. Dynia 
pomaga w nieżytach 
przewodu pokar-
m o w e g o , 
przy upo-
r c z y -

wych zaparciach, 
chorobach krążenia z 
towarzyszącymi im obrzękami i schorzeniach 
wątroby. Nawet dla tzw. delikatnych żołądków 
rozgotowany owoc jest lekkostrawny i łatwo 
przyswajalny. W Azerbejdżanie odwar z kwia-
tów dyni wykorzystuje 
się do leczenia 
trudno go-
j ą c y c h 

ran. Pest-
ki pomagają 
zwalczyć chorobę lo-
komocyjną. Ze względu na znaczącą zawartość 
cynku nasiona stosuje się w leczeniu chorób 
skóry, takich jak trądzik, opryszczka, a także 
przy wrzodach żołądka.

Coś dla kobiet
Miąższ dyni działa przeciwwymiotnie i jest do-

bry dla kobiet w ciąży. Beta – karoten zapobiega 
krzywicy u dzieci, a obecność witaminy E gwa-
rantuje odpowiednią wilgotność skóry i zwalcza 
niszczycielskie wolne rodniki, poprawiając tym 
samym kondycję cery. Olej z pestek 
dyni można stosować jako kosme-

tyk. Nadaje się do każdej cery, 
ale szczególnie polecany 

jest dla suchej, łuszczącej 
się, pękającej, dojrzałej (wy-

gładza zmarszczki). Można 
używać go również prze-

ciw rozstępom, jako do-
datek w olejkach do 
masażu, kremów 

i peelingów. Wykazuje właści-
wości nawilżające, natłuszcza-

jące i wygładzające, a dzięki dużej 
zawartości potasu działa oczyszcza-

jąco i rozjaśniająco. 

Coś dla mężczyzn
Kilogram pestek dyni zawiera 130-202 mg 

cynku. Niedobór cynku powoduje mnóstwo do-
legliwości związanych m.in. z prostatą. Cynk jest 

pomaga w nieżyżytatach
przewodu pokarar-
m o w e g o , 
przy upo-
r c z y -

wych zaparciach,,
chorobach krążeenia z
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potrzebny włosom i paznokciom, a u płci męskiej, 
od urodzenia do starości, wpływa przede wszyst-
kim na czynności jąder. Mężczyźni potrzebują 
cynku czterokrotnie więcej niż kobiety. Dzięki 
niemu goją się też szybko wszelkie rany i ranki 
(pooperacyjne i pourazowe). W Polsce od dawna 
wierzono, że pestki z dyni dodają wigoru w łóż-
ku, a w niektórych regionach kraju pan młody tuż 
przed udaniem się do łóżka z nowo poślubioną 
żoną zakładał maskę z dyniowej skorupy i 
pogryzał pestki. 

Właściwości 
odchudzające

Mimo, że dynia to brzu-
chaty owoc dobrze służy 

pozbyciu się 

brzuszka. 10 dag dyni to za-
ledwie 26 kcal. W odchudzaniu 
pomaga też zawarty w niej błonnik 
oraz właściwość polegająca na oczysz-
czaniu organizmu z toksyn i odkwaszaniu. 

W 100 g – surowej dyni mamy: 1.00 g białka; 
0.10 g tłuszczu; 6.50 g węglowodanów (w tym 
cukry proste) 2.76; 0.5 g błonnika. Witaminy: C – 
9.0 mg; tiamina – 0.050 mg; rybofl awina – 0.110 
mg; niacyna - 0.600 mg; B6  - 0.061 mg; kwas 
foliowy -  16 μg; A – 8513 IU; E – 1.06 mg; K - 

1.1 μg. Minerały: wapń – 21 mg; żelazo - 0.80 
mg; magnez - 12 mg; fosfor - 44 mg; potas - 340 
mg; sód – 1 mg; cynk - 0.32 mg. Oczywiście po 
ugotowaniu ilości te są nieco mniejsze.

Dynia w kuchni 
W suchym, chłodnym miejscu dynia może 

leżeć bardzo długo, ale po pokrojeniu najlepiej 
przyrządzić ją w tym 

samym dniu. W 
wodzie ugo-

tuje się w 

2 0 / 3 0 
minut, na 

parze w 12, 
w piekarniku upie-

cze się w 40 minut. Zu-
py z dyni można robić na wiele sposobów. Naj-
popularniejszy jest krem, ale dobra jest też zupa, 
w której dynia jest po prostu głównym warzy-
wem. Najsmaczniejsza „polska” dynia to hokka-
ido - intensywnie pomarańczowa, o wytrawnym 
smaku, nie rozsypuje się po ugrilowaniu. Dobre 

są też dynie – imbi-
rowa (wygląda 

jak zmuto-
w a n a 

g r u s z -
ka; jest in-

tensywnie po-
marańczowa i ma 

delikatnie słodkawy smak) i inna - intensyw-
nie zielona z pomarańczowymi łatkami, wy-
glądająca jak forma do babki. Kupując dy-
nię wybieramy okazy symetryczne i ciężkie. 

Grilowana dynia hokkaido: 
Wydrążamy dynię i obieramy  ze skórki, kro-

imy w grube kawałki i wkładamy do naczynia 
żaroodpornego lub zwykłej blachy do pieczenia 
ciasta. Posypujemy takimi ziołami jak lubimy, np. 
czubricą czerwoną i zieloną, niedźwiedzim lub 
zwykłym czosnkiem, pieprzem ziołowym, kolen-
drą i czarnuszką. Na koniec dodajemy odrobinę 
ostrej papryki i polewamy olejem. Mieszamy i 
pieczemy 40 minut w piekarniku (180 stopni). Po 
upieczeniu można posypać zieloną pietruszką i 
koperkiem. Smaczna na ciepło i na zimno.

Zupa z dyni 1
Średnia dynia (hokkaido)
3 duże pomidory obrane ze skórki
Bulion warzywny, może być rosół lub zwykła 

woda, 5 ząbków czosnku, przyprawy. Obiera-
my dynię i kroimy w kostkę, identycznie pomi-
dory. Do garnka wlewamy około 5 łyżek oliwy i 
wrzucamy pokrojony czosnek. Podsmażamy 
tak, żeby czosnku nie przypalić, ale poczuć 
zapach. Wrzucamy 3/4 pokrojonej dyni i du-
simy z czosnkiem około 10 minut, następnie 
wrzucamy pomidory i dusimy dalej. Jak widzi-
my efekty duszenia dodajemy pozostałą dynię 
i dolewamy bulion, rosół lub wodę. Gotujemy 
około 15 minut. Dodajemy sól, pieprz i inne 
przyprawy wg uznania, ale nie za dużo. Można 
dodać ostrą paprykę. Miksujemy tak, żeby po-
zostało trochę niezmiksowanej dyni. Na talerzu 
na zupę kładziemy łyżkę jogurtu lub śmietany, 
posypujemy zieleniną i uprażonymi pestkami 
dyni, oczywiście łuskanymi. Dla urozmaicenia 
można dodać w początkowym etapie 2 ziem-
niaki pokrojone w kostkę i dusić razem z dynią.
Zupa z dyni 2

Bulion (rosół lub warzywny)
Dynia (ok. 80 % objętości składników)
Warzywa (ok. 20% objętości składników): 

cebula, marchewka, ziemniaki, seler, pietruszka 
(korzeń)

Przyprawy: sól, pieprz, świeży imbir (utarty 
na tarce) 

Wszystko ugotować do miękkości i zmikso-
wać i przyprawić do smaku mlekiem kokosowym 
(ilość mleka w zależności od upodobań).

Dynia imbirowa z miodem
Dynię kroimy na połowę, wydrążamy bez 

obierania ze skórki. Smarujemy widoczną cześć 
miąższu miodem, posypujemy ziołami, polewa-
my oliwą i wkładamy do piekarnika na 40 minut 
(180 stopni). Jemy wybierając ze skórki. Tak 
przyrządzoną dynię imbirową można dodawać 
do sałatek, do farszu ze szpinaku i do wszystkie-
go, co mistrz kuchni wymyśli.

Zapraszamy czytelników do podzielenia się 
własnymi przepisami na potrawy z dyni oraz in-
nych owoców i warzyw. 

HELENA SKOMOROWSKA

Czekamy na opisy roślin z Waszych 
ogródków i przepisy z Waszych kuchni: 

gazeta@jastków.pl

zaniu 
błonnik k 

na a ococzysz-
odkwaszaniu. 
amy: 1.00 g białka;
lowodanów (w tym

ssą też dynie – imbi-
rowa (wygląda

jak zmuto-
w a n a 

g r u s z -
ka; jest in--

tensywnie popopo-
marańczowa i ma

przyzyrządzić ją w tym
sasamym dniu. W

wodzie ugo-
tuje się w

2 0 / 3 0
minut, na

parze w 12,
w piekarniku upie-

cze się w 40 minut. Zu-

ku, a w niektórych regionach krajuu ppan młody tuż
przed udaniem się do łóż
żoną zakładał maskę z d
pogryzał pestki. 

Właściwości
odchudzające

Mimo, że dynia to brz
chaty owoc dobrze służ

pozbyciu się

bbbbrbrzuzuszszkkkaka. 11010 dag dyni to
ledwie 26 kcal W odchudz

leżeć bardzo dłu

py z dyni można 
popularniejszy jes
w której dynia je
wem. Najsmaczn
ido - intensywnie
smaku, nie rozsy

za-
zaniu

j pp y
żka z nowo popoślś ubioną 

dyniowej skorupy ii

zu-
ży
ę 

KWIECIEŃ  2017

| 29GOSPODARKA



30 |

KWIECIEŃ  2017

GOSPODARKA

 Wiosenne sprzątanie 
Od 6 marca do 8 marca br. na terenie 

gminy Jastków trwała akcja „Wio-
senne sprzątanie Gminy Jastków”.

Wzięli w niej udział uczniowie szkół pod-
stawowych w Jastkowie, Snopkowie, To-
maszowicach, Płouszowicach, Ożarowie i 

gimnazjum w Jastkowie oraz mieszkańcy 
poszczególnych sołectw na terenie Gminy 
Jastków. W „Wiosennym sprzątaniu Gmi-
ny Jastków” udział wzięło kilkaset osób, 
zebrano ponad ton śmieci i zlikwidowa-
no kilka dzikich wysypisk. Wierzymy, że 

efekty tej pracy zostaną jak najdłużej wi-
doczne i docenione przez mieszkańców 
oraz gości gminy Jastków. Wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas serdecznie 
dziękujemy!

KATARZYNA JUSZCZAK



Czy rodzice mogą domagać się 
alimentów od swoich dzieci? 
Kiedy wychowujemy dzieci nie 

liczymy czasu im poświęconego 
ani pieniędzy w nie zainwesto-

wanych. Wielu rzeczy sobie odmawia-
my, by nasze dzieci miały zaspokojone 
wszystkie potrzeby. Czasami jednak 
okazuje się, że gdy dzieci dorosną i 
założą własne rodziny, są tak pochło-
nięte swoim życiem, że zapominają o 
rodzicach. Nie tylko nie odwiedzają 
ich, lecz również pozostają obojęt-
ne na niedostatek. Usprawiedli-
wiają się przed sobą, że im też nie 
jest lekko. W takich przypadkach 
obie strony muszą pamiętać, że 
polskie prawo obliguje dzieci i wnu-
ki do niesienia pomocy finansowej 
najbliższym krewnym. Zgodnie z 
Kodeksem rodzinnym i opiekuń-

czym obowiązek dostarczania 
środków utrzymania obcią-
ża krewnych w linii prostej 
oraz rodzeństwo. Naszymi 
krewnymi w linii prostej są 
w pierwszej kolejności nasze 
dzieci, a  następnie  nasze 
wnuki. Tak więc od tych osób 
możemy domagać się alimentów. 
Również taki obowiązek spoczywa 
na rodzeństwie.

Powstanie obowiązku alimenta-
cyjnego względem rodziców jest uza-
leżnione od zaistnienia określonych 
przesłanek. Po stronie rodziców prze-
słanką jest stan niedostatku, zaś dzie-
ci  muszą mieć możliwości zarobkowe, 
by spełnić nałożony na nich obo-
wiązek. Niedostatek oznacza 
sytuację, w której rodzice nie 
są w stanie własnymi siła-
mi samodzielnie zaspoko-
ić  swoich usprawiedliwionych, 
podstawowych potrzeb. Wypełnienie 
obowiązku alimentacyjnego nie musi 
polegać wyłącznie na świadczeniach 
finansowych. Pełnoletnie dziecko może 
również kupować rodzicowi leki, żyw-
ność, opał czyli wypełniać swój obowią-
zek w naturze. Nie są rzadkie sytuacje, 
gdy do złożenia pozwu o alimenty na-

kłaniają pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, do których trafiają scho-
rowani, zniedołężniali rodzice. Jest 
to jak najbardziej właściwe, pamiętać 

jednak należy, że alimentów od dzieci 
domagać się może rodzic, który w swo-
im czasie sam właściwie ten obowiązek 
wypełniał. Jeśli bowiem rodzic przez 
całe życie nie interesował się losem 
dziecka i nie płacił na nie alimentów a 
wystąpi z pozwem do sądu o alimenty 

na siebie, sąd może takie żądanie od-
dalić jako sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego.

W sytuacji, gdy jest kilkoro dzieci, to 
rodzice decydują, od którego z nich 

zażądają wykonania obowiązku 
alimentacyjnego. Gdy zaś pozwą 

wszystkie dzieci, a ich sytuacja fi-
nansowa jest zróżnicowana, sąd wyda-

jąc wyrok może zobowiązać do płacenia 
jedynie dzieci zamożniejsze, oddalając 
powództwo co do pozostałych. Nie można 
zapominać i o tym, że prawo do alimen-
tów mają też macocha lub ojczym od pa-
sierba lub pasierbicy. Sytuacja taka jed-
nak wymaga wyjaśnienia przez sąd, czy 
macocha lub ojczym mają własne natu-
ralne dzieci i jaka jest ich sytuacja ma-

jątkowa, jak długo i jakim staraniem 
macocha lub ojczym zajmowali się 

utrzymaniem i wychowaniem pa-
sierbów. Przepisy nie określają 
jak długo ma być sprawowana 
opieka nad pasierbem, aby po-
wstał obowiązek alimentacyjny, 
ale przyjmuje się, że krótki okres 

i jednorazowa skromna pomoc 
finansowa nie upoważniają ma-

cochy czy ojczyma do ubiegania się 
w przyszłości o pomoc finansową. Pa-

sierb, który nie chce płacić na macochę, 
może się bronić wskazując, iż ma ona 
dzieci naturalne i to one w pierwszej 
kolejności powinny pomagać matce. 
Sąd może przychylić się do tej argu-
mentacji i zwolnić go z alimentów, ale 
może też wyłącznie jego obciążyć tym 

świadczeniem, a dzieci naturalne zwol-
nić. Wreszcie może rozdzielić alimenty 
na wszystkie dzieci. Wszystko zależy od 
stanu faktycznego sprawy.

Pozew składa się do sądu rejonowego 
właściwego dla miejsca zamieszkania 
pozwanego. Jest on wolny od opłaty są-
dowej. Rodzic, który stara się o świad-
czenie może również wystąpić do sądu 
z wnioskiem o ustanowienie dla niego 
adwokata z urzędu.

ADWOKAT MARYLA KUNA
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Spokojnych i pogodnych świąt wielkanocnych, radosnych 
spotkań  przy świątecznym stole oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym życzą:
Marek Wieczerzak

Przewodniczący Rady Gminy Jastków
Teresa Kot 

Wójt Gminy Jastków


