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Z sesji Rady Gminy

23

sierpnia, po wakacyjnej przerwie,
odbyła się X w tej kadencji sesja
Rady Gminy. Podjętych zostało na
niej sześć uchwał. Dwie z nich dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości położonych w miejscowości Marysin.
Radni jednogłośnie przyjęli również
uchwałę w sprawie lokalizacji przystanków
komunikacyjnych przy drogach na terenie
gminy oraz określenia warunków i zasad
korzystania z nich. Sprawa wywołuje wśród
mieszkańców sporo emocji. Sam również dostaję wiele sygnałów w tej sprawie. Wszystkie zostaną z pewnością rozpatrzone i jeśli
okaże się, że gdzieś konieczna jest zmiana,
to będzie to przedmiotem naszych dyskusji.
Rada rozpatrzyła też skargę pani Anny M.
na działanie organu wykonawczego, odrzucając ją. Tradycyjnie już na sesji przyjęte zostały
zmiany w budżecie, wynikające z bieżących po-

trzeb. To m.in. zwiększenie o 184 tys. zł środków na budowę świetlicy wiejskiej w Miłocinie.
Na sesji sierpniowej rada przyjęła też informację dyrektorów szkół o przygotowaniach
do nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie i realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastków za rok 2018.
W trakcie posiedzenia, wspólnie z panią
wójt Teresą Kot, w imieniu samorządu gminy Jastków złożyliśmy te podziękowania pani
Ewie Depcie za wiele lat pracy na stanowisku
dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastkowie.
Wręczony został również akt powierzenia
obowiązków nowemu dyrektorowi szkoły, pani
Annie Krzyżanowskiej, która zaczęła pracę od
1 września 2019 r.
Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się
27 września (piątek), o godz. 9 w sali konfe-

rencyjnej UG Jastków. Przypominam, że istotną nowością tej kadencji jest wprowadzenie
transmisji na żywo z obrad. Teraz każdą sesję
możecie Państwo zobaczyć bez wychodzenia
z domu. Wystarczy komputer z dostępem do
Internetu. Nadal można również na bieżąco
zapoznać się z podjętymi przez radę uchwałami czy protokołem z sesji. Wszystkie te dokumenty są umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy.
Warto przypomnieć, że od tego roku głosowanie nad uchwałami podczas sesji odbywa
się w formie elektronicznej, a nie jak to było
wcześniej, przez podniesienie ręki. Każdy z
radnych posiada tablet, na który otrzymuje
również wszystkie materiały. Dzięki temu, że
nie trzeba już ich drukować, budżet gminy
oszczędza na tym kilkadziesiąt tysięcy złotych
rocznie.
MAREK WIECZERZAK

Zbiórka krwi w Tomaszowicach
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sierpnia w Tomaszowicach odbyła się zbiórka krwi. Na parkingu
przy kościele stał krwiobus, w
którym wszyscy chętni mogli wspomóc
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa i podzielić się darem
życia. Krew jest potrzebna chorym, ale
i ofiarom wypadków. Oddawanie krwi
jest całkowicie bezpieczne. Jest ona potrzebna, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
Zbiórka w Tomaszowicach przyniosła świetny wynik. Zarejestrowało się
aż 37 dawców, krew oddało 28 osób. W
sumie zabraliśmy 12,6 litrów. Dziękuję
bardzo za to, że chcieliście się podzielić
tym drogocennym darem życia. Dziękuję również pracownikom Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za bardzo sprawnie

przeprowadzoną akcję oraz ks. Józefowi
Brodaczewskiemu, proboszczowi parafii w Tomaszowicach, za udostępnienie

parkingu dla krwiobusa oraz promocję
zbiórki wśród mieszkańców.
MAREK WIECZERZAK
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lipcu odbyły się wybory do izb rolniczych.
W VI kadencji gminę Jastków reprezentować będą Roman Chudzik z Płouszowic oraz
Józef Iwanicki z Płouszowic. Na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej delegaci 16 gmin wybrali na przewodniczącego rady pana Chudzika, a pana Jędrejka
na delegata na walne zgromadzenie.
We wrześniu odbyło się pierwsze Walne Zgro-

madzenie Delegatów na Zjazd Wojewódzki LIR
VI kadencji. Delegaci wybrali nowe władze LIR.
Prezesem został wybrany Gustaw Jędrejek, a
wiceprezesem Antoni Skura z gm. Łubanie. Na
członków zarządu wybrani zostali: Roman Chudzik, Paweł Golec gm. Godziszów, Janusz Skrzypek gm. Wilkołaz. Delegatem na zjazd krajowy
został Grzegorz Pszczoła z gm. Nałęczów. Dyr.
Biura jest Pani Jolanta Szałas z gm. Wilków.
WRZESIEŃ 2019
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Szanowni Państwo,
T
egoroczne wakacje zakończyliśmy
gminnym świętem plonów. Organizatorami tegorocznych dożynek
byli mieszkańcy Sieprawic i Sieprawek.
Zaangażowanie bardzo wielu mieszkańców było imponujące. Wraz z nimi z oddaniem pracował radny pan Kazimierz
Wójcik oraz sołtysi, pani Eliza Ikwanty i
pan Eugeniusz Jankowski oraz starostowie dożynek, pani Agnieszka Szymańska
i pan Cezary Sadurski. Trzeba przyznać,
że efekty były znakomite, dobra organizacja, piękne, pomysłowe dekoracje
i życzliwa atmosfera, a do tego jeszcze
pogoda sprawiły, że w dożynkach wzięło udział wielu mieszkańców i bawili się
do późnego wieczora. Swoją obecnością
zaszczycili nas znakomici goście, reprezentujący różne urzędy i instytucje oraz
otrzymaliśmy wiele listów okolicznościowych. Cieszymy się z obecności Wojewody Lubelskiego pana Przemysława
Czarnka, który uczynił nam zaszczyt
i wraz z władzami gminy i starostami
dożynek dzielił się z mieszkańcami chlebem dożynkowym. Korzystając z okazji,
w imieniu wszystkich mieszkańców, chcę
panu wojewodzie podziękować za stałą
troskę o rozwój naszej gminy i nieocenioną pomoc finansową. Organizatorom
i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego gminnego święta
plonów składam gratulacje i serdecznie
podziękowania.
Żniwa w tym roku mocno przyspieszyły z uwagi na suszę i ekstremalne temperatury. To nie jest łatwy rok dla rolników.
Obok zmartwień z codzienną organizacją
produkcji, zakupem środków, maszyn i
materiałów, mają coraz więcej trudności z pozyskaniem pracowników. Coraz
mniej niestety jest chętnych do ciężkiej
pracy w trudnych warunkach. Do tego
nieprzewidywalność i gwałtowność warunków atmosferycznych potrafi czasami
w kilka minut zniszczyć plony, ale bywa,
że również dorobek całego życia.
Dlatego ważne jest, aby pokazywać
społeczeństwu ogromny wysiłek rolników
i wspierać ich trud, doceniając efekty ich
pracy. A efekty to codzienna obfitość pożywienia w naszych domach. Do ważnych
wydarzeń związanych z produkcją rolną należało spotkanie na nowoczesnym,
innowacyjnym chmielniku, jaki został
zbudowany w naszej gminie na terenie
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
Jastków sp. z o. o. O szczegółach możecie
się Państwo dowiedzieć z doniesień me-
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dialnych oraz ze strony firmy Polski Eko
Chmiel S. A.
Niestety już po wakacjach. W naszych
pięciu szkołach podstawowych rozpoczął
się rok szkolny. Ostatnie klasy gimnazjum zakończyły już edukację, co oznacza, że ostatecznej likwidacji uległo
gimnazjum w Jastkowie. W związku z
tym nastąpiły w naszej gminie zmiany
dowozu uczniów do szkół. Aktualnie zorganizowany transport obejmuje dowóz do
pięciu szkół podstawowych na ustalonych
trasach i przystankach i ma charakter
transportu publicznego, z którego w miarę potrzeb i stworzonych możliwości będą
mogli korzystać mieszkańcy, po zakupie
biletu u przewoźnika.
Bilety dla uczniów uprawnionych,
którym transport przysługuje na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe
zakupią szkoły, po określeniu odległości
miejsca zamieszkania ucznia od szkoły.
Pozostali mogą nabyć bilety u przewoźników, którzy jeżdżą na terenie gminy.
Wszelkie informacje związane z transportem są zamieszczone na stronie internetowej gminy, można uzyskać je w
sekretariatach szkolnych oraz u przewoźników.
Trzeba pamiętać, że organizacja
transportu dla uprawnionych uczniów do
pięciu szkół, z 25 sołectw, w powiązaniu
z rozkładem lekcji i pracy świetlic, jest
niebywałym wyzwaniem dla opracowujących system oraz dla przewoźników
realizujących zadanie. Dlatego zwracam
się z prośbą o zrozumienie i cierpliwość
i pragnę nadmienić, że w początkowym
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okresie bardzo wnikliwie będziemy analizowali wszystkie czynniki i ewentualnie
w razie istotnych potrzeb zwrócimy się do
przewoźników o modyfikację rozkładów.
Mam też świadomość, że znajdą się osoby niezadowolone, ale mając na uwadze
zakres i trudności logistyczne związane z
funkcjonowaniem systemu trzeba się do
niego dostosować, bo dostosowanie całego
systemu do pojedynczych żądań jest niemożliwe.
Gmina pracuje pełną parą. Realizujemy kolejne ważne i potrzebne inwestycje.
Kończy się budowa sali gimnastycznej
w Tomaszowicach, trwa remont „agronomówki” i „weterynarii” w Panieńszczyźnie oraz modernizacja ujęcia wody w
Jastkowie. To już ostatnie całkowicie modernizowane w naszej gminie ujęcie. 12
sierpnia br. odebrałam z rąk Marszałka
Jarosława Stawiarskiego umowę na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni
ścieków w Snopkowie. Dotację przekraczającą 3, 5 mln zł. nasza gmina otrzymała dla projektu złożonego w ramach
działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa ze środków Unii Europejskiej. W trakcie jest budowa świetlicy w Miłocinie,
placu zabaw przy żłobku oraz remonty i
przebudowy dróg gminnych.
Na kolejne, ważne drogi otrzymaliśmy
ogromne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 6 września
z panią skarbnik z rąk Wojewody Lubelskiego odebrałyśmy symboliczny czek na
kwotę ponad 4 mln 600 tys. zł. Jest to dofinansowanie modernizacji dwóch dróg:
drogi gminnej Nr 112573L Panieńszczyzna – Płouszowice wraz z drogami
wewnętrznymi: Pocztową, Spółdzielczą
i Szkolną w Panieńszczyźnie oraz drogi
gminnej w Jastkowie Podleśnym z obustronnym włączeniem do drogi powiatowej Nr 2213L Jastków – Wygoda.
Przy okazji zadań drogowych, trzeba
pamiętać, że aby zbudować bądź zmodernizować drogę gminną, potrzebna jest
odpowiednia szerokość pasa drogowego.
Liczne drogi gminne wymagają poszerzenia i na ten cel nasi mieszkańcy przekazują nieodpłatnie, w formie darowizny
paski własnego gruntu. Gmina ponosi
koszty wytyczenia, aktu notarialnego
oraz zmian w księgach wieczystych. Niestety są też takie miejsca, gdzie rozmowy
toczą się latami bez większych efektów,
dlatego korzystają ci, którzy potrafią się
dogadać, za co serdecznie dziękuję.
TERESA KOT
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Jak starzeć się wolniej i zac

S

tarość – nie lubimy tego słowa, źle
nam się kojarzy: z brzydotą, chorobą, niedołężnością, demencją
umysłową itp. Starość dotyczy także ludzi młodych. Młodzi wypierają ze swojej
świadomości problemy starości, jakby
mieli być wiecznie młodzi, silni i sprawni.
Czasem, gdy umiera ukochana babcia albo rodzic jest ciężko chory przychodzi na
nich chwila refleksji. Co ze mną? Czy te
straszne choróbska dręczące staruszków
dopadną kiedyś mnie? Proces starzenia
nikogo nie ominie. Możemy go spowolnić
albo przyśpieszyć. Możemy uniknąć wielu
poważnych chorób pod warunkiem wczesnej profilaktyki.
Przez całą młodość pracujemy nad
tym, jaka będzie starość. Nie odkryję
Ameryki twierdząc, że zdrowa dieta, aktywność fizyczna i umysłowa i pozytywne
relacje z ludźmi wpływają na nasze zdrowie i jakość życia. Wydaje się, że bywają sytuacje, na które nie mamy żadnego
wpływu. Przykładem może być choroba
Alzhaimera dotykająca ludzi starych. Po-

lega ona na degeneracji tkanki nerwowej
w mózgu. Objawia się utratą pamięci.
Przeraża nas, że dziadek nas nie poznaje i mówi: co pani tu robi, kim pani jest,
albo nie potrafi znaleźć drogi do domu.
Wg statystyk europejskich około 5 proc.
populacji ludzi powyżej 65 roku życia
zmaga się z tą straszną chorobą, a w
Polsce jest ich ponad 300 tysięcy. Nie jest ona dziedziczna,
można sądzić, że przyczyna
jest po stronie środowiska. Ostatnio naukowcy
dostrzegli związek tej
choroby z obecnością
glinu w organizmie.
Wszechobecny w przyrodzie i naszym
otoczeniu glin
źle wpływa na
nasz mózg, kości, skórę. Jest
kumulowany w
wątrobie i mózgu.

Glin został uznany za „metaloestrogen”
ze względu na zdolność do oddziaływania na receptory estrogenowe obecne w
komórkach raka piersi, co ma wpływ na
rozwój guza. Glin w formie przemysłowej
to aluminium, spotykamy go w żywności
(antyzbrylacze), opakowaniach, np. konserwy (nawet
mleko
k u -

pujemy w
kartonach wyłożonych folią aluminiową), opakowaniach
leków, tackach na grilla, a także w kosmetykach: antyprespirantach przeciw
potowych, filtrach przeciwsłonecznych,
a nawet w lekach od nadkwasoty żołądka. Akumulacja glinu w hipokampie
(część mózgu, która odpowiada za procesy uczenia się i pamięci) może być przyczyną chorób otępiennych. Jak zapobiec
najstraszniejszemu objawowi starości
– utracie pamięci? Jaką stosować profilaktykę, jakie leczenie? Może dałoby
się powstrzymać ten proces? Pomimo, że
nie ma 100% potwierdzonych badań co
do przyczyn choroby Alzhajmera (takie badania trwają bardzo długo)
są poważne przypuszczenia
zależności glinu (aluminium) i tej strasznej choroby.
Jeżeli będzie-
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chować młodość
my czekać na wyniki takich badań, to
możemy nie zdążyć skorzystać z nich.
Weźmy sprawę w swoje ręce. Leki obecnie stosowane w chorobach otępiennych
to leki pobudzające do wydajniejszej
pracy mózg, natleniające go. Myślę, że
przydałoby się coś, co eliminowałoby
częściowo tę domniemaną przyczynę
czyli glin z ludzkiego organizmu. Sami
możemy zmniejszyć jego ilość, ograniczając ilość przedmiotów z aluminium
stykających się z żywnością, nie kupując
i nie stosując kosmetyków zawierających glin. Niektóre rośliny, np. herbata
przejmują z gleby znacznie większe ilości
glinu niż inne rośliny. Obecność cytryny
w naparze herbaty zwiększa ilość
uwalnianego glinu do napoju aż
dwukrotnie. Dbajmy o kondycję naszych nerek będących
chemicznym
laboratorium
oczyszczającym
nasz organizm, także
z glinu. Może nam pomóc w tym herbatka
z ziela nawłóci pita
regularnie zamiast
zwykłej herbaty.
Od wielu lat interesuję się zielarstwem
i
ziołolecznictwem.
Zauważyłam, że są rośliny zawierające substancje, które mogą być
neutralizatorem glinu. Jest
to krzem. Krzem znany jest
ze swego pozytywnego działania
na rzecz urody. Poprawia kondycję
paznokci, przeciwdziała wypadaniu włosów, spłyca zmarszczki. Wynika to z wpływu krzemu na odbudowę kalogenu. Przy
niedoborze krzemu możemy jeść ogromne
ilości nabiału, a nasz organizm nie wbuduje zawartego w nim wapnia do kości i
osteoporoza gotowa. Dzięki krzemowi
nasz organizm może wchłaniać potrzebne pierwiastki
takie jak wapń, miedź,
siarkę, fosfor, cynk
i
magnez.
Jest antago-
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nistą w stosunku do metali ciężkich (rtęć,
kadm, ołów i glin), które negatywnie
wpływają na nasze zdrowie.
Krzem występuje w znacznych ilościach w roślinach: owies (płatki owsiane),
proso (kasza jaglana), jęczmień (grube kasze), zboża z grubego przemiału (ciemne
pieczywo) otręby, brązowy ryż, cebula,
rzodkiew, kapusta i świeże zioła (skrzyp,
pokrzywa, podbiał, rdest
ptasi). Są to zioła
dostępne w zasięgu
naszej ręki. Krzem
jest pierwiastkiem,
który trudno wydobyć z roślin.
Nie wystar-

Święcenie ziół

W

sierpniu każdy kwiat woła –
zanieś mnie do kościoła! Tak
stare przysłowie ludowe przypomina o zwyczaju święcenia bukietów w
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej. Tradycyjnie w bukiecie na to
święto umieszczano popularne lecznicze
rośliny: kopytnik, macierzankę, piołun
czy miętę. Nie było w nich nawłoci kanadyjskiej, kolczurki klapowanej i tym
podobnych inwazyjnych chwastów. „Złe
zioła”, czyli chwasty (osty, chabry, maki
itp.) palono na polach, aby znikły na wieki wieków amen. Ekologicznie prawda.
Niektóre babcie wciąż o tym pamiętają, układając bukiety na Zielną.
Bukiet Babci:
zboża
dziurawiec
koper
szałwia
krwawnik
kolendra
przetacznik fioletowy
jeżówka (prawdopodobnie)
Bukiecik Bianki:
zboża
róża
mięta
aksamitka
nagietek
naparstnica
firletka

czy
zaparzyć ziółko,
trzeba potrudzić się
i zrobić wywar. Wywar różni się tym od
naparu, że należy gotować go około 10
min. Wówczas krzem będzie dla nas dostępny.
Nie podaję gotowych przepisów na leki, nie jestem lekarzem ani farmaceutą.
Każdy może znaleźć tego typu informacje w dostępnych książkach zielarskich i
poradnikach i stosować je na własną odpowiedzialność. Proponuję abyście sprawdzili przekazaną przeze mnie wiedzę w
różnych źródłach – gorąco do tego namawiam. Ja od pewnego czasu używam dużo
ziół pozyskanych z łąk i uprawianych w
ogródku i przyglądam się mojemu mężowi, na którym je testuję. Sprawdzam, czy
mój mąż starzeje się wolniej.
EWA MAŁAJ
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Jak powstaje
wieniec dożynkowy
W
MOSZNA

ykonanie wieńca dożynkowego trwa dość długo.
Przede wszystkim zboże
musi być zerwane wcześniej, kiedy
jest jeszcze giętkie, bo to sierpniowe, ścięte tuż przed żniwami kruszy
się i nie daje formować. Z myślą o
wieńcu praktycznie cały rok gospodynie zbierają wszystko, co może się
przydać, od kwiatuszków, przez gałązki, chwasty o ciekawej formie, czy
kształcie, po wstążeczki i inne „śmieci”. Kolejny ważny etap to pomysł.
Wieńce wystawiane na dożynkach
wojewódzkich są często prawdziwymi dziełami sztuki, czasem trudno
uwierzyć, że robiły je kobiety z kół
gospodyń. Jeśli nie ma pod ręką plastyka, pomysł rodzi się z dyskusji i
obserwacji. Panie z kół gospodyń
przeglądają też elektroniczne albumy fotografii wieńców z ubiegłych
lat,wybierając elementy i pomysły,
które przypadły im do gustu, a potem
komponują je w całość. Koła są dumne z faktu, że ich wieńce wygrywały
w konkursach i reprezentowały gminę na dożynkach w Radawcu.
Nikomu nie zdradzają pomysłu w
obawie, że ktoś podpatrzy i wykorzysta. Ponieważ każdy wieniec składa
się zwykle z wielu elementów, jego
wykonanie też jest dość czasochłonne, a praca rozłożona na wiele osób,
z których każda robi to, co umie najlepiej (kwiatuszki ze słomy, bibuły
czy krepiny, słomiane księgi, warkocze itp.). Jak wiele różnych kształtów można wykonać widać najlepiej
podczas dożynkowych prezentacji.
Wszystkie elementy łączy się przy
pomocy sznurka, ale używa się też
przeróżnych klejów, a stelaże wykonuje z drewna, drutu, materiału. Gotowy wieniec, tuż przed zaniesieniem
do kościoła trzeba obejrzeć uważnie
jeszcze raz, zdarza się bowiem, że
któryś kłos czy kwiat butwieje czy
więdnie i wymaga wymiany, a wieńce zawierające świeże owoce czy inne
rośliny trzeba oczywiście przystroić
tuż przed dożynkami.

DĄBROWICA

ŁUGÓW

OŻARÓW

RED

WRZESIEŃ 2019

KULTURA

SIEPRAWKI
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TOMASZOWICE
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STAROSTOWIE DOŻYNEK

Cezary Sadurski z Sieprawic

M

am 40 lat i od 20 lat prowadzę
gospodarstwo rodzinne o powierzchni 30 ha. Wspólnie z
żoną Eweliną zajmujemy się produkcją
roślinną. Uprawiamy buraki cukrowe,
pszenicę i jęczmień jary. Posiadamy także hodowlę bydła mleczno-opasowego. Z
wykształcenia jestem technikiem o specjalizacji ogrodnik. Moja żona ma 32 lata, z
wykształcenia jest technikiem hotelarzem.

Mamy wspaniałe dzieci: Kacpra - lat 9, Zuzię - lat 6 i Antosia - 20 miesięcy. Nasze
plany na przyszłość to sukcesywna wymiana parku maszynowego na nowoczesny, tak
by móc bez przeszkód prowadzić efektywną produkcję we własnym gospodarstwie.
Od gminy oczekujemy budowy chodnika
na odcinku Sieprawice-Sieprawki oraz połączenia komunikacyjnego miedzy Jastkowem a Tomaszowicami.

Agnieszka Szymańska
z Sieprawek

P

ochodzę z rolniczej rodziny. Moi
rodzice i dziadkowie posiadali gospodarstwa rolne, więc nieobca była
mi praca na wsi, jednak rolnictwo nie było
moją pasją. Z mężem Edmundem jesteśmy
małżeństwem już ponad dwadzieścia lat.
Mamy czwórkę dzieci: Magdalenę -19 lat,
Karola – 15 lat, Urszulkę – 11 lat i Frania
– 8 lat. Wspólnie pracujemy i stale rozwijamy nasze gospodarstwo o powierzchni
40 ha, m.in. przez pozyskiwanie środków
unijnych, ale przede wszystkim codzienną
ciężką pracą.
Specjalizujemy się w produkcji roślinnej. Uprawiamy pszenicę, rzepak i buraki
cukrowe. Zajmujemy się także hodowlą
bydła mlecznego. Od lat współpracujemy
z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-

niczego w Końskowoli. Udało mi się pogodzić wychowanie dzieci ze zdobyciem
wyższego wykształcenia pedagogicznego. Pracowałam także w przedszkolu, a
w poprzednim roku w szkole podstawowej. Praca nauczyciela jest wymagająca,
ale daje też satysfakcję. Nadal dokształcam się. Lubię spotkania z ludźmi. Moim
hobby jest cukiernictwo. Wypoczywam
czytając. Jedynym mankamentem mieszkania na wsi jest jeszcze niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura drogowa i komunikacyjna. Przy niektórych drogach
brakuje oświetlenia, chodników, a nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Szkoda, że kolejne pokolenie musi
tak jak my, tracić czas na dotarcie do najbliższego autobusu.
WRZESIEŃ 2019
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Nasze wieńce dożynkowe

MOSZNA
MIŁOCIN

DĄBROWICA

PANIEŃSZCZYZNA

SMUGI

OŻARÓW

SŁUGOCIN-WYSOKIE

MOSZENKI

PIOTRAWIN
ŁUGÓW

SIEPRAWKI
WRZESIEŃ 2019

PŁOUSZOWICE

TOMASZOWICE
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Premier Morawiecki na Ziemi Jastkowskiej

P

remier Mateusz Morawiecki i
wojewoda Przemysław Czarnek spotkali się z mieszkańcami w Tomaszowicach na nowo
wybudowanej drodze (nr 106006L)
z dofinansowaniem rządowym w ramach „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Drugie
spotkanie odbyło się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy z udziałem Kół Gospodyń
Wiejskich i Zespołu Pieśni i Tańca
Dąbrowica.
Jastkowski samorząd we wnioskach o dofinansowanie wskazywał,
że brak włączenia dróg lokalnych w
ogólną sieć arterii komunikacyjnych,
hamuje rozwój i stwarza wiele problemów mieszkańcom. Łącznie na
wszystkie inwestycje drogowe, na
które gmina złożyła wnioski - otrzymała kwotę 10 243 951,70 zł rządowej dotacji.
„POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ NR 105968L
(DZIAŁKA NR EWID. 181) W MIEJSCOWOŚCI MOSZNA NA ODCINKU OD KM ROB. 0+007,50 DO KM
3+198,85”
Wartość Projektu: 2 611 784,66
zł, w tym kwota dofinansowania z
budżetu państwa: 1 286 161,00 zł
- Wyremontowana droga o długości ponad 3190 m w m. Moszna wykonana została przy udziale
dotacji celowej budżetu państwa w
2018r w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”.
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 429
W M. MOSZENKI (OBRĘB NR 9)
ORAZ DZIAŁCE NR EWID. 469 W

M. MOSZNA – KOLONIA (OBRĘB
NR 11) NA ODCINKU O DŁUGOŚCI
212,5M”
Wartość Projektu: 1823620,60
zł, w tym kwota dofinansowania z
budżetu państwa 1252575,58 zł
- Odcinek o długości 2135,5 m
został wyremontowany w ramach
Rządowego Programu na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury
drogowej, edycja 2018.
ROZWÓJ TERENÓW OSADNICTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR
105977 W M. TOMASZOWICE-KOLONIA, TOMASZOWICE , SIEPRAWICE (DZ. NR EWID. 960), NR
106006L (DZ. NR EWID. 963) W M.
SIEPRAWICE NA ODCINKU OD KM
0+009,20 DO KM 2+628,15 WRAZ Z
OŚWIETLENIEM DROGOWYM
Wartość Projektu: 2 021 097,07
zł, w tym kwota dofinansowania z
budżetu państwa : 936 540,00 zł
- Odcinek o długości 2 618,95 m
został wyremontowany przy udziale
środków pochodzących z Programu

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019. Przebudową objęto ciągi dróg
gminnych Nr 105977w m. Tomaszowice-Kolonia (dz. nr ewid. 614),
Tomaszowice (dz. Nr ewid. 220),
Sieprawice (dz. Nr ewid. 960), Nr
106006L (dz. Nr ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20
do km 2+628,15
PRZEBUDOWA DROGI GM.
NR. 112573L PANIEŃSZCZYZNA
-PŁOUSZOWICE ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH (UL. POCZTOWA),
(UL. SPÓŁDZIELCZA),(UL.SZKOLNA) w m.Panieńszczyzna
Wartość Projektu: 5104405,73
zł, w tym kwota dofinansowania
z budżetu państwa:3062 643,00 zł
- Odcinek o długości 2 263,0 m
został wykonany przy udziale środków pochodzących z Funduszy
Dróg Samorządowych. Przebudowa
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu w
najbardziej newralgicznym punkcie
miejscowości Panieńszczyzna w
miejscu koncentracja instytucji pu-

blicznych zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 112573L i powiatowej
(dawnej krajowej Nr. 17)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105992L W M. PIOTRAWIN
ORAZ JASTKÓW Z OBUSTRONNYM WŁĄCZENIEM DO DROGI NR
2213L JASTKÓW-WYGODA
Wartość Projektu: 2 615 850,89
zł, w tym kwota dofinansowania: 1
569 510,00 zł.
- Odcinek o długości 2 598,0 m
został wykonany przy udziale środków pochodzących z Funduszy Dróg
Samorządowych
Droga gminna Nr 106992L położona jest w terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej i rolniczej. Mają
tutaj swoje siedziby liczni przedsiębiorcy, producenci rolni oraz dom
opieki i rehabilitacji. Droga łączy się
z jednej strony z drogą powiatową
Nr 2213L Jastków – Wygoda, a z
drugiej strony dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – KrasieninPrzytoczno.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR106020L NA ODCINKU OD
KM 0+013,64 DO KM 0+723,34 W
MIEJSCOWOŚCI SNOPKÓW I MARYSIN ORAZ NA ODCINKU OD KM
0+723,34 DO KM 1+453,48 W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN
Wartość Projektu: 2 136522,15
zł, w tym kwota dofinansowania z
budżetu państwa: 1 281 913,29 zł
- Odcinek o długości 1 440,0
m został wykonany przy udziale
środków pochodzących z Funduszy
Dróg Samorządowych. Planowany
odcinek drogi stanowi połączenie
z drogami wyższej kategorii powiatowej Nr 2418L Lublin-Snopków,
wojewódzką Nr 809 Lublin-Snopków-Krasienin od drog ekspresowej
S12/17/19.

Festyn w Snopkowie

15

września na boisku w parku w
Snopkowie odbył się kolejny już
Festyn Wiejski, zorganizowany
dla mieszkańców Snopkowa i okolic. Cykliczna impreza przygotowana wspólnie
przez sołtysa wraz z radą sołecką oraz
radnym, ma zadanie integrować lokalną
społeczność.
Liczne atrakcje zapewnione przez organizatorów zgromadziły liczną publiczność
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na festynie
zobaczyć można było m.in. prezentację wozu strażackiego, sprzętu używanego przez
policję, program artystyczny w wykonaniu

uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej..
Dodatkowo dla dzieci przewidziano szeregg
gier i zabaw ruchowych. Wiele radości dałyy
zawody w przeciąganiu liny przez drużynyy
radnego i sołtysa.
Szczególną popularnością cieszyła sięę
wojskowa grochówka serwowana przezz
harcerzy. Kolejki ustawiały się do kiełbasyy
z grilla oraz pysznych ciast domowych.
Organizacja festynu spotkała się z
bardzo pozytywnym odzewem ze stronyy
mieszkańców, którzy już nie mogą docze-kać się kolejnej takiej imprezy zorganizo-wanej w przyszłym roku.
WRZESIEŃ 2019
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Poznaj
Jak wypoczywa wojewoda? sąsiada
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ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM,
WOJEWODĄ LUBELSKIM, MIESZKAŃCEM NATALINA

• Panie wojewodo, nasi mieszkańcy widują
pana jeżdżącego na rowerze. Jak często znajduje pan na to czas pracując tak intensywnie?
- Zawsze, kiedy to tylko możliwe wsiadam
na rower. To jest wielka pasja i wielki odpoczynek. Fizycznie człowiek się zmęczy, ale psychicznie jest absolutnie wypoczęty po takiej
trasie 2 czy 1, 5-godzinnej. Najczęściej robię
to w lipcu i sierpniu, wtedy pogoda sprzyja,
żeby jeździć również wcześnie rano, bo jest
ciepło. No i podczas urlopu jeżdżę bardzo dużo. W tym roku podczas tygodniowego urlopu
zrobiłem 230 kilometrów jeżdżąc codziennie
po kilkadziesiąt. No a w ciągu tygodnia pracującego, wtedy, kiedy tylko czas na to pozwala,
najczęściej po południu.
• Jeździ pan dla relaksu, poprawy kondycji
czy dlatego, że lubi pan ten rodzaj aktywności? A może żeby wylansować najnowsze trendy w modzie rowerowej?
- Jeżdżę żeby nie przytyć. To jest podstawowa
zasada, jak człowiek spala te kalorie to przynajmniej nie tyje. Nawet udało mi się w te wakacje
lekko zrzucić z wagi. No i jeżdżę dla kondycji, dlatego że kondycja jest niezwykle ważna również w
mojej pracy, więc świetnie się po tym czuję.
• Niektórzy rowerzyści lubią samotną jazdę, inni łączą się grupy i wspólnie pokonują
trasy, często zwiedzając ciekawe miejsca po
drodze. A pan, co lubi najbardziej?
- Do tej pory przez wszystkie lata, przez te
10 lat, kiedy jeżdżę na rowerze bardziej intensywnie, najczęściej jeździłem sam, bo ciężko
jest znaleźć taki dogodny moment, kiedy można się wybrać na rower z kolegami. Ale mam
taką grupę razem z moim sąsiadem Mirkiem,
z jego i moimi kolegami Czarkiem i Arkiem
staramy się jeździć razem. To znaczy, ja się
staram wówczas, kiedy na to czas pozwala. W
grupie jest raźniej i robi się więcej kilometrów.
W tym roku (i to jest odkrycie), na rower wsiadła również moja żona i zaczęła intensywniej
jeździć podczas naszego wypoczynku w Łebie.
I bardzo lubię teraz jeździć z żoną.

WRZESIEŃ 2019

• Może nam pan zdradzić swoje rekordy
rowerowe?
-W tym roku pobiłem rekord, bo zrobiłem
już do tej pory 1240 kilometrów, więc już o
chyba 300 kilometrów przekroczyłem te moje
roczne wyniki. No a rekord dzienny też pobiłem w tym roku, przejechałem 50 kilometrów.
Na takie dystanse trzeba mieć niestety czas.
Można oczywiście przejechać i 70 i 80 km,
ale pracując intensywnie trudno znaleźć wolny czas. Bardzo lubię jeździć w kierunku Lasów Kozłowieckich, bo jadąc przez te lasy, w
tej aurze i tym otoczeniu przyrody można bić
kolejne rekordy.
• Po których drogach jeździ pan najczęściej?
- Moja ulubiona trasa biegnie przez Snopków, doliną Ciemięgi do Jastkowa, i z Jastkowa do Płouszowic, Dąbrowicy i z Dąbrowicy już
później przez Lublin, Jakubowice Konińskie,
Dys do Natalina. To bardzo ciekawy odcinek,
przejazd trwa około półtorej godziny, a krajobraz jest bardzo urozmaicony. Natomiast ja
zmieniam często trasy, żeby się nie nudzić. W
związku z tym tych tras na terenie naszej gminy jest mnóstwo. Są różnorakie drogi lokalne
tworzące bogatą sieć połączeń i do tego drogi
serwisowe przy „ekspresówkach”. To wszystko
sprawia, że mamy świetne warunki do jazdy.
• Co powinno się zmienić, żeby rowerzyści
czuli się bezpieczniej?
- Nie będę tutaj udawał mądrego, bo sam
uległem wypadkowi w zeszłym roku i gdyby
nie kask, to mogłoby się skończyć źle. Wszystkim zalecam jeżdżenie w kasku, czy to jest
dystans 3, 30 czy 300 kilometrów, kask jest
niezbędny. Wystarczy chwila nieuwagi i można
po prostu stracić życie, nawet na rowerze. Naprawę, przy braku refleksji i braku uwagi, niebezpieczeństwo jest duże. Kask jest koniecznością. No i więcej rozwagi. Więcej rozwagi,
mniej brawury, wtedy będzie mniej wypadków.
Dziękujemy za rozmowę.
REDAKCJA

Europejski Dzień Sąsiada od 2000 roku
obchodzony jest w maju. W naszej gminie,
w Marysinie i Natalinie we wrześniu, Magdalena Olszak od lat, jeszcze jako sołtys
zachęcała mieszkańców do spotkań z sąsiadami. Teraz jako radna, kontynuuje tradycje, korzystając z funduszu sołeckiego i
pomocy wiejskich stowarzyszeń. Sąsiedzi to
filar wspólnoty i festyn to dobra okazja, aby
lepiej się poznać i porozmawiać. Na scenie
wystąpiły dzieci ze SP Snopków oraz KGW
Jastków – Panieńszczyzna, KGW i Kółko
Rolnicze z Moszny, Szkoły Tańca Chassemi. Rozegrano partie szachów, mecze piłki
nożnej. W wydarzeniu udział wzięli Ojcowie
Biali Misjonarze Afryki, KGW Natalin, Super
IQ robotyka, Fundacja Wygrane Marzenia z
Marysina, Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi ze Smug, Gminna Biblioteka Publiczna
w Jastkowie. Przed wieczorną potańcówką
Free Art podziwiano spektakl ogniomistrza.
Spotkanie obecnością zaszczycili wojewoda Przemysław Czarnek, doradca premiera Piotr Patkowski, z-ca wójta Andrzej Dec
oraz Jacek Bury Radny Sejmiku.
Festyn Patronatem Honorowym objęli:
Wojewoda Lubelski, Marszałek oraz Starosta Województwa Lubelskiego jak również
patronatem medialnym TVP 3.Organizatorzy dziękują sponsorom: in Between hotel
by vanilla group; SuperDrob S.A.; Hydro-System, INFORM; hotel Luxor; Lewiatan
FHU Rades; odido J.M. Kuwałek, ToiTo;
Tessa; Misiolandia; Sunrise chess & games;
Multivac, Smakuj Lubelskie.

Krzyż w Dębówce

N

a pamiątkę odzyskania niepodległości
przez Polskę, na polecenie hrabiego Józefa Adama Bartłomieja Rzewuskiego,
krzyż pierwotnie został osadzony na dębie.
Dzięki staraniom pomysłodawcy i wykonawcy,
Grzegorza Wójtowicza, w maju krzyż po renowacji osadzono w kamieniu. Przy odnowie
krzyża współpracowali: Stanisław Sikora, Bogdan Dumała, Łukasz Słowik, Adam Kiełczewski, Sławomir Mormol, Wacław Daniel.
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Dąbrowica
w Montanie

Z

espół Pieśni i Tańca „Dąbrowica”
wziął udział w Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym w
Bułgarskiej Montanie. Podczas festiwalu zespół wziął udział w dwóch paradach ulicami miasta oraz wystąpił na
pięciu festiwalowych koncertach. Zadanie publiczne „Organizacja wyjazdu
Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” na
International Folk Festival – Montana
2019 w Bułgarii, jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.
GOKIS

GOKiS wakacyjny
G
minny Ośrodek Kultury i Sportu przygotował dla dzieci i młodzieży na czas wakacji
mnóstwo ciekawych wydarzeń. Jak co
roku w Dąbrowicy zorganizowano„Lato z kulturą”. Uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy
podczas zajęć integracyjnych, sportowych, plastycznych oraz gry terenowej. Grupa wyjechała
także do lubelskiego kina oraz na całodniową
wycieczkę do gospodarstwa Gieni Baran z Kiełczewic Dolnych, gdzie wszyscy uczestniczyli
w warsztatach wyplatania wianków, nauki rozpoznawania ziół, przejażdżce furą w lesie oraz
wspólnym ognisku. U pani Gieni dzieci spotkały
się ze zwierzętami. Dzięki młodzieży-wolontariuszom z Dąbrowicy nasze „Lato” nabrało innego
wymiaru. Sami również nauczyli się wielu przydatnych umiejętności, m.in. współdziałania, planowania i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że
w przyszłości bezinteresowna praca dla będzie
bardziej doceniana przez społeczeństwo.
W sierpniu GOKiS wraz z sołectwem z Dąbrowicy zaproponował zajęcia pod hasłem Akcje
-Wakacje. Zaprosiliśmy ponownie dzieci z Dąbrowicy na tydzień wspólnej zabawy animacyjne. Każdego dnia uczestnicy angażowani byli
do innego rodzaju działań skoncentrowanych
na tworzeniu wioski indiańskiej. Najciekawsze

dla uczestników było wspólne budowanie totemu oraz namiotów indiańskich. Odbyła się
także jedna wycieczka do zoo w Wojciechowie.
Szczęśliwie pogoda dopisała, stąd też uśmiech
nie schodził z twarzy dzieci. Program ułożony
został przez doświadczonych animatorów i wychowawców z Centrum Wolontariatu. Zajęcia
wakacyjne zakończyła letnia szkółka piłkarska.
Trenerem grupy był nasz drogi przyjaciel, Pablo
de la Fuente, który wyjaśnił młodym piłkarzom
na czym polega technika gry i wyjawił sekrety
prowadzenia piłki. Na zakończenie podał wskazówki każdemu z uczestników, by każdy starał
się ćwiczyć jak najczęściej. Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc.
GOKIS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy realizuje zadanie „Doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca “Dąbrowica” w stroje ludowe do mazura w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120” współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania
19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Hece w bibliotece
W
bibliotece w Jastkowie, w czasie wakacji, odbywały się zajęcia pod hasłem „Wakacyjne
hece w bibliotece”, które pozwoliły dzieciom
spędzić wolny czas w przyjemny i wesoły sposób. Odbyły się m.in. gry i zajęcia literackie wokół „Lokomotywy” J. Tuwima i zajęcia związane z kodowaniem i Robotami Photon, (biblioteka otrzymała je z projektu „Kodowanie w Bibliotece”. Projekt jest częścią Programu
Rozwoju Bibliotek i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego). Poprzez odpowiednie programowanie i kodowanie robot był uruchamiany i przesuwał się
w wyznaczone miejsce po podłodze albo specjalnej
macie, zmieniając przy tym kolor i wydając zaprogramowane przez uczniów dźwięki, oprócz tego wykrywał przeszkody, reagował na światło i dotyk. Kolejne
zajęcia to poświęcone były muzyce Stanisława Moniuszki. Dzieci poznawały utwory kompozytora grając
w grę „Śpiewnik domowy”, pozyskaną z Teatru Wielkiego. Wykonywały również prace plastyczne ilustrujące muzykę Moniuszki. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia z doświadczeniami chemicznymi,
malowanie na świeżym powietrzu na folii strechowej.
Dzieci uczestniczyły również w warsztatach
„Design literacki” w Domu Słów w Lublinie. Wy-

jazd organizowany był w ramach realizacji projektu
„Dobre miejsce – biblioteka. I tak już od 70 lat!”,
dofinasowanego ze środków MKiDN. W filiach bibliotecznych w Tomaszowicach i Ożarowie odbyły
się warsztaty organizowane przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, w ramach projektu
„Warsztaty kreatywności”, dofinasowane przez
Urząd Gminy Jastków na realizację zadań pu-

blicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego. W Tomaszowicach były to zajęcia pod hasłem „Portret metodą
transferu”, w Ożarowie - „Portret metodą transferu”
oraz „Ozdobne torby”. W punkcie bibliotecznym
w Moszenkach dzieci uczestniczyły w zajęciach
„Urodziny biblioteki”
SABINA BIEDACHA, MAGDALENA ZARZEKA
WRZESIEŃ 2019

| 13

TO BYŁY WAKACJE

Tańce w Bułgarii
W
bułgarskim Nessebarze na V Międzynarodowym Festiwalu „Nesbar – wyspa
sztuki”, Polskę reprezentowały tancerki
ze Szkoły Tańca Chassemi, m.in.: Inga Gajewska,
Michalina Sender, Zofia Jodłowska, Agata Jonasz,
Gabrysia Osuchowska, Natasza Marczak, Emilia
Kędzierska, Emilka Zaprawa. Był to wspaniały
czas, w którym dzieci zarówno odpoczywały, jak
i prezentowały swoje umiejętności w koncertach
konkursowych, na scenie starożytnego amfiteatru.
Uczestniczki stanęły w szranki z tancerzami z Bułgarii, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Rumunii i
Armenii. Młodzież z naszej gminy wytańczyła gru-

powo II miejsce, a nasze solistki zostały indywidualnie wyróżnione zdobywając:
Agata Jonasz - IV miejsce
Gabrysia Osuchowska - II miejsce
Natasza Marczak - II miejsce
Emilia Kędzierska - II miejsce
Emilka Zaprawa - I miejsce.
Gratulujemy wszystkim tancerkom oraz ich
instruktorce, p. Emilii Osińskiej-Marczak. Dziękujemy za opiekę nad naszą młodzieżą, którą przez
cały czas trwania festiwalu sprawowała z ramienia
Rządu RP pani konsul Lidia Pietrzyk Wangelowa.
EOM

Jarmark
Firlejowski
2019

W

ielką przeszłość małej Dąbrowicy przypomniał Jarmark Firlejowski, plenerowa impreza przywołująca tradycje dworskie i rycerskie
Rzeczpospolitej i magnackiego rodu z Dąbrowicy. Co roku można oglądać scenki z
życia dworu magnackiego, pokazy musztry i fechtunku. Była też część ludyczna
z kiermaszem tradycyjnych kulinariów i
rękodzieła oraz występy artystyczne Kół
Gospodyń Wiejskich.

Sezon inicjatyw w sołectwie Dębówka

R

ok 2019 to czas zmian i wyzwań, ale też rok
pomysłów i inicjatyw w sołectwie Dębówka.
Sołtys wraz z nieocenioną Radą Sołecką
oraz gronem oddanych mieszkańców, zaczęli swoje
działania już wczesną wiosną. Pierwszym wydarzeniem była Droga Krzyżowa, zrealizowana z pomocą
ks. Emila Mazura. Frekwencja zaskoczyła, co dało
jedynie energię do dalszych działań. Już wtedy na
pierwszy plan wyszedł temat zorganizowania festynu wielopokoleniowego z prawdziwego zdarzenia.
Przygotowania do niego rozpoczęły się 8 kwietnia,
czyli dokładnie dwa miesiące wcześniej. Łącząc je
z akcją „Sprzątanie Świata” zaczęli od posprzątania
i przygotowania zaniedbanego do tej pory terenu,
gdzie planowali organizację imprezy. W pomoc zaangażowano trzy pokolenia mieszkańców.
Festyn odbył się pod hasłem „integrowanie
poprzez pomaganie”. Większość mieszkańców za-

oferowała różne formy wsparcia. Nie zawiedli również sponsorzy - firmy działające na terenie naszej
gminy. Głównym założeniem było to, aby wszystkie
atrakcje na festynie były darmowe, a ewentualne
datki trafiały do puszki z wizerunkiem małej Wiktorii, dziewczynki potrzebującej funduszy na operację
nóżki. Przez cały czas zbierają również nakrętki na
wyżej wymieniony cel. Oprócz bogatej oferty gastro-

Doroczny festyn w Mosznej
VI festyn rodzinny we wsi Moszna odbył się 29 czerwca. Jak zawsze miał
wspaniałą atmosferę, a perfekcyjna organizacja to już charakterystyczna pieczęć
gospodarzy. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za pomoc, a szczególnie sponsorom, którymi byli: VRG Wioletta i Paweł Gąska, Rojek Meble, Pycha
w cieście - Barbara Szymańska, Jery Auto-Efekt Jurek Depta, Fresz Ekspert
Auto-Serwis Przemysław Antoniak, BS Jastków, Dores, Lavista, Krzysztof
Pytka, Masierak-Serwis, Cermix Stępień, Henryka i Ryszard Staszewscy,
Mini Mas Bojanowski Marek.
WRZESIEŃ 2019

nomicznej oraz licznych atrakcji dla dzieci, podczas
festynu wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy
Kaniorowej, Kapela z Dąbrowicy, Teatrzyk „Iskierka”, siostry Tudruj. Również miejscowa młodzież
zaprezentowała się w tańcu hip-hop. Podczas festynu rozgrywał się turniej szachowy oraz turniej gry w
piłkarzyki. Uczestnikami byli mieszkańcy w każdym
wieku. Zwieńczeniem festynu była wspólna potańcówka na świeżym powietrzu. To wydarzenie zainspirowało sołectwo do wzięcia udziału w konkursie
na najciekawszą inicjatywę, organizowanym przez
LGD Kraina wokół Lublina. Mimo, że znaleźli się
poza podium nie spoczęli na laurach. Wręcz przeciwnie. Po krótkim odpoczynku zabrali się za organizację wycieczki w magiczne Góry Świętokrzyskie.
A to jeszcze nie wszystko w tym roku....
EDYTA CIUĆMAK
MARIA WRÓBEL
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Wypoczynek dofinansowany

W

czasie wakacji 2019 z funduszu
sołeckiego organizowane były 4
turnusy 5-dniowych półkolonii
dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat
oraz wyjazdowe kolonie z programem
profilaktycznym finansowane z funduszu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastkowie.

– 14:30 dzieci budowały wioskę indiańską,
przygotowywały strój indiański, szukały
skarbu, a na zakończenie zajęć stworzyły
totem indiański i wykonały taniec deszczu. Zorganizowano również wycieczkę do
zoo w Wojciechowie. W zajęciach wzięło
udział ok. 30 uczestników.

Kolonie w Ełku

Półkolonie w Snopkowie
W dniach 24 czerwiec – 5 lipca, w Szkole Podstawowej w Snopkowie odbywały się
zajęcia dla dzieci z Marysina, Natalina
oraz Snopkowa. Były to warsztaty sportowe, artystyczne, teatralne, plastyczne,
muzyczne oraz gry i zabawy terenowe.
Zorganizowano dwie wycieczki wyjazdowe:
na kompleks basenów Słoneczny Wrotków
oraz spacer śladami legend lubelskich i
zajęcia w parku rozrywki. Półkolonie zakończyła dyskoteka. W zajęciach łącznie
wzięło udział 88 uczestników.

Półkolonie w Jastkowie
W dniach 1 – 12 lipca, w Szkole Podstawowej w Jastkowie odbywały się zajęcia
dla dzieci i młodzieży z Baraku, Panieńszczyzny, Jastkowa, Sieprawic i Sieprawek.
W ramach zajęć odbywały się warsztaty
sportowe, artystyczne, teatralne, pla-

styczne, muzyczne oraz gry i zabawy terenowe. Zorganizowano trzy wycieczki
wyjazdowe: na kompleks basenów Słoneczny Wrotków, spacer śladami legend
lubelskich oraz zajęcia w parku rozrywki,
pokazy wirtualnej rzeczywistości oraz seans filmowy w kinie. W zajęciach łącznie
wzięło udział 121 uczestników. W ramach
zajęć oraz wyjazdów dzieci ze wszystkich
sołectw miały zapewniony obiad.

Warsztaty w Dąbrowicy
Z funduszu sołeckiego wsi Dąbrowica,
przy współpracy z GOKIS zorganizowano
4 - dniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży
w wieku 5 – 14 lat, pod nazwą „Wioska Indiańska”. Zajęcia odbywały się na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Jastkowie zs. w Dąbrowicy. W godz. 9:30

W dniach 1 – 10 sierpnia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastkowie zorganizowała dzieciom z terenu gminy Jastków kolonie letnie z programem profilaktycznym w Ełku
na Mazurach. W koloniach wzięło udział
25 dzieci w wieku 9-15 lat. W ramach wypoczynku dzieciom zapewniono przejazd
autokarem, całodzienne wyżywienie i noclegi. W programie były wycieczki autokarowe, m.in. do Wilna, Kętrzyna, Wilczego
Szańca, Św. Lipki, Augustowa, Mrągowa,
Mikołajek i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Organizowane były również zajęcia profilaktyczne w formie pogadanek
i warsztatów, zajęcia integracyjne, sportowe, artystyczne, plastyczne, muzyczne i
taneczne, wycieczki piesze oraz kąpiele i
plażowanie nad jeziorem.
KINGA POPIELARCZYK
MICHA SIEŃKO

Moszna – Zawsze

W

ostatnią sobotę czerwca odbył się
szósty festyn rodzinny w miejscowości Moszna pod hasłem: „Jak się
chce – to Moszna – Zawsze Razem”, zorganizowany przez mieszkańców skupionych w
Kółku Rolniczym i Kole Gospodyń Wiejskich.
Pierwszym wydarzeniem tego dnia był Turniej
Piłkarski o Memoriał im. Ryszarda Dworzeckiego ps. „Siekiera”, zmarłego w ubiegłym
roku mieszkańca Mosznej, zaangażowanego
w prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci,
wieloletniego zawodnika lubelskich klubów,
m.in. Motor Lublin, Stal Kraśnik i in. Turniej
rozpoczął się wspomnieniem życiorysu Rysia i
minutą ciszy, którą uczcili wszyscy zawodnicy i
kibice znajdujący się na obiekcie.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn młodzieżowych:
„Asy B-klasy” z kapitanem drużyny Sebastianem Kuziołą
„Drink Team” – Mateusz Wójcik
„Łazęga Dąbrowica” – Michał Golas
„Legion” – Dawid Mrozek
„Lokal” – Marek Górecki

„Chłopaki do wzięcia” – Kacper Wójcik
W pełnym słońcu, przy okrzykach kibiców
i grającej w tle muzyce, wyłoniono zwycięzców turnieju, którymi okazała się drużyna
„Legion”. Uzbierała ona najwięcej punktów
w fazie grupowej i w finale wygrała mecz z
„Drink Team” wynikiem 2:0. Ciekawostką
była dogrywka o tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju, czyli gracza z największą ilością
strzelonych goli. Polegała ona na strzeleckiej
serii rzutów karnych pomiędzy Hubertem
Piwowarskim z „Drink Team” i Mikołajem
Wójtowiczem z drużyny „Chłopaki do wzięcia”, która zajęła IV miejsce. Ostatecznie, po

zaciekłym pojedynku przy gorącym dopingu
koleżanek i kolegów, główna nagroda trafiła
do Huberta, który wykorzystał wszystkie „jedenastki”. Mikołaj otrzymał również nagrodę i
podziękowania za sportową rywalizację.
Nagrodę Bramkarza Turnieju kolejny raz
otrzymał Andrzej Gontarz z „Drink Team”, który wspaniale bronił podczas całego turnieju,
niejednokrotnie popisując się profesjonalnymi interwencjami. Na zakończenie Turnieju,
przy licznej publiczności, odbyło się wręczenie
nagród dla zwycięzców i wszystkich uczestników, poprzedzone ponownie wspomnieniem
Ryszarda Dworzeckiego i osobistą refleksją
organizatora. Podsumowując, po raz kolejny
turniej piłkarski w Mosznej pokazał świetną
atmosferę piłkarską, dobrą organizację i cenne nagrody dla wszystkich uczestników. Organizator dziękował również sędziom, służbie
lekarskiej, która zadbała o bezpieczeństwo
uczestników oraz paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich, które jak co roku zadbały o wodę i
posiłki regeneracyjne dla zawodników.
GRZEGORZ KARWAT
WRZESIEŃ 2019

TO BYŁY WAKACJE

Wakacje z Piotrawinem
S
ołectwo oraz nowe stowarzyszenie „Piotrawin Razem”
zorganizowały pierwszy festyn
we wsi. Na pięknie udekorowanej
scenie, ciepłymi słowami wszystkich
gości przywitał Grzegorz Kozioł,
członek zarządu powiatu lubelskiego
w imieniu starosty lubelskiego oraz
wójt gminy Jastków, Teresa Kot.
Przy pięknej pogodzie dzieci bawiły
się doskonale, korzystając zarówno
z licznych bezpłatnych urządzeń
nadmuchiwanych, jak i uczestnicząc
w licznych konkursach, quizach i
zabawach. Na scenie można było
posłuchać i obejrzeć występy Kół
Gospodyń Wiejskich z Piotrawina,
Moszny, Piotrowic Wielkich i Ługowa
oraz występ seniorek z Klubu Seniora z Jastkowa.
Mieszkańcy Piotrawina i przybyli goście mogli zasięgnąć informacji
oraz wziąć udział w konkursie przeprowadzonym przez KRUS/o Lublin
pod hasłem „Bezpieczne wakacje w
rolnictwie”, wykazać się wiedzą z zakresu rolnictwa i przy okazji wygrać
atrakcyjne nagrody. Zabawy dla dzie-

ci zorganizowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Jastkowie. W konkursie
przeprowadzonym przez Ochotniczą
Straż Pożarną z Moszenek można
było wygrać karnety na siłownię, a w
konkursach przeprowadzonych przez
szkółkę piłkarską Legion Tomaszowice
– medale i dyplomy. Dzięki przybyciu
Policji z Posterunku Policji w Jastkowie
dzieci mogły zgłębiać wiedzę na temat
pracy policjanta. Przedstawiciele ZHR
z Jastkowa zachęcali do rozwiązywania szyfrów i wygrywania ciekawych
nagród. Atrakcją festynu okazał się

występ żużlowca, Daniela Jeleniewskiego, który zaprezentował motocykl,
a każdy z uczestników mógł usiąść na
nim, zrobić zdjęcie i choć przez chwilę
porozmawiać z Danielem Jeleniewskim. Odbyła się również degustacja
regionalnych potraw i wypieków oraz
tradycyjnych nalewek przygotowanych
przez KGW Piotrawin. Malowanie twarzy i włosów zapewniło stowarzyszenie
„Aktywni Sąsiedzi” ze Smug. Zainteresowani mogli zgłębić tajniki florystyczne dzięki stowarzyszeniu „Plener” z
Ługowa, a miłośnicy kuchni polowej
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mogli cieszyć się nią dzięki członkom
Kółka Rolniczego Jastków. Nowo
powstałe stowarzyszenie „Piotrawin
Razem” zapewniło liczne konkursy,
gry, quizy i zabawy oraz atrakcyjne
nagrody dla najmłodszych uczestników, a goście mogli się poczęstować
domowymi przekąskami i potrawami.
Po całym dniu atrakcji, wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która trwała
do białego rana, a parkiet tancerzy. O
oprawę muzyczną zadbali nasi mieszkańcy Piotr Drozd, Cezary Parczyński
oraz Dj Ziu-teck.
Dziękuję sponsorom festynu,
którymi były: – Siłownia „H”aryzma
- Grzegorz Pietrzak, Strefa Poligrafii Michał Olszewski, Grzegorz
Tkaczyk, Firma „POLANO” - Beata
i Piotr Michalik, gospodarstwo rolne Ewa i Andrzej Skałeccy, Firma
Transportowa - Emilia i Radosław
Lis, LUBMASZ - Paweł Stępień, Kółko Rolnicze Piotrawin, sklep „MAJA”
- Agnieszka Skawińska – Próchniak,
„WELPO” Piotr Ścirka,, Cukiernia
„Dąbkowscy”.
TOMASZ BOGUSZ

Siła jest w nas
P
o raz kolejny mieszkańcy Jastkowa udowodnili, że hasło, pod którym zorganizowali festyn, nie jest przypadkowe. Kulminacją działań stały się miesiące wakacyjne,
kiedy to włożyli oni mnóstwo pracy w przygotowanie drugiej edycji festynu rodzinnego. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Jastkowa oraz sąsiednich
miejscowości, którzy chętnie i licznie pojawili się
na terenie bazy Kółka Rolniczego Jastków w dn.

11 sierpnia 2019 r., uczestnicząc tym samym w
wielu rozrywkach. Niedzielne popołudnie umilali
mieszkańcom liczni artyści, którzy prezentowali
na scenie swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne. Udział w konkursach i konkurencjach był hojnie nagrodzony, a organizatorzy
zaprezentowali na stoiskach własnoręcznie
przygotowane specjały. Ważnym elementem
tego dnia było uroczyste zasadzenie drzewka,
które jest symbolicznym początkiem realizacji

zaplanowanego skweru. Mamy nadzieję, że
realizacja zadania wkrótce dobiegnie końca i
skwer będzie służył jako miejsce spotkań dla
kolejnych pokoleń.
PAWEŁ JĘDREJEK

Festyn w Smugach

P

iknik na Leśnej Polanie był nie tylko
piękną, plenerową imprezą, ale i bardzo dobrym sposobem na integrację
lokalnego środowiska. Wspólne śpiewanie
i świętowanie, to nie tylko okazja do dobrej
zabawy i relaksu, ale także nawiązywanie
nowych znajomości. Atrakcją pikniku była
drużyna WOPR Nr 2 z Kazimierza Dolnego,
której pokazy zachwyciły publiczność. Swoje
umiejętności zaprezentował również klub
sportowy Boks Podkowa. Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb zapewniło nam
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich, pod okiem instruktorów.
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Najmłodszym uczestnikom pikniku zapewniliśmy dmuchane zamki, ścianę wspinaczkową oraz gry z wieloma nagrodami.
W trakcie pikniku rozlosowane zostały
wśród uczestników nagrody niespodzianki.
Zjawiła się również drużyna OSP Moszenki
i we wspaniały sposób podsumowała spotkanie mieszkańców, prezentując sprzęt,
wnętrze samochodu, a także umożliwiła
milusińskim zrobienie sobie zdjęć w wozie
strażackim. Piknik został dofinansowany z
funduszu sołeckiego.
SŁAWOMIR WARSZAWSKI
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ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
Linia: Bogucin – Sieprawice – Jastków

Linia: JASTKÓW Szkoła - OŻAROW Szkoła

Nazwa przewoźnika: SPRINT BUS Sp. z o.o

S
07:30
07:35
07:38
07:39
07:41
07:43
07:45
07:47
07:49
07:51

km
0
5
8
9
11
13
14
15
16
16,3

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

przez: SIEPRAWICE, SIEPRAWKI, MOSZENKI

Przystanki
Bogucin 0+200
Wysokie-środek wsi
Sługocin 3+720
Moszenki 5+010
Sieprawki 5+980
Sieprawice 1+640
Sieprawice 2+230
Sieprawice 3+070
Jastków 12-5977-02
Jastków Szkoła -Nr 43

Linia: Bogucin-Sieprawice-Jast ków
km
0
1
5
8
9
11
13
14
15
16
16,3

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa przewoźnika: SPRINT BUS Sp. z o.o
Przystanki
S
S
Bogucin 0+350
13:39
15:24
Bogucin 1+6100
13:37
15:22
Wysokie-środekwsi
13:33
15:18
Sługocin 3+570
13:29
15:14
Moszenki 4+900
13:27
15:12
Sieprawki 5+910
13:25
15:10
Sieprawice 1+700
13:23
15:08
Sieprawice 2+580
13:21
15:06
Sieprawice 3+110
13:19
15:04
Jastków 12-5976-01
13:17
15:02
Jastków Szkoła -Nr 43
13:15
15:00

S
17:09
17:07
17:03
16:59
16:57
16:55
16:53
16:51
16:49
16:47
16:45

Linia: OŻAROW Szkoła - JASTKÓW Szkoła
przez: MOSZNA, TOMASZOWICE, PŁOUSZOWICE, DĄBROWICA,
SIEPRAWICE
Numer linii: 80093. Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o
S
km Nr
Przystanek
06:50 0,0 1 o OŻARÓW Szkoła
p
06:52 1,5 2
OŻARÓW (6+380/6+640)
06:54 2,5 3
OŻARÓW Marianka Ożarowska
06:57 4,0 4
OŻARÓW “Dudek”
06:59 5,0 5
OŻARÓW Wieczorek
07:09 10,0 6
OŻARÓW Czesławice
07:14 13,0 7
OŻARÓW - GUTANÓW - Krzyżówka
07:16 14,0 8
OŻARÓW Szkoła
07:23 18,0 9
MOSZNA-KOLONIA pole
07:25 19,0 10
MOSZNA sklep
07:27 20,5 11
MOSZNA boisko
07:29 22,0 12
MOSZNA - skrzyż. /Ożarów
07:31 23,0 13
TOMASZOWICE IV skrzyż. /Moszna
07:32 24,0 14
TOMASZOWICE III - cmentarz
07:33 25,0 15
TOMASZOWICE II - kościół
07:34 26,0 16
TOMASZOWICE I - Lipy
07:36 27,0 17
PŁOUSZOWICE - kapliczka
07:37 28,0 18
PŁOUSZOWICE DRUGIE - dyskoteka, zajazd
07:38 29,0 19
PŁOUSZOWICE - cegielnia
07:40 30,0 20
PŁOUSZOWICE PIERWSZE
07:41 31,0 21
PŁOUSZOWICE KOLONIA
KOLONIA DĄBROWICA - ośrodek zdrowia/ II 07:42 31,5 22
ośrodek zdrowia
07:44 32,5 23
KOLONIA DĄBROWICA - I skrz./Dąbrowicę
07:45 33,0 24
DĄBROWICA (2+790/3+036)
07:46 34,0 25
DĄBROWICA (3+644/3+707)
07:49 36,0 26
PŁOUSZOWICE-KOLONIA szkoła parking
07:52 38,0 27
PŁOUSZOWICE - cegielnia
07:53 39,0 28
PŁOUSZOWICE DRUGIE - dyskoteka, zajazd
07:54 40,0 29
PŁOUSZOWICE - kapliczka
07:56 41,0 30
TOMASZOWICE I - Lipy
07:58 42,0 31
TOMASZOWICE II - kościół
08:03 45,0 32
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
08:07 45,5 33
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
08:08 46,0 34
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
08:10 47,0 35
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
08:14 49,0 36
JASTKÓW (1+490)/(1+530)
08:15 50,0 37 p JASTKÓW Szkoła
o

Numer linii: 80100. Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o
S
km Nr
Przystanek
14:00 0,0 1 o JASTKÓW Szkoła
p
14:06 3,0 2
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
14:08 4,0 3
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
14:09 4,5 4
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
14:11 5,0 5
SIEPRAWKI (6+480) Hydrofornia
14:13 6,0 6
MOSZENKI (5+010/4+900) - OSP
14:15 7,0 7
MOSZENKI las
14:30 15,0 8
OŻARÓW Szkoła
14:33 16,0 9
OŻARÓW Czesławice
14:39 19,0 10
OŻARÓW - GUTANÓW - Krzyżówka
14:51 24,0 11
OŻARÓW Wieczorek
14:53 25,0 12
OŻARÓW “Dudek”
14:55 25,5 13
OŻARÓW Marianka Ożarowska
14:57 27,5 14
OŻARÓW (6+380/6+640)
15:00 29,0 15 p OŻARÓW Szkoła
o

Linia: JASTKÓW Szkoła - JASTKÓW Szkoła
przez: SNOPKÓW, SMUGI, PIOTRAWIN, JÓZEFÓW-POCIECHA
Numer linii: 80095! Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o
S
km Nr
Przystanek
06:35 0,0
1 o JASTKÓW Szkoła
p
06:37 1,0
2
JASTKÓW (0+650) - Biblioteka
06:40 3,0
3
JASTKÓW (2+224) - Drozd
06:44 5,0
4
SNOPKÓW Szkoła
06:47 6,5
5
SNOPKÓW III - Osiedle
06:49 8,0
6
HELENÓW - I skrzyż. na Smugi
06:56 12,0 7
SMUGI znicze
06:59 14,0 8
SMUGI przez wieś
07:01 15,5 9
SMUGI Warszawski
07:05 17,1 10
SMUGI stadnina koni
07:10 20,0 11
SNOPKÓW III - Osiedle
07:12 21,5 12
SNOPKÓW Szkoła
07:14 22,5 13
JASTKÓW Gil
07:18 25,5 14
JASTKÓW (PODLEŚNY) kapliczka
07:20 26,5 15
JASTKÓW (PODLEŚNY) skręt do pizza
07:23 27,5 16
PIOTRAWIN sklep
07:25 28,5 17
PIOTRAWIN środek wsi
07:28 29,5 18 p JASTKÓW Szkoła
o
07:38 29,5 18 o JASTKÓW Szkoła
p
07:40 30,5 19
POCIECHA 12-5951-01
07:41 31,5 20
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 35
07:42 32,0 21
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 36
07:50 36,0 22 p JASTKÓW Szkoła
o

Linia: JASTKÓW Szkoła - JASTKÓW Szkoła
przez: MARYSIN, SNOPKÓW, SIEPRAWICE, TOMASZOWICE, MOSZNA,
PANIEŃSZCZYZNA
Numer linii: 80094. Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o
S
km Nr
Przystanek
06:30 0,0 1 o JASTKÓW Szkoła
p
06:40 5,0 2
MARYSIN Purpurowa
06:46 9,0 3
MARYSIN Karminowa
06:47 9,5 4
LUBLIN Sławinkowska 02
06:48 10,0 5
MARYSIN - Natalin
06:50 11,0 6
SNOPKÓW I
06:53 12,0 7
SNOPKÓW Szkoła
06:57 14,0 8
JASTKÓW (2+224) - Drozd
07:00 16,0 9
JASTKÓW (0+650) - Biblioteka
07:02 17,0 10
JASTKÓW 12-5977-02
07:08 20,0 11
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
07:10 21,0 12
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
07:11 21,5 13
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
07:13 22,0 14
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
07:17 24,5 15
TOMASZOWICE II - kościół
07:22 28,0 16
MOSZNA sklep
07:23 28,5 17
MOSZNA-KOLONIA pole
07:25 30,0 18
MOSZENKI las
07:27 31,0 19
MOSZENKI (5+010/4+900) - OSP
07:29 32,0 20
SIEPRAWKI (6+480) Hydrofornia
07:31 33,0 21
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
07:33 34,0 22
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
07:37 36,0 23
SIEPRAWICE-KOLONIA - Rutkowski
07:39 37,5 24
PANIEŃSZCZYZNA Stawki
07:44 40,0 25 p JASTKÓW Szkoła
o
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Linia: JASTKÓW Szkoła - JASTKÓW Szkoła

Linia: JASTKÓW Szkoła - JASTKÓW Szkoła

przez: TOMASZOWICE, MOSZNA, SIEPRAWICE, PIOTRAWIN, SNOPKÓW,
SMUGI, MARYSIN, PŁOUSZOWICE, DĄBROWICA

przez: SNOPKÓW, PANIEŃSZCZYZNA, SIEPRAWICE, TOMASZOWICE,
MOSZNA, POCIECHA, PIOTRAWIN

Numerlinii: 80102. Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o

Numer linii: 80101. Nazwa przewoźnika: Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o

S
12:35
12:41
12:43
12:45
12:47
12:53
12:55
12:57
13:01
13:02
13:04
13:07
13:09
13:12
13:14
13:16
13:18
13:20
13:24
13:59
14:01
14:03
14:05
14:07
14:12
14:14
14:29
14:32
14:34
14:41
14:44
14:46
14:49
14:54
15:04
15:05
15:07
15:08
15:10
15:17
15:21
15:39
15:43
15:45
15:48

km
0,0
3,0
4,0
5,0
6,0
9,0
9,0
10,0
12,0
12,5
13,5
15,0
16,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
24,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
31,0
32,0
32,0
33,5
35,0
39,0
41,0
42,5
44,0
47,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
55,0
57,0
67,0
69,0
70,0
71,5

Nr
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

o

p
o

p
o

p
o

p
o

15:50 72,5 42
15:51
15:55
15:57
16:01
16:03
16:05
16:07
16:13
16:16
16:18
16:20
16:24

73,0
75,0
76,0
78,0
79,0
80,0
81,0
84,0
85,5
86,5
87,5
89,5

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 p
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Przystanek
JASTKÓW Szkoła
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
SIEPRAWKI - Drozd (3+770)
TOMASZOWICE II - kościół
TOMASZOWICE II - kościół
TOMASZOWICE III - cmentarz
MOSZNA boisko
MOSZNA sklep
MOSZNA-KOLONIA pole
MOSZENKI las
MOSZENKI (5+010/4+900) - OSP
SIEPRAWKI (6+480) Hydrofornia
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
JASTKÓW Szkoła
JASTKÓW Szkoła
PIOTRAWIN środek wsi
PIOTRAWIN sklep
JASTKÓW (PODLEŚNY) skręt do pizza
JASTKÓW (PODLEŚNY) kapliczka
JASTKÓW Gil
SNOPKÓW Szkoła
SNOPKÓW Szkoła
SNOPKÓW III - Osiedle
HELENÓW - I skrzyż. na Smugi
SMUGI znicze
SMUGI przez wieś
SMUGI Warszawski
SMUGI stadnina koni
SNOPKÓW Szkoła
SNOPKÓW Szkoła
SNOPKÓW II - rondo
SNOPKÓW I
MARYSIN - Natalin
MARYSIN Karminowa
MARYSIN Purpurowa
LUBLIN Sławinkowska 02
PŁOUSZOWICE-KOLONIA szkoła parking
DĄBROWICA (2+790/3+036)
DĄBROWICA (3+644/3+707)
KOLONIA DABROWICA I skrz./Dąbr
KOLONIA DĄBROWICA - ośrodek zdrowia/ II ośrodek zdrowia
PŁOUSZOWICE KOLONIA
PŁOUSZOWICE PIERWSZE
PŁOUSZOWICE - cegielnia
PŁOUSZOWICE DRUGIE - dyskoteka, zajazd
PŁOUSZOWICE - kapliczka
TOMASZOWICE I - Lipy
TOMASZOWICE II - kościół
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
JASTKÓW Szkoła

p

o
p

o
p

o
p

o
p

o

S
13:15
13:17
13:20
13:24
13:26
13:28
13:30
13:32
13:34
13:42
13:46
14:00
14:10
14:16
14:20
14:24
14:26
14:30
14:32
14:33
14:41
15:00
15:05
15:09
15:11
15:13
15:15
15:21
15:25
15:27
15:34
15:36
15:38
15:40
15:41
15:44
15:46
15:48
15:50
15:52
16:00
16:10
16:12
16:13
16:14
16:21
16:23
16:25
16:27
16:32
16:34
16:39
16:40

km
0,0
1,0
3,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
14,0
16,0
23,0
23,0
26,0
28,0
30,5
32,0
34,0
35,5
36,0
40,0
40,0
42,5
44,5
46,0
47,0
48,0
51,0
51,0
52,0
55,5
57,0
58,0
59,5
60,5
62,5
63,5
64,5
65,5
66,5
69,5
69,5
70,5
71,5
72,0
76,0
77,0
78,0
79,0
82,0
83,0
85,0
86,0

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

o

p
o

p
o

p
o

p
o

p

Przystanek
JASTKÓW Szkoła
JASTKÓW (0+650) - Biblioteka
JASTKÓW (2+224) - Drozd
JASTKÓW Gil
SNOPKÓW Szkoła
SNOPKÓW II - rondo
SNOPKÓW I
MARYSIN - Natalin
MARYSIN Karminowa
MARYSIN Purpurowa
LUBLIN Sławinkowska 02
JASTKÓW Szkoła
JASTKÓW Szkoła
PANIEŃSZCZYZNA Stawki
SIEPRAWICE-KOLONIA - Rutkowski
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
POCIECHA 12-5951-01
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 35
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 36
JASTKÓW Szkoła
JASTKÓW Szkoła
PANIEŃSZCZYZNA Stawki
SIEPRAWICE-KOLONIA - Rutkowski
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
SIEPRAWKI - Drozd (3+770)
TOMASZOWICE II - kościół
TOMASZOWICE II - kościół
TOMASZOWICE III - cmentarz
MOSZNA boisko
MOSZNA sklep
MOSZNA-KOLONIA pole
MOSZENKI las
MOSZENKI (5+010/4+900) - OSP
SIEPRAWKI (6+480) Hydrofornia
SIEPRAWKI (3+650) - Adamski
SIEPRAWICE (3+070/3+110) - Zając
SIEPRAWICE (2+230/2+580) - GOPS
SIEPRAWICE (1+640/1+700) - Staniak
JASTKÓW Szkoła
JASTKÓW Szkoła
POCIECHA 12-5951-01
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 35
JÓZEFÓW-POCIECHA Zofiówka - 36
PIOTRAWIN środek wsi
PIOTRAWIN sklep
JASTKÓW (PODLEŚNY) skręt do pizza
JASTKÓW (PODLEŚNY) kapliczka
JASTKÓW Gil
JASTKÓW (2+224) - Drozd
JASTKÓW (0+650) - Biblioteka
JASTKÓW Szkoła

LEGENDA:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
o – odjazd
p – przyjazd

p

o
p

o
p

o
p

o
p

o
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Publiczny transport lokalny

W

związku z likwidacją gimnazjum
oraz licznymi prośbami mieszkańców zaistaniała konieczność
zorganizowania na terenie gminy transportu na nowych zasadach. Z początkiem
września gmina uruchomiła lokalną komunikację, która zapewni mieszkańcom
dojazd do najważniejszych instytucji
gminnych, a dzieciom dowóz do szkół.
Przewozy użyteczności publicznej realizowane są na trasach i w godzinach, w których dzieci dowożą i odwożą ze szkoły.
Przewoźnicy świadczący usługi na terenie naszej gminy to:
1. Lubelskie Linie Autobusowe,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin,
3. SPRINT BUS Sp. z o.o.

Bezpłatny dojazd do szkoły przysługuje
dzieciom 5 i 6 letnim oraz uczniom z klas
I-IV, których droga do szkoły, w obwodzie
której mieszkają, przekracza 3 km oraz
uczniom w klasach V-VIII, których droga
przekracza 4 km. (art. 39 ustawa prawo
oświatowe)
Uczniom, którym przysługuje bezpłatny dowóz, szkoła kupuje imienne bilety
miesięczne. Pozostali uczniowie mogą
zakupić bilety miesięczne u przewoźnika.
Część uczniów dojeźdża do szkół autobusami MPK nr 33, 30, 20, mającymi linie
komunikacyjne na terenie naszej gminy.
Autobusy są oznakowane w sposób widoczny dla pasażerów z zewnątrz, a rozkłady jazdy umieszczone na przystankach.

Rozkłady jazdy komunikacji gminnej
według przystanków na terenie gminy
Jastków – czytaj strony 16-17.
Rozkłady linii nr 33, 30, 20, obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Lublin, znajdują się na
stronie www.mpk.lublin.pl, w zakładce
rozkład jazdy.
REFERAT EDUKACJI, KULTURY,
SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Otwarcie sali
gimnastycznej
Wójt Gminy Jastków, przewodniczący Rady Gminy oraz dyrektor szkoły zapraszają mieszkańców Tomaszowic i innych miejscowości na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Tomaszowicach, które odbędzie się 4
października 2019 r. o godz. 13.00

Przerwany marsz
R
ozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020 było bardzo
wzruszającą uroczystością.
Z okazji 80 rocznicy wybuchu II
wojny światowej SP w Ożarowie
wzięła udział w ogólnopolskim
programie „Przerwany marsz”,
którego celem było symboliczne
dokończenie przerwanej edukacji
dzieci wojny, czyli osób urodzonych przed II wojną światową,
naocznych świadków tych tragicznych wydarzeń.
Swoją obecnością zaszczycili
nas: pani Matylda Komsta, pani
Stanisława Szymańska, pan Bronisław Gagoś i pan Wacław Zarzeka. Nasi uczniowie, reprezentanci
młodego pokolenia, uroczyście
przywitali gości oraz zaprowadzili
ich do specjalnie przygotowanych
ławek szkolnych, a następnie za-

siedli razem z nimi. Pani dyrektor w imieniu całej społeczności
szkolnej złożyła podziękowania
za poświęcenie i wytrwałość, zapewniła o pamięci i ogromnym
szacunku dla wojennego pokolenia, dzięki któremu dziś młodzi
Polacy mogą spokojnie zdobywać

wykształcenie pod kierunkiem
swoich nauczycieli. Po wspólnym
odśpiewaniu hymnu państwowego, odsłuchaliśmy hymn „Dzieci
wojny”, a następnie obejrzeliśmy
wzruszający film przygotowany
specjalnie na tę okazję przez organizatorów programu „Przerwany

marsz”. Nauczyciele odczytali też
apel dzieci wojny o pokój na świecie, który został własnoręcznie
podpisany przez panią Matyldę,
panią Stanisławę, pana Bronisława i pana Wacława. Cała uroczystość bardzo wzruszyła naszych
gości, którzy spontanicznie dzielili się swoimi wspomnieniami z
czasów wojny, podkreślając, jak
ogromną wartością jest pokój.
Pod koniec uroczystości złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w
miejscach pamięci na terenie naszej szkoły. Goście oddali też cześć
swojej bohaterskiej nauczycielce,
Annie Nowak, która w czasie wojny
prowadziła tajne nauczanie. Aresztowana przez Gestapo, zmarła na
skutek tortur na zamku w Lublinie.
Uroczystość ta na długo pozostanie
w naszej pamięci.
WRZESIEŃ 2019
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2018/2019

W

szystkie egzaminy zewnętrzne w Polsce, tj. egzamin ósmoklasisty, matury, egzaminy zawodowe i inne organizuje, decydując o ich treści,
formie i terminach, Centralna Komisja Egzaminacyjna
i komisje okręgowe. Wyniki podawane są w skali procentowej i staninowej. Skala staninowa (od ang. standard), inaczej standardowa dziewiątka to dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi 9, a
jej zakres - od 1 do 9 stanina. Obliczanie standardowego wyniku jest dość skomplikowane. Chodzi o to, jak
wypadł egzamin w populacji piszących. Najniższy wynik nie oznacza 0%, a najwyższy 100%. W standardowej skali widać wyraźnie, że uczniowie najgorzej radzą
sobie z matematyką, a najlepiej z językiem angielskim.
Z roku na rok obniżają się też wyniki z języka polskiego, co jest prawdopodobnie efektem zmian społecznych
(nasze dzieci piszą e-maile, SMS itp., a egzaminujący
każą im pisać odręcznie wypracowania i analizować
tradycyjne teksty). Brak zer i setek nie oznacza też,
że nikt nie napisał egzaminu na 0 lub 100% (w naszej
gminie były 2 setki – jedna w Płouszowicach i jedna w
Tomaszowicach, było też zero). Osoby zainteresowane
dokładną analizą egzaminów odsyłamy na stronę CKE
lub OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), gdzie
są dostępne szczegółowe analizy każdego egzaminu
zewnętrznego.
Numer
stanina

Nazwa stanina

1
2
3
4
5
6
7
8
9

najniższy
bardzo niski
niski
niżej średni
średni
wyżej średni
wysoki
bardzo wysoki
najwyższy

Szkoła
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
Szkoła Podstawowa im.
Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tomaszowicach
Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Prusa w Płouszowicach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Kraszewskiego w Snopkowie

Polska

język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski

Powiat lubelski

Gmina Jastków

Język polski
9 - 41
42 - 50
51 - 55
56 – 60
61 – 64
65 – 68
69 – 73
74 – 78
79 - 95

Wynik
Numer
procentowy stanina
62
5
46
6
55
5
69
7
61
8
48
4
57
4
43
5
48
4
73
7
63
8
81
8
69
7
48
6
51
5
63
5
45
6
59
6

Przedmiot

Przedział wyników wyrażony w %
Matematyka
10 – 22
23 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 50
51 – 57
58 – 66
67 - 94

64
46
57
64
49
61

5
6
5
5
6
6

Język angielski
14 – 29
30 – 37
38 – 44
45 – 50
51 – 57
58 – 64
65 – 72
73 – 83
84 - 99

Szkoły w liczbach
Liczba dzieci / uczniów
Szkoła
SP Jastków
SP Ożarów
SP Płouszowice
SP Snopków
SP Tomaszowice
Razem w gminie
WRZESIEŃ 2019

w oddziałach przedszkolnych

w szkole

46
24
26
38
54
188

391
95
111
174
158
929

Liczba

Razem dzieci

Liczba
oddziałów razem

nauczycieli

437
119
137
212
212
1117

20
9
10
12
12
63

43
16
25
24
28
136

pracowników
obsługi
20
3
4
4
5
36
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Nowy dyrektor szkoły w Jastkowie –
Anna Krzyżanowska
Nowy dyrektor o sobie

S

zkoła to dla mnie wyjątkowe
miejsce. Pełniąc funkcję dyrektora, zawsze dążyłam do tego,
by wyróżniała ją szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia
i radość zdobywania wiedzy. Każdy
uczeń jest ważną częścią szkolnej
społeczności, a celem nauczycieli
staje się to, by odniósł sukces na
miarę swoich możliwości. Szkoła to
także miejsce, gdzie uczeń poznaje,
jak ważną wartością jest nasza historia i tradycje.
Od 24 lat wykonuję zawód nauczyciela języka polskiego, ukończyłam filologię polską na UMCS
w Lublinie. Uczenie to moja pasja.
Posiadam także kwalifikacje do
nauczania wiedzy o kulturze, prowadzenia terapii pedagogicznej.
Na studiach podyplomowych z
ewaluacji i pomiaru dydaktycznego
oraz na kursie kwalifikacyjnym z
zakresu organizacji i zarządzania oświatą zdobyłam niezbędne

umiejętności do właściwego wykonywania zadań w zakresie nadzoru
pedagogicznego.
Moim pierwszym miejscem pracy
(od 1995 r.) była Szkoła Podstawowa
w Ostrówku. Od 2000 r. pracowałam
w Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie,
gdzie zdobywałam także doświadczenie w pracy na stanowisku kie-

rowniczym, pełniąc od 1 września
2006 r. funkcję wicedyrektora, a od
1 września 2011 r. dyrektora tej szkoły. W związku z reformą oświaty, po
włączeniu oddziałów gimnazjalnych
do Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, pełniłam
w niej funkcję wicedyrektora.
Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem OKE w Kra-

kowie, autorką publikacji z zakresu
metodyki i dydaktyki. Występowałam
na konferencjach dla nauczycieli.
Ważne jest dla mnie to, aby doskonalić swoje umiejętności, dzielić się
także posiadaną wiedzą z innymi.
Jestem współautorką publikacji
książkowej „Krzyże i kapliczki na terenie Gminy Wólka”, do której materiał zbierałam wspólnie z uczniami
gimnazjum w ramach realizowanego
projektu unijnego.
Swoją dotychczasową pracę na
stanowisku wicedyrektora i dyrektora
szkoły uważam za swój sukces osobisty i zawodowy – potwierdzają to nagrody otrzymane indywidualnie (wśród
nich Nagroda Lubelskiego Kuratora
Oświaty) oraz te przyznawane szkole,
w której dotychczas pracowałam.
Pełniąc funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, będę dążyła do
tego, by stała się ona dla każdego
ucznia najlepszym miejscem do nauki, rozwoju, pielęgnowania tradycji
narodowych i lokalnych.

Uczniowie z Tomaszowic na lekcji
wychowania obywatelskiego w LUW

N

a zakończenie roku szkolnego 2018/19
uczniowie klasy II, a obecnie już III ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Tomaszowicach, razem ze swoim wychowawcą Agnieszką Amilkiewicz-Marek, wzięli udział
w lekcji wychowania obywatelskiego, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie.
Grupę dzieci przyjął w swoim gabinecie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Podczas
spotkania odbyła się rozmowa na temat zadań
wojewody, roli administracji publicznej oraz
codziennej pracy w urzędzie. Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia odznaczeń państwowych,
które są wręczane obywatelom za szczególne
zasługi. Nie obyło się też bez wspólnego zdjęcia. Wojewoda na pamiątkę spotkania wręczył
dzieciom przypinki z logo Niepodległa.
Podczas lekcji wychowania obywatelskiego
w LUW gościom zaprezentowana została historia gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wystawa w holu głównym, a także
przybliżone postaci historyczne, związane z

odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Dzieci układały puzzle z wizerunkami bohaterów walk o niepodległą Polskę. Miały też
możliwość obejrzenia pamiątek związanych
z działalnością prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, zgromadzonych w sali jego imie-

nia. W izbie pamięci poświęconej ostatniemu
prezydentowi RP na uchodźstwie znajdują się
przedmioty gromadzone przez Ryszarda Kaczorowskiego i eksponowane w jego londyńskim gabinecie.
MAREK WIECZERZAK
WRZESIEŃ 2019
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Biblioteka poleca
(Nie)Grzeczni?

Wiem, jak wygląda piekło

Horyzonty
ryzonty uczuć

Małgorzata Bajko,
Monika Janiszewska
To prosta książka, trochę jak poradnik. Autorki wzięły
pod lupę „trudne”
zachowania dzieci
i konfrontują je z
zachowaniem rodziców. Jest tu stado
historyjek z życia,
po każdej z nich możemy zapoznać się z domniemanymi
myślami dziecka, rodzica i na końcu z
komentarzem psychologa odnośnie tej
konkretnej sytuacji. Chyba każdego
rodzica kilkulatka spotkała sytuacja,
w której wstydził się za niegrzeczne
zachowanie swojego dziecka. Ale czy
na pewno było ono wtedy niegrzeczne, czy może w ten sposób próbowało
zakomunikować dorosłemu coś bardzo
ważnego? Czasami trudno wczuć się
w sytuację dziecka, spojrzeć na dane
wydarzenie z jego perspektywy, tym
bardziej, że mamy ograniczone zasoby
czasu i cierpliwości. Autorki książki
pomogą wejść w świat twojego dziecka
i choć na chwilę przyjąć jego perspektywę. W książce znajdziemy również
listę zabaw, zaskakująco prostych, ale
dających kontakt z dzieckiem i dla niego właśnie rozwijających.

Alina Dąbrowska w rozmowie
z Krzysztofem Krajewskim
Alina Dąbrowska numer obozowy 44165.
Jako dwudziestolatka
za druk i kolportowanie prasy podziemnej
została aresztowana.
Po roku podpisała
dokument, że jest
„wrogiem narodu niemieckiego”, i została wywieziona d
do
obozu Auschwitz, gdzie poddawano ją
pseudomedycznym
eksperymentom
doktora Mengele. Przeżyła pięć obozów:
Auschwitz-Birkenau,
Ravensbrück,
Malchow, Buchenwald i Leipzig, i dwa
marsze śmierci. Przez ponad 50 lat nie
była w stanie pojechać do Oświęcimia.
Dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć całą swoją historię i opublikować listy pisane z obozu. Wyjątkowość
opowieści polega na tym, że kobieta
opowiada o ludziach, którzy starali się
normalnie żyć w obozie. Z treści książki wynika również to, że bohaterka
starała się wykorzystać ten czas na
samorozwój. Czytała książki i uczyła
się języka francuskiego oraz angielskiego. Książki, które czytali więźniowie,
znajdowano w magazynie, gdzie były
przechowywane ich rzeczy. Co zaskakujące, znajdowały się osoby, które miały
umiejętności i chciały pomóc innym w
spełnianiu marzeń. „Wiem, jak wygląda
piekło” to poruszająca rozmowa z wyjątkowym świadkiem historii.

Dorota Schrammek
Choć lato już minęło możemy jednak
na chwile powrócić
do wakacyjnych klimatów i przeczytać
„Horyzonty uczyć”.
To pierwsza część
pobierowskiej sagi.
W pierwszej części
łt k z P
poznajemy Matyldę sołtyskę
Pobierowa, która jest właścicielką pensjonatu oraz jej rodzinę i gości, którzy
spędzają urlop nad morzem. Każdy z
bohaterów ma ze sobą bagaż doświadczeń życiowych i zmaga się z szarą rzeczywistością i jej problemami. Dwa tygodnie pełne słońca, morza i nieoczekiwanych wydarzeń na zawsze zmieniają
życie ludzi, którzy spotkali się przez
przypadek. Klimat powieści jest ciepły,
a raczej rodzinny. Czyta się szybko,
lekko i przyjemnie. Zaletą jest prosty
styl języka. Nie brakuje wzruszeń i łez,
ale także humorystycznych sytuacji.
Czytelnicy określali ją jako „pocieszajkę” - do poczytania, gdy dopadają nas
mniejsze lub większe smutki. Daje ona
nadzieję, że pomimo spadających na
nas problemów i nieszczęść, zawsze
jest szansa na pomyślne ich rozwiązanie. Autorka pokazuje nam, że istnieje
prawdziwa przyjaźń i miłość.

Grupa zabawowa
W
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jastkowie już od 2013 roku prowadzimy cieszące się wielkim
zainteresowaniem cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat zwane „Grupą zabawową”.
Dziecko uczy się od wieku niemowlęcego,
czerpiąc ze świata wszystkimi zmysłami –
na zajęciach śpiewamy, gramy, dotykamy,
wąchamy i doświadczamy! Nasze zajęcia
pozwalają zaspokajać naturalną ciekawość
dzieci, rozwijać wszystkie zmysły poznawcze
poprzez wspólną zabawę z rodzicami (lub innym opiekunem) i rówieśnikami.

WRZESIEŃ 2019

Dla dzieci wkrótce mających rozpocząć
przygodę z przedszkolem czy żłobkiem
jest to doskonała okazja do stopniowego
przyzwyczajania się do grupy dzieci, pani proponującej różne aktywności i coraz
większej samodzielności.
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się 2
razy w miesiącu i trwają ok. 90 minut.
Konieczny jest udział osoby dorosłej (rodzica/opiekuna). Z uwagi na charakter
spotkań liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy i informacje bezpośrednio w
bibliotece lub pod numerem tel. 815 020
470
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ROZMOWA Z KS. GRZEGORZEM ZADROŻNYM, PROBOSZCZEM PARAFII W JASTK

Cieszyć się z postępu wiern
• Jaką wizję duszpasterstwa przywozi
ksiądz do Jastkowa?
Wizja duszpasterska Soboru watykańskiego II to właściwa droga Kościoła i
człowieka wierzącego. Dojrzewała ona we
mnie wtedy, gdy pracowałem jako wikariusz, duszpasterz akademicki, dyrektor
administracyjny w seminarium i wychowawca. Widać, że decyzją biskupa diecezjalnego nadszedł już czas, aby doświadczyć owoców takiego duszpasterstwa i
trudzić się w realizacji tego dzieła. Dzisiaj
dużo mówi się o wspólnocie, ale wszyscy
narzekają, że tej wspólnoty nie ma.
Wspólnota, jak rozumie ją Kościół jest
rzeczywistością, którą ukazuje i rozświetla, tworzy i rozwija Bóg. To jest podstawowy cel Kościoła jako wspólnoty i duszpasterstwa. Dlatego z takim nastawieniem
objąłem urząd proboszcza w Jastkowie. A
wspólnota ludzka? Ta jest jedynie efektem
relacji z Bogiem. Nie można jej lekceważyć, ale ona jest tylko konsekwencją właściwej relacji z Bogiem. Innym ważnym
przesłaniem i elementem pewności, że
Kościół jest wspólnotą jest świadomość, że
to wszystko rodzi się dzięki Słowu Bożemu i sakramentom, a szczególnie sakramentowi Eucharystii. Dlatego tak istotna
jest dbałość o Liturgię i przepowiadanie,
abyśmy zrozumieli, że Słowo Boże należy właściwie rozumieć oraz to, że Słowo
Boże jest żywe i staje się Ciałem w każdej Mszy Świętej. Ważne jest osobiste i
świadome zaangażowanie w sprawowane
misteria; wypowiadane słowa, śpiewane
pieśni, godny strój w kościele, odpowiednie
zachowanie, porządek w czasie procesji, a
nawet małe detale wystroju Kościoła, czysta obrus na ołtarzu, właściwe przycięte,
nie kopcące świece itp.
Tak rozumiana wspólnota Kościoła nie
jest wolna od napięć i konfliktów, bo „ile
głów, tyle zdań”. Ale wspólne pokonywanie
trudności jest szansą na osobiste dojrzewanie (bo przecież każdy z nas ma ograniczenia i może mylić się) oraz odnajdywanie
Prawdy, jaką jest sam Bóg.
Taka jest moja wizja duszpasterska; z
takim nastawieniem przychodzę do tej parafii i … nieustannie rozbudzam w sobie
nadzieję, że stanie się to niebawem. Oczywiście to taki jest mój cel i pragnienia, ale
także liczę się z tym, że Pan Bóg prowadzi
całą historię zbawienia według swojego
planu i to ostatecznie On decyduje, co dla
człowieka, wspólnoty jest dobre i w danym
czasie powinno się spełnić. Dlatego zawsze

z lubością przywołuję historię Dawida, gdy
ten wielki król dokonawszy już wspaniałych rzeczy dla Boga i ludzi, chce zbudować świątynię dla Boga. Mówił: „ja mieszkam w pałacu cedrowym a Arka Boża nie
ma się gdzie podziać”. Próbuje to robić, a
wtedy przychodzi prorok Natan i mówi do
niego: „nie, to nie ty zbudujesz mi dom”.
I Dawid nie przestając wypełniać woli Bożej pokornie podporządkował się Bożemu
Słowu.
• Wprowadził Ksiądz krótkie mini-katechezy dotyczące przeżywania Eucharystii,
symboliki gestów, postaw. Jest to chyba
obecnie potrzebne ludziom.
Zawsze to było potrzebne, już na Soborze Trydenckim (1545-1563) mocno
podkreślano, że Msza Święta ma także
element pedagogiczny, uczy nas. Jestem
głęboko przekonany, że idąc tą drogą będziemy coraz lepiej będą przeżywać, a co
za tym idzie, coraz bardziej świadomie
uczestniczyć w spotkaniach z Panem Bogiem w kościele i poza nim. Chcę tu jednak
podkreślić, że moje przekonanie nie opiera
się na mojej osobistej intuicji, tylko na mądrości Kościoła, który posiada asystencję
Ducha Świętego – więc mówi Prawdę.
• Jakie najważniejsze wyzwania stoją
przed nowym Proboszczem?
Oczywiście są wyzwania na polu duszpasterskim, które uważam za najistotniejsze; a więc rozwój parafian, aby coraz
świadomiej przeżywali swoja wiarę i później przenosili ją na życie codzienne w per-

spektywie ukazanej wyżej. Są też jakieś
wyzwania administracyjne. W perspektywie – i to pewnie bliskiej, jest sfinalizowanie procesu odebrania ziemi, własności
parafii, która w czasach komunistycznych
została przez totalitarne państwo bezprawnie zabrana. Z tym związany jest także problem budowania nowego kościoła.
Obecny kościół, choć sentymentalny i na
swój sposób piękny, związany z historią
wielu osób, nie wytrzyma próby czasu. A
przecież my, parafianie, mamy prawo modlić się we właściwych warunkach. Zatem
budowanie kościoła to pilne wyzwanie,
które zostało mi przedstawione przez pasterza diecezji.
Stoi przed nami także zadanie uporządkowanie cmentarza. Bowiem dbałość o
miejsce spoczynku naszych bliskich to nie
tylko element kultury, ale przede wszystkim wyraz naszej wiary w zmartwychwstanie ciał w Jezusie Chrystusie.
• Czy w obecnych czasach trudno jest
być kapłanem? Ksiądz Tischner mawiał:
„Najpierw jestem człowiekiem, potem
chrześcijaninem, a na końcu księdzem.”
Pozwolę nie zgodzić się z Wielkim Tischnerem. Gdyby miał bowiem rację w
tym zdaniu, oznaczałoby to upraszczanie
życia do schematów niemal komputerowych, po wtóre znaczyłoby, że, człowieka
trzeba jakoś podzielić, a ostatecznie ograniczałoby możliwości Łaski Bożej. Na pewno, ktoś jest wychowany w dobrej rodzinie
ma lepszy start – czy to w kapłaństwie, czy
w małżeństwie – bo pewne rzeczy są załatwione, wychowane, ukształtowane przez
światłych rodziców. Jednak zbytnie akcentowanie tego prowadzi do przekonania, że
ci którzy mają pewne braki nie mają szans
być dobrymi mężami czy kapłanami. Tego
nie potwierdza praktyka.
• A dlaczego wybrał ksiądz kapłaństwo?
Z bólem serca muszę powiedzieć, że w
moim życiu nie było spektakularnych wydarzeń, które wpłynęłyby na wybór drogi
kapłaństwa. Byłem wychowany w bardzo
pobożnej rodzinie, moi rodzice żyli zawsze
blisko Pana Boga; wychowywali mnie według właściwych wzorców ludzkich, społecznych, patriotyczny i religijnych. Pewne
sprawy i wartości naturalnie dzięki rodzicom stawały się moimi. Byłem ministrantem, lektorem, uczestniczyłem w życiu kościoła lokalnego. Nie potrafię powiedzieć,
w którym momencie Pan Bóg powiedział
do mnie: idź. Było to coś bardzo naturalnego.
WRZESIEŃ 2019
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nych
• Księdza rodzinna parafia to…

Niemce. Można więc powiedzieć, że
stale jestem … u siebie. Urodziłem się
w Szczebrzeszynie. Ale być może nie odpowiadało mi mieszkać w miejscowości,
gdzie tak wiele chrząszczy, więc razem
z rodzicami przeniosłem się do Niemiec.
I tam spędziłem większość mego młodzieńczego życia. Tam się wychowywałem
i stamtąd ruszyłem w świat. W Lublinie
się uczyłem, studiowałem. W Lublinie poszedłem do seminarium. Przychodząc do
Jastkowa, od razu zostałem wrzucony w
nurt wydarzeń historycznych. Odprawiałem Mszę Św. w intencji poległych Legionistów. Było to niezmiernie wzruszające
przeżycie. Było powrotem do czegoś, co jest
mi bliskie – poczułem, że jestem tutaj, u
siebie, bo elementy wychowania i mojego
doświadczenia patriotycznego, które zbierałem w Lublinie jako młody chłopiec odżyły w innej, wydaje się jeszcze pełniejszej
perspektywie. Tak. To, wydawałoby się
niewiele znaczące zdarzenie potwierdziło,
że to jest moje miejsce.
• Jakim uczniem był Grześ Zadrożny?
Byłem dobrym uczniem, może też dlatego, że rodzice „gonili” do nauki. Byłem
ambitny i pracowity, chociaż nie bez naturalnych, dziecięcych i młodzieńczych
oporów.
Moi rodzice byli „badylarzami”, więc
oprócz nauki musiałem również pomagać
w gospodarstwie ogrodniczym. Były takie
momenty w roku szkolnym, gdy po ciężkiej,
czasem do późna w nocy wykonanej pracy,
trzeba było jeszcze odrobić lekcje. Rodzice
wypracowali we mnie nawyk, że zawsze
trzeba być przygotowanym do wypełniania
obowiązków, nawet jeśli trzeba to okupić
dużym wysiłkiem. To dobrze pamiętam. W
młodości trenowałem różne sporty. Teraz
gram w tenisa ziemnego, trochę pływam.
Moją letnią pasją są windsurfing i kite.
Zimą z „zachłannością” jeżdżę na nartach.
Czytam głównie nocami książki z różnych
dziedzin bo uważam, że każdy człowiek powinien mieć szeroki pogląd na świat. Uwielbiam muzykę klasyczną. Często chodzę do
opery i filharmonii. I jeszcze teatr, by zachować … hmmm… minimum kultury.
• Czego życzyć nowemu proboszczowi?
Modlitwa mszalna na wspomnienie
mego patrona, Grzegorza Wielkiego wspomina o tym, aby odpowiedzialni za Kościół
cieszyli się z postępu swoich wiernych. To
jest moje niekłamane pragnienie.
MAGDALENA ZARZEKA
WRZESIEŃ 2019

104. rocznica bitwy
pod Jastkowem

Na Placu Litewskim
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się
złożeniem wieńców pod tablicą poświęconą
Legionom Józefa Piłsudskiego i generałowi
Gustawowi Orlicz – Dreszerowi, znajdującą się przed lubelskim Ratuszem. Kwiaty
złożyły delegacje Urzędu Wojewódzkiego,
Marszałkowskiego, Miasta Lublin, Gminy
Jastków oraz Związku Piłsudczyków Oddział
Lublin i Związku Oficerów Rezerwy RP wraz
z uczestnikami XVII Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin – Jastków.
Zebrani przemaszerowali następnie pod
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i
Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim,
gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono wiązanki i znicze.

W Dąbrowicy
Kolejnym miejscem na trwale związanym
z Legionami stała się Dąbrowica, gdzie w
102. rocznicę bitwy odsłonięta została tablica upamiętniająca stacjonowanie Marszałka Piłsudskiego wraz ze sztabem w dawnym
majątku Firlejów. Przedstawiciele władz
rządowych oraz samorządowych i społeczności lokalnej złożyły wiązanki pod tablicą
pamiątkową na „Domu Spotkań” Caritasu
Archidiecezji Lubelskiej.

Na Cmentarzu Legionistów
Główną część obchodów na Cmentarzu
Legionistów w Jastkowie, rozpoczęła polowa msza święta w intencji poległych żołnierzy, po której odczytano apel poległych,
zakończony salwą honorową i złożeniem
wieńców. Jak co roku w obchodach wzięła
udział licznie zgromadzona społeczność lokalna gminy Jastków oraz przedstawiciele

rządu, samorządu, wojska i środowisk kombatanckich.

W parku przy Urzędzie Gminy
Po złożeniu wieńców pod Pomnikiem
Legionistów wszyscy pomaszerowali, przy
akompaniamencie orkiestry dętej, do parku przy Urzędzie Gminy Jastków, by wziąć
udział w kolejnej części uroczystości. Rozpoczęło ją wręczeniem medali „Pro Patria”,
przyznanych przez szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
pana ministra Jana Kasprzyka. Medale w
jego imieniu wręczył Wojewoda Lubelski,
Przemysław Czarnek. Odznaczeni: Rafał
Bociąg oraz Mateusz Wałęcka szczególnie
zasłużyli się w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Po wręczeniu
odznaczeń zgromadzeni goście z uwagą wysłuchali okolicznościowych wystąpień.
W części artystycznej zaprezentowano
widowisko poetycko – muzyczne „Historia
łączy pokolenia”, w wykonaniu młodzieży ze
Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Jastkowie oraz Klubu Seniora z Jastkowa
przygotowane przez Marzenę Pawłowską
oraz Katarzynę Wszelaką. Następnie na
scenie zaprezentował się chór „Benedictus” z Dąbrowicy, a na zakończenie obchodów uczestnicy mieli okazję włączyć się do
wspólnego śpiewania pieśni legionowych z
zespołem „Baszta”.
Obchody 104 rocznicy bitwy pod Jastkowem zostały objęte patronatem honorowym
Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego
Jarosława Stawiarskiego oraz Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia
MARCIN ABRAMEK
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Chmiel dla amatorów

C

hmiel najczęściej kojarzy się nam
z przemysłowym zastosowaniem
w browarnictwie, które sięga XII
wieku, choć znane są również przekazy
o jego wcześniejszym wykorzystywaniu
na różne sposoby. Cenne olejki eteryczne,
żywice, garbniki i flawonoidy sprawiają,
że jest cenioną rośliną nie tylko przy warzeniu piwa.
Ostatnio rośnie również popularność
chmielu, jako rośliny dekoracyjnej do
przydomowych ogródków. Jednakże, aby
wykorzystać wielostronne walory chmielu potrzeba minimum wiedzy o tym „zielsku”, by nie okazało się, że posadzenie go
w ogródku przyniesie więcej szkody niż
pożytku.
Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus
L.) należy do rodziny konopiowatych i
jest wieloletnią, mrozodporną, dwupienną rośliną o wijących się łodygach osiągających 4-6 m długości. W okresie letnim
swoimi rozmiarami bardziej przypomina
wieloletni krzew niż bylinę z jednorocznymi pędami, które wiosną rosną w rekordowym tempie ok. 25 cm na dobę.
Jeżeli chcemy go posadzić w ogródku to
trzeba pamiętać, że lubi wilgoć i miejsca
słoneczne lub lekko zacienione i że wymaga podpór lub raczej solidnego sznurka (drutu), w przeciwnym razie będzie
płożył się na ziemi zajmując sporo miejsca i co roku rozprzestrzeniając się coraz
dalej. W początkowym okresie wzrostu
należy roślinę ukierunkować (naprowadzić na podporę 2-3 pędy) pamiętając, że
to roślina prawoskrętna. Pozostałe pędy
należy usuwać.
Najłatwiej rozmnożyć go wegetatywnie, czyli z określonych części rośliny.
Sadzonki chmielu tzw., „sztobry” można
wykonać wiosną samodzielnie, z podziemnych części pędów długości 8-12 cm
i średnicy minimum 15 mm z 2-3 parami
zdrowych oczek. Warto te sadzonki ukorzenić przed wysadzeniem na miejsce
stałe. Chmiel jest rośliną rozdzielnopłciową. Najcenniejsze z punktu widzenia
przydatności produkcyjnej jak i walorów
dekoracyjnych są rośliny żeńskie, wytwarzające szyszki, gotowe do zebrania na
przełomie sierpnia i września.
Gdy już zdecydujemy się posadzić
chmiel w swoim ogródku to trzeba go
mieć pod stałą kontrolą, bo:
• rośnie bardzo intensywnie i wymaga
solidnych podpór,

• to roślina wyjątkowo ekspansywna i jako podpory może wykorzystać
wszystko, co napotka: krzewy, płoty,
altanki, żywopłoty czy mniejsze drzewa, zagarniając dla siebie światło i
cenne składniki. Każdego roku pędy
nadziemne trzeba intensywnie przyciąć („ogłowić”) oraz usunąć liczne odrosty,
• bardzo łatwo rozsiewa się podczas
wiatru, więc szyszki z nasionami należy zebrać i wykorzystać do innych
celów a pojawiające się w okolicy rośli-

ny męskie usunąć, gdyż nasiona łatwo
krzyżują się psując walory szyszek,
• w upalne i suche lata może pojawić
się na chmielu szkodnik - przędziorek
chmielowiec, który rozprzestrzenia się
na inne rośliny, również te pokojowe.
Z kolei lata mokre sprzyjają rozwojowi
chorób grzybowych, ale przecież z jednym i drugim można dać sobie radę.
Chmiel, to roślina atrakcyjna pod wieloma względami. Warto zwrócić uwagę
na rozległe właściwości lecznicze chmielu. Wspomniane wcześniej cenne olejki
i garbniki istotnie oddziaływają na różne dolegliwości. Wyciągi z szyszek mają
działanie antyoksydacyjne, uspokajające, obniżają ciśnienie krwi, wzmagają
apetyt (patrz na piwoszy), a także wykazują działanie bakteriobójcze, przeciwwirusowe i grzybobójcze. Najnowsze
badania wskazują również na działanie
antynowotworowe. Ma zastosowanie wewnętrzne – napary, wywary, nalewki i zewnętrzne – okłady, kompresy oraz coraz
częściej w kosmetyce.
W ostatnich latach bardzo wzrosła
popularność małych browarów, które
produkują piwa sposobem rzemieślniczym, korzystając z naturalnych składników i przywracając nam smak prawdziwego piwa. Pojawiły się tez napoje
bezalkoholowe wyprodukowane na bazie
chmielu z różnymi dodatkami. Amerykanie specjalizują się w hodowli nowych
odmian chmielu, aromatycznych, nadających się do tego typu produkcji. MoWRZESIEŃ 2019
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i pasjonatów
żemy już u nas kupować te napoje jak
Hopsoda – chmiel połączony z owocami
egzotycznymi, Hopiniada – lemoniada z
dodatkiem chmielu czy Nachmielona –
mineralna woda gazowana z dodatkiem
chmielu i wiele innych bezalkoholowych,
piwnych napojów.
Zwolennicy domowych wyrobów znajdą wiele przepisów na wykorzystanie
leczniczych właściwości chmielu:
• na nocne poty, zmęczenie i zaburzenia
hormonalne –kapsułki z ekstraktu
chmielu,
• na kłopoty ze snem – napój usypiająco-uspakajający,
• na otyłość – wyciąg z szyszek,
• na bakterie próchnicze – płukanie jamy ustnej ekstraktem chmielu,

• na brak apetytu – napoje z wyciągiem
z szyszek,
• na wzmocnienie i rozjaśnienie
enie włosów
– płukanki,
Wyższa „szkoła jazdy” to domowa
doomowa produkcja piwa, ale przy odrobiniee zainteresowania i poszperania w Internecie
c znajdziecie
my nie tylko przepisy na pyszne
szzne napoje,
ale też niezbędny sprzęt i akcesoria
essoria do ich
wyprodukowania. W naszej gminie
m
minie
nie zabraknie nam surowców, bo chmiel
hm
miel rośnie
nie tylko na licznych plantacjach
acch (ostatnio
pojawiła się plantacja nowej generacji),
en
neracji), ale
też dziko w bardzo różnych miejscach.
ejjscach.
Kto zaprzyjaźnił się z tą rośliną,
ś
śliną,
długo
pozostaje pod jej urokiem, jak
k ja. Życzę
tego naszym czytelnikom.
TERESA KOT

Chmielarstwo przyszłości
G
mina Jastków jest otwarta na
innowacje oraz wszystko, co
wspomaga ochronę naszego środowiska. Fotowoltaika, kolektory słoneczne, pojęcie bio, nie są nam obce.
Dlatego obserwujemy oraz wspieramy
to, co dzieje się na plantacji po sąsiedzku naszej siedziby. Jest to pierwsza i
jedyna tego typu plantacja chmielu na
świecie, na której wprowadzono szereg
innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnej uprawy, tak ważnej dla Lubelszczyzny rośliny.
Projekt realizowany jest przez spółkę Energy Composites we współpracy z
Rolniczym Zakładem Doświadczalnym
„Jastków” sp. z o.o. oraz Instytutem

WRZESIEŃ 2019

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
(IUNG) Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Polski Eko Chmiel S.A. jest spółką odpowiedzialną za komercjalizację
i rozpowszechnianie efektów prac badawczych w Jastkowie. To, co udało się
zrealizować w ramach projektu, daje
szeroką wiedzę odnośnie możliwych do
wykorzystania nowoczesnych technologii materiałowych bezpiecznych dla środowiska, czystych i ekonomicznie opłacalnych upraw chmielu, a nawet produkcji zielonej energii odnawialnej (OZE).
Zostało to zaprezentowane władzom
samorządowym oraz rządowym pod koniec sierpnia. Spotkanie miało na celu

zainteresowanie władz możliwościami,
jakie niesie polskie chmielarstwo w
połączeniu z innowacyjnością (fotowoltaika, turbiny wiatrowe, nawodnienie),
podczas dalszych opracowań strategii
dla Lubelszczyzny, bowiem to tutaj mieści się 80 proc. polskiego chmielu.
Wśród obecnych gości znaleźli się
między innymi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicemarszałek województwa lubelskiego Sebastian Trojak,
starosta lubelski Zdzisław Antoń oraz
przedstawiciel Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Marian
Borek.
ANNA DUBIELIS

26 |

SPOŁECZNOŚĆ

Fundusz sołecki
Ś
rodki finansowe wyodrębnione w budżecie
gminy są zagwarantowane dla sołectw na
wykonanie przedsięwzięć uchwalonych przez
zebranie wiejskie. Środki te można przeznaczyć na
realizację zadań własnych gminy i służą poprawie
warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. W ramach funduszu środki
mogą być przeznaczone także na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków
klęski żywiołowej. Założeniem funduszu sołeckiego
jest to, aby mieszkańcy decydowali na co wydatkowane będą publiczne pieniądze. Zadbajmy o wygląd wsi, poprawmy estetykę sołectw. Z funduszu
sołeckiego można sfinansować m.in. koszenie poboczy, odśnieżanie chodników lub zakup nasadzeń
i elementów małej architektury, np. koszy na śmieci.
W budżecie gminy Jastków na fundusz sołecki
w roku 2020 zaplanowano kwotę 662 912,14 zł,
co stanowi 44% szacowanego wpływu z podatku rolnego w roku 2019 (1 508 000,00 zł). Kwota
przeznaczana na fundusz sołecki z roku na rok jest
wyższa, dlatego istotne jest, aby pieniądze te były
racjonalnie wydatkowane.
Zachęcamy mieszkańców sołectw do uczestnictwa w zebraniach sołeckich. Informacje o terminie
zebrania wiejskiego wywieszane są na tablicach
ogłoszeń, znajdujących się na terenie wsi oraz będą publikowane na stronie internetowej gminy.

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających
na dane sołectwo w roku 2020
Lp.
Nazwa sołectwa
Kwota
1
Barak
15 342,61 zł
2
Dąbrowica
39 747,70 zł
3
Dębówka
24 802,56 zł
4
Jastków
39 747,70 zł
5
Józefów-Pociecha
16 733,78 zł
6
Ługów
24 365,34 zł
7
Marysin
39 747,70 zł
8
Miłocin
19 993,09 zł
9
Moszenki
14 348,92 zł
10
Moszna
21 821,49 zł
11
Moszna Kolonia
15 143,87 zł
12
Natalin
29 969,77 zł
13
Ożarów
31 400,68 zł
14
Panieńszczyzna
39 747,70 zł
15
Piotrawin
24 246,10 zł
16
Płouszowice
17 012,02 zł
17
Płouszowice-Kolonia
39 747,70 zł
18
Sieprawice
26 471,97 zł
19
Sieprawki
16 654,29 zł
20
Sługocin
14 309,17 zł
21
Smugi
35 256,21 zł
22
Snopków
39 747,70 zł
23
Tomaszowice
29 612,04 zł
24
Tomaszowice-Kolonia
34 739,49 zł
25
Wysokie
12 202,54 zł
Łącznie
25
662 912,14 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

G

mina Jastków w partnerstwie z
Fundacją Współpracy i Rozwoju
INCEPTUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży na terenie Gminy Jastków.
Realizacja zadania obejmuje 3 obszary:
1. Rozwój placówek wsparcia dziennego
na terenie Gminy Jastków.
W ramach projektu zostaną otwarte dwie placówki wsparcia dziennego:
świetlice działające przy Szkole Podstawowej w Jastkowie i Szkole Podstawowej w Płouszowicach. W każdej
z nich zostanie zapewnione miejsce
dla 17 dzieci w wieku 6-16 lat. Świetlica czynna będzie codziennie (również w ferie i wakacje) w godzinach
14:00-18:00. W ramach zajęć zostaną
zorganizowane: zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, za-

jęcia matematyczne, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia
taneczne, zajęcia językowe, pomoc w
nauce, organizacja czasu wolnego,
wsparcie psychologa, imprezy okolicznościowe, zajęcia wyjazdowe (1 raz w
miesiącu: kino, teatr, wycieczka), posiłek.
Zajęcia realizowane będą od 1 października 2019 roku do 31 grudnia
2021 roku. Od 2 września 2019 roku
prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu.
2. Utworzenie punktu konsultacyjno –
doradczego w Jastkowie
W ramach zadania punkt konsultacyjno-doradczy zapewni bezpłatne
poradnictwo prawne i obywatelskie.
Rodziny objęte wsparciem będą mogły
skorzystać z bezpłatnych spotkań z
psychologiem, terapeutą, mediatorem

rodzinnym oraz prawnikiem. Godziny
porad dostosowane będą do potrzeb
uczestników projektu.
3. Kształcenie kandydatów na rodziny
zastępcze oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępcza
W ramach zadania przeprowadzone zostaną 3 cykle szkoleniowe doskonalące dla osób sprawujących pieczę
zastępczą:
• Doświadczenia
traumatyczne
dziecka determinujące trudne zachowania
• Depresja u dzieci i młodzieży
• „Szkoła dla rodzin zastępczych”
– cykl warsztatów dla opiekunów
zastępczych
Szczegółowe informacje pod nr tel. 81
50 20 906.
Wartość dofinansowania: 1 672 332,00 zł
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Klub Seniora Jastków

N

o i już jest. Dzięki pani wójt jak
grzyby po deszczu powstają w naszej gminie nowe placówki. Najpierw żłobek, przedszkole a teraz Klub Seniora w Jastkowie.
Klub funkcjonuje od grudnia ubiegłego
roku, ale uroczyste otwarcie w nowym lokalu
nastąpiło 4 lipca 2019 roku. W uroczystości
otwarcia uczestniczyło wielu gości. Projekt ten
powstał dzięki współpracy Algirtas Sp z o.o. z
Gminą Jastków. Obecnie mamy do dyspozycji
dużą powierzchnię lokalową i przestrzeń, którą w pełni wykorzystujemy. Posiadamy aneks
kuchenny, salę do utrzymania aktywności
ruchowej, pomieszczenie ogólnodostępne, porządkowe, magazynowe, socjalne i łazienki.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku, w

godzinach 8:00 – 16:00. W tym czasie mile spędzamy czas, integrujemy się nie tylko ze sobą,
bowiem odwiedzają nas dzieci z przedszkola,
a i my chętnie gościmy u nich. Program jest
bardzo ciekawy, zajęcia adekwatne do potrzeb
i oczekiwań osób starszych, prowadzone pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów, co
zachęca do udziału w życiu społecznym, a
cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo
wzmacnia nowe nawyki i przyzwyczajenia.
Przyczynia się to do aktywności seniorów oraz
poprawy ich jakości życia. Bardzo dziękuję
w imieniu wszystkich seniorów i zapewniam
wszystkich Państwa, którzy przyczynili się do
powstania tego Klubu, że było warto.
Zapraszam do Klubu Seniora.
TERESA ZAWIŚLAK

Maltretowanie słabych
S
łabi i nie znających swoich praw są
szczególnie narażeni na przemoc.
Główną przyczyną znęcania się nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi
są ograniczone możliwości psychiczne i fizyczne oraz zależność od otoczenia. Dane
wykazują, że najczęściej sprawcami przemocy są opiekunowie oraz osoby z najbliższego środowiska rodzinnego - dzieci,
współmałżonek, wnuki. Historia pani
Marii obrazuje problem przemocy, który
może dotknąć osoby w podeszłym wieku
oraz niepełnosprawne.
Jako pierwsza ślady zauważyła lekarka.
Niektóre jeszcze świeże, inne już blaknące
na drobnym ciele pani Marii. Jak większość lekarzy dobrze wiedziała jak powstają. To ślady po silnym złapaniu za ręce
oraz uderzeniu. Nie miała wątpliwości, że
to oznaki przemocy. Pani Maria niechętnie
podjęła rozmowę na ten temat. Tak, ma
siniaki. Zdarza się, że syn lub wnuk, z którymi mieszka, złapią ją trochę za mocno.
Wiadomo jak to po alkoholu – tłumaczyła.
Syn oraz wnuk regularnie znęcali się
nad starszą panią. Szarpanie i brutalne
popychanie, rzucanie o ściany nie były jedynymi formami przemocy, z jakimi spotykała
się 80-latka. Od lat żyli na jej koszt, nie
dokładali do żadnych rachunków. Regularnie demolowali mieszkanie będąc pod wpływem alkoholu. Pani Maria siedziała w swoim pokoju i bała się wyjść choćby do toalety.
„Zdechnij wreszcie” słyszała od syna, kiedy
nie dawała pieniędzy, których żądał. Lekarka zgłosiła sprawę na Policję. Uruchomiono
procedurę „Niebieskiej Karty”.

WRZESIEŃ 2019

Seniorzy i niepełnosprawni często
nie są świadomi, że mają prawo do obrony. Natomiast ci świadomi doznawanej
krzywdy często nie wiedzą, w jakie miejsce udać się po pomoc lub boją się ujawnić przykre fakty z uwagi na duże prawdopodobieństwo nasilenia się przemocy.
Większość ofiar milczy ze wstydu, strachu, bezradności, albo niewiedzy o swoich
prawach. Pozostają też często pod presją
sprawców bądź członka rodziny.

Przemoc wobec osób starszych to często
fakt skrywany za zamkniętymi drzwiami wielu domów. Niełatwo dostrzec go
gołym okiem. W przypadku seniorów i
osób niepełnosprawnych formy przemocy
są dokładnie te same, co wobec osób w
innym wieku, czyli fizyczna, psychiczna,
ekonomiczna, seksualna i zaniedbanie. W
kontakcie z osobą starszą warto zwrócić
uwagę na symptomy mogące świadczyć o
stosowaniu przemocy, wśród których można wyróżnić: obicia i rany w okolicach, które raczej nie są wynikiem upadku, okolice

powiek, ust, szyi, ramion, złamania żeber,
odmowa odwiedzin, zamknięcie w sobie,
brak komunikatywności, zagubienie i
zdezorientowanie, oznaki depresji i przedłużającego się smutku, obawy przed opiekunem, okazywanie agresji przy próbie
kontaktu dotykowego, zaniedbanie higieniczne, nieleczone dolegliwości i choroby.
Pomocne w ocenie zjawiska może być
również dostrzeżenie symptomów w osobie opiekującej się seniorem lub osobą
niepełnosprawną. Należą do nich częste
obwinianie i niewierzenie seniorowi, atakowanie fizyczne i werbalne, wybuchowy
charakter, stosowanie lub doświadczanie
przemocy w przeszłości, odmowa pomocy
ze stron instytucji, podawanie niekonsekwentnych wyjaśnień, co do stanu fizycznego i psychicznego osoby starszej. Fakt
przemocy, zaniedbania należy zgłosić na
policji lub w ośrodku pomocy społecznej.
Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji warto zgłosić problem
osobie z dalszej rodziny, osobie duchownej
czy też przedstawicielowi organizacji pozarządowej.
Przemoc domowa boli w każdym wieku
niezależnie od płci, statusu społecznego,
wykształcenia, czy też zasobów finansowych. Ludzie starsi nie powinni być
spychani na margines życia społecznego
z racji przeżytych lat. Natomiast sami
rodzice powinni uczyć dzieci od najmłodszych lat szacunku, akceptacji wobec osób
w podeszłym wieku, a także cierpliwości
w niesieniu pomocy.
MONIKA SZARUGA
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S

łowo, a jeszcze bardziej zjawisko
wandalizmu jest niestety dobrze znane w naszej przestrzeni społecznej.
Określenie pochodzi od starożytnego
o germańskie plemienia Wandalów, wsławionewionego niechlubnie barbarzyńskim zniszczeczeniem zdobytego Rzymu i oznacza
umyślne niszczenie bez wyraźnego
powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. W tym właśnie
znaczeniu użyto go po raz pierwszy w
XVIII wiecznej Francji.

SPOŁECZNOŚĆ

nie akceptowane, np. akcje sabotażowe w
okupowanej Polsce podczas II wojny światowej, niszczenie pomników Buddy przez
talibów, hasła antyrządowe
na murach.

Motywy i cele
Przeciętny człowiek zadaje sobie
ie
pytanie – dlaczego ktoś to zrobił? Dlaazeczego zniszczył, wyrwał, stłukł, przewrócił? Nie rozumiemy dlaczego ktoś
toś
niszczy bez wyraźnej przyczyny. Znawcy
wcy
zjawiska znaleźli jednak kilka powodów.
w. W
aktach wandalizmu doszukują się podłoża
ł ż
kulturowego lub politycznego, mówią, że
gangi młodzieżowe oznaczają w ten sposób
swoje terytoria – jak zwierzęta obsikujące
teren, że niszczymy w celu uzyskania korzyści majątkowej, np. okradanie automatów
z monet, instalacji z miedzianych kabli, publiczne toalety z papieru. Rozbijamy lampy,
bo w ciemności łatwiej coś ukraść. Uczeń
przekonany o niesprawiedliwości szkoły
niszczy mienie szkolne. Grupy znudzonych
nastolatków urządzają sobie zawody kto
zbije najwięcej lamp ulicznych, przewróci
najwięcej toalet. Aktami wandalizmu wyrażamy złość i frustrację, np. kibice po przegranym meczu demolują mienie i zostawiają na murach wulgarne określenia drużyny
przeciwnej. Z badań wynika, że najczęstszą
przyczyną wandalizmu jest właśnie nuda.
Ja osobiście myślę, że także bezkarność.

Co na to prawo?
Z punktu widzenia prawa wandalizm nie
ma ostrych granic. Czym innym jest wandalizm jako przestępstwo lub wykroczenie, np. wybicie szyby w szkole
zkole
(podlega prawu karnemu
i wykroczeń), czym innym
tzw. masowe zachowania
patologiczne, czyli np.
niszczenie stadionu lub
innego miejsca przez grupę pseudokibiców (podlega kryminologii i psychologii społecznej), a graffiti
może być uznane za wandalizm lub sztukę, w zależności od oceniającego. W
perspektywie historycznej
i terytorialnej akty wanda-lizmu bywały i są społecz--

Napis na ścianie
typu:
„Kocham
cię
t
K h
i Kasiu”
K i ” nie
i bub
dzi oburzenia lecz uśmiech i nikt nie myśli
o tym, ile będzie kosztowało malowanie …
Skoro efekt wandalizmu można uznać
za dzieło sztuki (graffiti), skoro jest to tylko
wykroczenie, czyn o niskiej szkodliwoo
ści – wandale czują się bezkarni. Nie ma
a
też niestety w naszym społeczeństwie
e
zwyczaju zwracania uwagi. Prawie niktt
nie powie – zostaw to, tak nie wolno
o
…, a znajomi zwykle ostrzegają: nie
e
wtrącaj się, bo będziesz miała kłopotyy
(?!). O czym świadczy ta „dobra rada”?
Dlaczego nikt nie informuje Policji, że
widział wandali wyrywających kable
ze ściany, przewracających ławki w
parku czy tłukących szyby na przystanku autobusowym? A może nam,
Polakom kojarzy się to ze szczęśliwie
minionymi czasami komunizmu i donosinosicielstwem? Anonimowe skargi na ludzi i instytucje są jednak w naszym kraju dość rozpowszechnione. Wygląda więc na to, że nie
obawiamy się napisać anonimu o tym, jaki
to Kowalski jest wredny, ale nie uważamy za

słuszne poinformować kto zadrapał gwoździem samochód sąsiada, zniszczył kamerę
na budynku czy nawierzchnię placu zabaw
przy szkole.
s

Kary za wandalizm
Jeśli wartość zniszczonej lub uszkoJ
dzonej
rzeczy jest niższa niż 250 zł,
dzo
sprawca
odpowiada jak za wykroczenie,
spr
tzn.
tzn może być ukarany karą aresztu,
ograniczenia
wolności albo grzywny;
og
gdy
gd przekracza 250 zł, jest przestępstwem
określonym w art. 288 §1 Kos
deksu
karnego, tzn. grozi mu kara
d
pozbawienie
wolności od 3 miesięcy
p
do 5 lat. Dodatkowo sąd może orzec
obowiązek zapłaty równowartości
wyrządzonej szkody lub obowiązek
przywrócenia
do stanu poprzedniego. Nie
przyw
wiem, czy wandale zdają sobie sprawę np. z
tego, że
ż bezpieczna nawierzchnia placu zabaw, którą tak beztrosko niszczą, kosztuje
kilkadziesiąt tysięcy zł. (!). Jeśli wandal jest
nieletni (nie skończył 13 lat), sąd potraktuje akt wandalizmu jako przejaw demoralizacji i może zastosować

środki
przewidziane w ustawie o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Jeśli ma 13 – 17 lat,
będzie podobnie, ale po ukończeniu 15 lat
może odpowiadać, a po ukończeniu 17 lat
odpowiada na zasadach określonych
w kodeksie karnym.

Czym skorupka za młodu…
Cz
Ludzie, którzy nauczyli własne
dzieci wyrzucać papierki do kosza a
dz
nie tam, gdzie akurat stoją, wiedzą
n
ile na taką naukę potrzeba czasu.
Opakowania po chipsach, lodach,
O
batonikach i plastikowe butelki po
b
napojach leżące wzdłuż praktyczn
nie każdej polskiej drogi świadczą
n
o tym, że nie każdy rodzic nauczył
własne
dziecko tej prostej czynnow
ści.
ś W szkole, na prośbę „podnieś
ten papierek” słyszę najczęściej: „to
nie moje”. Jako nauczycielka zwykle
WRZESIEŃ 2019
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Deratyzacja – obowiązek
właściciela nieruchomości
tłumaczę, przekonuję, albo – dla przykładu
– podnoszę sama. To nie moje, a więc mogę to zepsuć, wyrwać, zniszczyć. Sądzę, że
podobne myślenie stoi u podstaw polskiego
wandalizmu. Nikt nie niszczy własnego
domu, nie sika w kącie własnego pokoju, ale
w świetlicy wiejskiej, którą

radny gminny oddał we władanie miejscowej młodzieży, bo przecież taka biedna, bo
brakuje dla niej oferty kulturalnej, to już owszem. Nie będę opisywać jak świetlica wyglądała po tym eksperymencie ...

Jak walczyć z wandalizmem?
Oto jest ważne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Większości z nas trudno
zrozumieć po co i dlaczego ktoś wyrywa kosz
stojący przy drzwiach szkoły, tłucze szybę,
wyrywa i niszczy barierkę przy wjeździe dla
niepełnosprawnych. Częste w naszej gminie jest zostawianie butelek po piwie i innych
alkoholach w miejscach publicznych, przy
czym – nie wiedzieć czemu – wandale upodobali sobie place zabaw przy szkołach. Butelki
bywają potłuczone, a przecież rano przyjdą
tam dzieci, może nawet dzieci sprawcy, sąsiada lub kogoś z rodziny… i skaleczenia jak
w banku. Szkoły uczą właściwych zachowań,
ale wszak podstawowa siła pedagogiczna to
dom rodzinny. Jeśli tata i mama pozwalają
dziecku kopać kosz, czy łamać gałęzie, nie
będzie rozumiało o co nam chodzi. Dlatego
mogę tylko apelować, prosić. Rodzice, uczcie
własne dzieci postawy obywatelskiej. Rzecz
wspólna (szkoła, kościół, ulica) jest nasza, nie
niczyja. Pilnujcie, aby dziecko wrzuciło papierek do kosza, a jeśli go nie ma w miejscu, gdzie
rozpakowało chipsy, niech włoży opakowanie
do kieszeni. Wyrzuci przy okazji. Sprawdzajcie, co robią wasze nastoletnie dzieci i jak
„bawią się” po wygaszeniu świateł przy szkołach i drogach. Zadbajmy wspólnie o to, aby w
naszej gminie było ładnie i bezpiecznie. Jeśli
widzicie wandali zadzwońcie do zarządcy
mienia, na 997 lub 112.
Helena Skomorowska
WRZESIEŃ 2019

D

eratyzacja jest zabiegiem, w
wyniku którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym
przenoszonym przez
gryzonie. Deratyzacja
jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza
bądź zarządcy nieruchomości.
Obowiązek ten wynika z art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151z późn.
zm.), zgodnie z którym: „Właściciel, posiadacz
lub zarządzający nieruchomością obowiązani są
utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i
chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”Dodatkowo,
w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w
regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy określa się terminy obowiązkowej
deratyzacji.
Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości
związane z produkcją, handlem i magazynowaniem
artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług
bytowych. Określenie w regulaminie terminów nie
zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na
których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami
określonymi w Regulaminie.

ZASADY I SPOSÓB
PRZEPROWADZANIA DERATYZACJI

Deratyzację można przeprowadzić
we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości. Do
przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów)
ogólnodostępnych zatwierdzonych
przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Przed rozpoczęciem
deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich
uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory
w drzwiach, podłogach oraz usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące
stanowić pożywienie dla gryzoni.
W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie: „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi
i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone
preparaty należy niezwłocznie usunąć.
Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku
deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest
paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.
Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) i
art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151z późn. zm.)

Jarmark Firlejowski
Impreza organizowana pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa
Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Lubelskiego,
miała charakter plenerowego festynu adresowanego do mieszkańców województwa lubelskiego,
a także do turystów z całego kraju. Miejscem
wydarzenia były ogrody przy zachowanej wieży
dawnego renesansowego pałacu Firlejów, stanowiącej dziś fragment zespołu Domu Spotkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Gospodarze tego
obiektu, wspólnie z gospodarzami działających
obok - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz
parafii pw. Narodzenia NMP, a także z historykami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
nawiązali do wielkiej przeszłości podlubelskiej
wsi, organizując już od 9 lat, Jarmark Firlejowski.
Jarmark przywołał dawne tradycje dworskie i
rycerskie z czasów świetności Rzeczpospolitej i magnackiego rodu z Dąbrowicy. W części historyczno-kulturalnej można było obejrzeć scenki z życia dworu magnackiego, pokazy musztry, fechtunku oraz

przyjrzeć się z bliska rycerzom uczestniczącym w
turnieju. Barwną oprawę zapewniło Stowarzyszenie
Curia Mediaevalis, Chorągiew Wojska Staropolskiego Ziemi Lubelskiej, Towarzystwo Szabli i Miecza z
Zamościa, którzy wciągnęli do zabawy i nauki zebraną publiczność. O wysoki poziom koncertów zadbali:
Chór Benedictus, ZPiT Dąbrowica. Punktem kulminacyjnym były koncerty zespołów Lubelska Baszta
oraz Kapeli spod Lublina.
Odbył się także kiermasz tradycyjnych kulinariów i rękodzieł oraz Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Jastków. Nowością tegorocznego jarmarku był gościnny występ Orkiestry Dętej „Dobrynin” z województwa podkarpackiego biorącej
udział w 9. Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych w Puławach. Jarmark odbył się pod patronatem medialnym: Telewizji Polskiej Oddział
w lublinie oraz Radia Lublin. Wydarzenie wsparli
finansowo: Lubelski Oddział Totalizatora Sportowego oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie.
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500+ dla dorosłych niepełnosprawnych

Ś

wiadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tak zwane 500+ dla dorosłych niepełnosprawnych, wchodzi w życie
od października. Prawo do nowego świadczenia będzie zależało od stanu zdrowia i
dochodów zainteresowanej osoby.Będzie
przysługiwało osobom legalnie mieszkającym w Polsce, które ukończyły 18 lat,
są niezdolne do samodzielnej egzystencji
a ich dochód nie przekracza 1600 zł miesięcznie.
Jak obliczyć próg dochodu? Do progu
dochodów wlicza się wszelkie emerytury i
renty (także zagraniczne), renty socjalne,
świadczenie Mama 4+, a także świadczenia z pomocy społecznej inne niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Nie uwzględnia
się natomiast dochodu z pracy zarobkowej,umów dzierżawy i najmu. Nie wlicza się
także renty rodzinnej, przysługującej osobie, która stała się całkowicie niezdolna
do pracy do ukończenia 16 lat lub w trakcie nauki przed 25 rokiem życia. W limicie
nie uwzględnia się również świadczeń o
charakterze jednorazowym (np. jednorazowego zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku pogrzebowego) oraz dodatków (np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku
dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego).

Jakie dokumenty będą potrzebne? Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć
wniosek. Powinien on trafić do instytucji,
która wypłaca zainteresowanemu emeryturę lub rentę. Jeśli niepełnosprawny
nie ma takiego świadczenia, to wniosek
składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS wniosek ma symbol
ESUN. Do wniosku należy dołączyć ważne orzeczenie potwierdzające niezdolność
do samodzielnej egzystencji. Może to być
orzeczenie o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do
samodzielnej egzystencji,

– całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
ZUS będzie również honorował orzeczenia wydane przed 1 września 1997 r.
Przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczające wnioskodawcę do pierwszej grupy inwalidów (jeśli orzeczenie zachowało ważność). Jeżeli
niepełnosprawny nie ma żadnego z tych
orzeczeń, powinien dołączyć do wniosku
dokumentację medyczną i zaświadczenie
o stanie zdrowia wydane przez swojego
lekarza.
Osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinna je także dołączyć do wniosku. W takiej
sytuacji lekarz orzecznik wyda orzeczenie
na podstawie badania pacjenta i dokumentacji medycznej. Może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania, gdy
dokumentacja dołączona do wniosku jest
wystarczająca.Wniosek i załączniki może
w imieniu niepełnosprawnego złożyć jegopełnomocnik.Do końca listopada będzie
obowiązywał wydłużony termin na wydanie decyzji, ponieważ w tym czasie może
wpłynąć ogromna liczba wniosków. Wnioski złożone do 30 listopada ZUS rozpatrzy
w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej
okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Później ten termin skróci się do 30 dni.

ASF - wirus afrykańskiego pomoru świń

A

frykański pomór świń jest bardzo
zakaźną, wirusową chorobą świni
domowej i dzikiej. Do Europy w latach 50. XX w. wirus pomoru przedostał
się z Afryki, prawdopodobnie za pośrednictwem ptaków i afrykańskich kleszczy
żyjących w ziemi. Wirus ASF również łatwo przenosi się przez kontakt bezpośredni, dlatego największe zagrożenie stanowią dziki, które przechodzą przez granice
w sposób niekontrolowany. To głównie one
przyczyniały się do rozpowszechnienia zarazka w Europie Wschodniej. Wirus przenosi się też pośrednio, np. przez środki
transportu czy - potencjalnie - przez same
produkty pochodzenia świńskiego, np. wędzonki i inne niegotowane produkty, poddawane obróbce w niskich temperaturach.
Przeciwko wirusowi ASF nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki.
Walki z nim nie ułatwia fakt, że wirus
jest dość odporny na niekorzystne warunki środowiska. W niskich temperaturach
może przeżyć nawet kilkanaście miesięcy.

Na szczęście wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka. Nie zaszkodzi więc nawet wtedy, gdyby człowiek nieumyślnie
zjadł mięso chorej lub zakażonej świni.
Dla zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń - albo jego zwalczania - kluczowa
jest ścisła kontrola weterynaryjna uboju
zwierząt. Nie może być dowolności, zwłaszcza, jeśli chodzi o ubój na potrzeby własne, a
mięso przeznaczone do własnej konsumpcji.
Lekarz weterynarii sprawuje pełną
kontrolę nad zdrowiem zwierząt. Każde

podejrzenie choroby u świń należy natychmiast zgłaszać lekarzom weterynarii
pracującym w terenie. Jeśli będzie on podejrzewał groźną chorobę zakaźną, poinformuje powiatowego lekarza weterynarii.
W przypadku wystąpienia wirusa
ASF wojewoda wydaje rozporządzenie, w
którym określone są obszary:
• Zapowietrzony, o promieniu ok. 3 km
wokół ogniska afrykańskiego pomoru
świń;
• Zagrożony, sięgający co najmniej 7 km
poza obszar zapowietrzony.
Na tych obszarach obowiązują zakazy
i nakazy, których należy bezwzględnie
przestrzegać. Przy zwalczaniu choroby
- szczególnie na takim kontynencie jak
Europa - ważne jest też przestrzeganie
zasad międzynarodowej współpracy i bioasekuracji, szczególnie w punktach tzw.
krytycznych, miejscach, w których wirus
mógłby przeżyć i zagrozić zdrowym świniom.
KATARZYNA JUSZCZAK
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Ile masz
na koncie w ZUS?

Co znajdziesz
w liście od ZUS?

Trwa wysyłka informacji. Każdy, kto ma odłożoną choćby jedną
składkę w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, otrzyma wkrótce „Informację o stanie konta
ubezpieczonego”. Warto do niej
zajrzeć aby sprawdzić wartość
odłożonych składek i prognozę
emerytury. W czerwcu ZUS rozpoczął wysyłkę około 20,5 mln
pism z „Informacją o stanie konta
ubezpieczonego”. Około 2,5 mln
z nich dotrze do klientów przez
Internet. Osoby zarejestrowane
w Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogły zobaczyć
„Informację” na swoim profilu w
PUE. Pozostali klienci dostaną
list tradycyjną pocztą. Wysyłka
odbywa się w kilku turach, a ostatnie dokumenty mają dotrzeć do
adresatów najpóźniej z końcem
sierpnia. W województwie lubelskim „Informacja o stanie konta”
trafi do około miliona osób. – Zachęcam każdego naszego klienta
do przeczytania korespondencji
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To bardzo ważne, by mieć
świadomość stanu swoich finansów odkładanych na emerytalną
przyszłość. Równie istotne jest
zweryfikowanie, czy pracodawca odprowadza za nas rzetelnie
składki. List z ZUS-u to nasza
przyszłość, więc okażmy jej należytą troskę – mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes ZUS.

Informacja opisuje stan konta
emerytalnego na 31 grudnia 2018
roku. Dostanie ją każdy mieszkaniec
gminy Jastków, który odprowadził
do ZUS przynajmniej jedną składkę
emerytalną. Dokument przedstawia
sumę zwaloryzowanych składek
(odprowadzonych od 1999 roku)
oraz wartość kapitału początkowego (to kwota zebrana na emeryturę
przed 1999 rokiem). Obie te kwoty
uwzględniają już waloryzację środków za ubiegły rok, która podwyższyła ich wartość o 9,2 proc. Warto
pamiętać, że jeśli ktoś nie pracował
w ogóle przed 1999 rokiem, to jego
kapitał początkowy będzie zawsze
wynosił „zero”. Obok podstawowego
konta ZUS prowadzi dla części ubezpieczonych także subkonto. Subkonto jest częścią drugiego filaru emerytalnego, z którego środki są dziedziczone. Z „Informacji” ubezpieczony
dowie się, ile składek zgromadził
na swoim subkoncie. W liście jest
również zestawienie składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale
na miesiące. Można sprawdzić w
ten sposób, czy pracodawca zgłosił
nas do ubezpieczeń. Informacja zawiera również kwotę, która trafiła do
otwartego funduszu emerytalnego.
Z dokumentu ubezpieczony dowie
się, jakie świadczenia przysługują
z ZUS osobom opłacającym składki
na ubezpieczenia społeczne. List zawiera też wyjaśnienia, co oznaczają
jego poszczególne pozycje.

Prognoza emerytury

Ubezpieczony, który na koniec
ubiegłego roku miał co najmniej 35
lat, dostanie dodatkowo wyliczenie
hipotetycznej emerytury w dwóch
wariantach. Pierwszy pokazuje
prognozę emerytury, gdyby już dalej w ogóle nie pracował i bazował
tylko na składkach dotychczas zebranych na podstawowym koncie w
ZUS. Drugi wariant pokazuje, jaka
mogłaby być jego emerytura, gdy-

by pracował i odprowadzał składki
średnio w takiej wysokości, jak dotychczas. Kolejne dwa wyliczenia
hipotetycznej emerytury uwzględniają dodatkowo składki zgromadzone na subkoncie w ZUS. Warto
więc pamiętać, że te wyliczenia to
tylko prognoza. Będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego
emeryta.

Gdzie znaleźć „Informację” w Internecie?
Osoby, które zarejestrowały się w Platformie Usług
Elektronicznych ZUS, właśnie
w tym portalu będą mogły
obejrzeć dane o swoich składkach. Informacja pojawi się
tam najpóźniej do końca sierpnia. Po zalogowaniu się do
PUE trzeba przejść na górze
do zakładki „Ubezpieczony”.
Następnie z menu po lewej
stronie wybrać „Informacje o

stanie konta”. Wyświetlą się
wtedy wszystkie informacje o
stanie konta z ostatnich lat.
Na górze powinna pojawić się
najnowsza za 2018 rok. Żeby
zapoznać się ze szczegółami,
trzeba wybrać interesujący
rok i kliknąć „szczegóły”.
MAŁGORZATA KORBA
RZECZNIK ZUS
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Zgnilec amerykański pszczół
- obszar zapowietrzony

Z

gnilec amerykański jest jedyną chorobą
pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi
zwalczania na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jeśli istnieje
podejrzenie wystąpienia tej choroby w pasiece,
pszczelarz ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zarodniki zgnilca są niezwykle trwałe, odporne zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury oraz na działanie wielu środków chemicznych. Choroba jest groźna i zwalczana z urzędu
przez służby weterynaryjne. Choć bakteria atakuje wyłącznie larwy, to najbardziej skutecznym
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sposobem uratowania pasieki jest spalenie ula
wraz z całą pszczelą rodziną. Bakteria wywołująca chorobę pojawia się, gdy pszczoły nie mogą zebrać odpowiedniej ilości nektaru, spadzi
lub pyłku, a co za tym idzie zmuszone są ograniczać pokarm dostarczany właśnie larwom.
Zgnilec amerykański nie zagraża ludziom
bezpośrednio, ale pośrednio tak, ponieważ może powodować trudności z zapylaniem roślin na
terenach sadowniczych i ogrodniczych.
Powiatowy lekarz weterynarii stwierdził w
miejscowościach: Jastków, Smugi, Snopków,
Piotrawin, Józefów-Pociecha, Dębówka, Marysin, Natalin i Barak wystąpienie zgnilca amerykańskiego i w związku z tym wskazał obszar

zapowietrzony
powietrzony wokół
wookó
kół ogniska
kół
ooggniska choroby.
chorrob
oby. Na obszarze
rze zapowietrzonym zakazuje się organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół, a
także przemieszczania rodzin pszczelich, pni
pszczelich, a także produktów, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie bez
zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii
w Lublinie. Wójtowie wyżej wskazanych gmin
mają obowiązek także oznakować obszar zapowietrzony tabliczkami z napisem „Zgnilec amerykański pszczół - obszar zapowietrzony”.
KATARZYNA JUSZCZAK
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