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Coraz bliżej nowej drogi
22 kwietnia br. przekazany

został wykonawcy teren budowy dla
drogi Lublin -Głusk - Skrzynice -
Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola
– dr. woj. 837. Termin zakończenia in-
westycji wyznaczono na 31 sierpnia
2016 r.

W dniu 22 marca 2016 r. z
Konsorcjum firm w składzie: Lider –
PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa
10E, 23-200 Kraśnik oraz Partner –
PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-
600 Sandomierz, została podpisana
umowa na wykonanie robót budowla-

nych, w ramach inwestycji  pn.: „Prze-
budowa nawierzchni drogi powiatowej
nr 2272L Lublin -Głusk - Skrzynice -
Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola
– dr. woj. 837”. W/w zadanie jest
współfinansowane ze środków „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. 

Termin wykonania przedmiotu
umowy ustalono na dzień 31 sierpnia
2016 r. Wartość inwestycji to kwota
ponad 3 500 000,00 zł.

W szkołach podstawowych 
będą klasy pierwsze

Od września 2016 roku w
życie wchodzi zmiana ustawy doty-
cząca wieku rozpoczynania przez
dzieci edukacji szkolnej. Od tego roku
w klasach pierwszych uczyć się będą
dzieci 7-letnie, oraz też 6-latki, których
rodzice zdecydują się na posłanie ich
do szkoły. 

W związku z tą zmianą w
wielu gminach pojawiło się zagroże-
nie, że w roku szkolnym 2016/2017
nie zostaną utworzone klasy pierwsze.
W Gminie Jabłonna nie ma jednak ta-
kiego zagrożenia.

Zainteresowanych rodziców
informujemy, iż w roku szkolnym
2016/2017 w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Jabłonna klasy
pierwsze planowane są w następują-
cych szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa im. St. Konar-
skiego w Jabłonnie,
2. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie,
3. Szkoła Podstawowa w Czerniejowie,
4. Szkoła Podstawowa w Tuszowie.

Marcin Pastuszak

Na stacji paliw w Piotrkowie
można bezpłatnie zbadać stan swojej
trzeźwości na profesjonalnym alkoma-
cie, który zakupiony został przez
Gminę Jabłonna ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Badanie wykonywane jest
bezpłatnie. Do alkomatu należy wło-
żyć słomkę jednorazową (słomki wy-
dawane są przez pracowników stacji)
i postępować zgodnie z instrukcją wy-
świetlaną na ekranie alkomatu.

Alkomat zamontowany 
w Piotrkowie jest już drugim takim
urządzeniem, z którego mieszkańcy
naszej Gminy mogą skorzystać bez-
płatnie. W ubiegłym roku podobne
urządzenie zamontowane zostało na
stacji paliw Orlen w Jabłonnie. 

Marcin Pastuszak

W Piotrkowie można
zbadać stan swojej

trzeźwości

Gmina Jabłonna informuje, że
rozpoczęła realizację zadania pod
nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Jabłonna”. Zadanie to  do-
towane jest na podstawie umowy Nr
167/2016/D/OZ z dnia 30.05.2016 r.
zawartej z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obej-
muje 100% kosztów kwalifikowanych

tj. kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwienia materiałów zawiera-
jących azbest, w tym 50% ze Środków
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ra-
mach programu priorytetowego
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony
Środowiska i gospodarki wodnej reali-
zowanych przez WFOŚiGW „ Część 1
– Usuwanie wyrobów zawierających
azbest ” na lata 2016-2017” oraz 50%
ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.

W związku z realizacją zada-
nia zachęcamy mieszkańców Gminy
Jabłonna do składania wniosków o
usunięcie azbestu. Wnioski są do po-
brania w Urzędzie Gminy Jabłonna.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 81 561 00 12.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dyżur przedszkolny w wakacje

Uprzejmie informujemy, że od
1 do 31 lipca 2016 r. planowany jest
dyżur w godzinach od 7:00 do 16:00 
w Przedszkolu Publicznym w Piotrko-
wie dla dzieci w wieku przedszkolnym
z terenu naszej gminy.

Praca przedszkola uzależ-
niona będzie od liczby dzieci, których
rodzice zadeklarują udział dziecka 

w zajęciach (minimum 15 dzieci).
Szczegółowe informacje oraz

zapisy przyjmowane są w sekretaria-
cie Zespołu Szkół w Piotrkowie w ter-
minie od 20 do 24  czerwca 2016 r.
lub telefonicznie: 81 561 30 03.
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Wydłużenie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie
Wychodząc naprzeciw potrze-

bom i oczekiwaniom mieszkańców i
klientów Starostwo Powiatowe w Lub-
linie od dnia 1 czerwca 2016 r. we
wtorki wydłuża godziny pracy urzędu.
W godzinach 7.00 – 17.00 będą pra-
cowały wydziały bezpośrednio obsłu-
gujące klientów:
• Wydział Architektoniczno – Budowlany,
• Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa,
• Wydział Geodezji z wyłączeniem filii,
• Wydział Komunikacji, Transportu i
Drogownictwa z wyłączeniem filii.

W tych godzinach również bę-
dzie otwarty Punkt Obsługi Klienta
oraz Kasa. Jednocześnie we wtorki
oraz w pozostałe dni tygodnia inne wy-
działy będą pracowały w godzinach
7.30 – 15.30

W związku z powyższym czas
pracy Starostwa w poszczególnych
dniach tygodnia przedstawia się na-

stępująco:
• Poniedziałek: 7.30 – 15.30
• Wtorek: 7.30 – 15.30, 7.00 – 17.00
(ww wydziały)
• Środa: 7.30 – 15.30
• Czwartek: 7.30 – 15.30
• Piątek: 7.30 – 15.30

Zmiana ta ułatwi mieszkań-
com powiatu załatwianie spraw w
urzędzie. Dzięki wprowadzonej zmia-
nie będą mogli „przed pracą” czy „po
pracy” m.in. złożyć wniosek, nie-
zbędne dokumenty, odebrać decyzję,
prawo jazdy czy dowód rejestracyjny,
a także uzyskać informację na temat
rozpatrywanej sprawy. 

Przypominamy również, że
wiele spraw administracyjnych załat-
wić można drogą elektroniczną, z każ-
dego miejsca, przez całą dobę. W tym
celu założyć należy konto na ePUAP
(elektronicznej Platformie Usług Admi-
nistracji Publicznej), potwierdzić je

profilem zaufanym, czyli bezpłatnym
podpisem elektronicznym, służącym
do uwierzytelniania obywateli w syste-
mie e-administracji. Platforma zapew-
nia szereg korzyści: nie trzeba
odwiedzać urzędu, stać w kolejce ani
podawać wielokrotnie tych samych da-
nych, sam profil zaufany natomiast za-
stępuje w kontaktach z administracją
podpis odręczny. Użytkownik loguje
się na stronie www.epuap.gov.pl, wy-
biera sprawę, jaką chce załatwić, wy-
pełnia wniosek, podpisuje go profilem
zaufanym i następnie przesyła do
urzędu.

Jednocześnie zachęcamy do
korzystania z naszej poczty elektro-
nicznej uruchomionej specjalnie dla
naszych klientów
pok@powiat.lublin.pl, gdzie można
zgłaszać swoje propozycje na dalsze
usprawnianie pracy naszego urzędu.

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Wiosenne porządki w Gminie Jabłonna

Każdy z nas chciałby miesz-
kać w ładnej, czystej i estetycznej oko-
licy, aby tak się stało potrzebna jest

praca nas wszystkich. W sobotę 7
maja mieszkańcy miejscowości Tu-
szów, Wierciszów i Skrzynice zorgani-

zowali akcję społeczną sprzątania
swoich miejscowości. 

Akcja trwała kilka godzin.
Udało się zebrać łącznie 2 kontenery
śmieci.

Nasza gmina posiada duże
walory przyrodniczo – krajobrazowe,
dlatego też zwracamy się do wszyst-
kich Państwa o wspólne dbanie o
teren, którego wszyscy jesteśmy gos-
podarzami, pamiętając o tym, że
nasze otoczenie świadczy o nas.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Gminny samochód
Gmina Jabłonna zakupiła sa-

mochód typu bus, który wykorzysty-
wany będzie m.in. do prowadzenia
prac porządkowych na drogach gmin-
nych przez pracowników gospodar-
czych zatrudnionych w Urzędzie
Gminy.

Od maja pracownicy zajmują
się koszeniem poboczy przy drogach
gminnych oraz gminnych terenów zie-
lonych. Dodatkowo koszone są rów-
nież zajzdy z dróg wojewódzkich i
powiatowych. 

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
28 maja 2016 r. odbyły się wy-

bory do Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Poża-
rnych RP. Na nowego Prezesa wy-
brany został Roman Dąbek. 

Pozostały skład Zarządu:
Wiceprezes - Łukasz Kochaniec,
Wiceprezes - Mariusz Bogut,
Komendant Gminny - Bolesław Skalski,
Sekretarz - Marek Bryda,
Skarbnik - Magdalena Sałek,
Członek Prezydium - Henryk Salasa,
Członek - Ryszard Małek (OSP Chmiel),
Członek - Stanisław Nieznaj (OSP Czer-

niejów),
Członek - Witold Wójcik (OSP Czerniejów),
Członek - Stanisław Klimek (OSP Jab-
łonna),
Członek - Jan Kruk (OSP Piotrków),
Członek - Ryszard Piskorek (OSP Skrzy-
nice),
Członek - Violetta Rudzka (OSP Skrzy-
nice),
Członek - Jan Lis (OSP Tuszów),
Członek - Ryszard Lis (OSP Wierciszów),
Członek - Daniel Wojtyła (OSP Wierci-
szów).



URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (6)/2016, Czerwiec 2016

5

Wydawanie jabłek w gminie Jabłonna

Od 1 kwietnia 2016 r. ruszył
rządowy program „Rodzina 500+”.
Program realizowany jest także w
Gminie Jabłonna, gdzie do chwili
obecnej do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jabłonnie o świad-
czenie wychowawcze złożono 533
wnioski. 

Po rozpatrzeniu i wydaniu de-
cyzji świadczenie zostało przyznane
dla 840 dzieci. Część wniosków zos-
tała już wypłacona w miesiącu maju,
pozostałe wypłaty zainteresowani
otrzymają w miesiącu czerwcu. 

Przypominamy mieszkańcom
naszej Gminy, że osoby, które jeszcze

nie złożyły wniosku mają czas do 1
lipca 2016 r.,  aby otrzymać wyrówna-
nie za miesiąc kwiecień i maj. Wnioski
złożone po tym terminie będą wypła-
cane od daty złożenia wniosku. 

Kierownik GOPS
Halina Kosiarczyk

W miesiącu maju 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jabłonnie zorganizował akcję rozda-
wania jabłek dla wszystkich mieszkań-
ców Gminy z rezerw Agencji Rynku
Rolnego. Jabłka były wydawane w po-
szczególnych wsiach i cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Ogółem na
terenie gminy rozprowadzono 30 ton
jabłek. 

W sprawnym przebiegu akcji

pomagali nam strażacy z poszczegól-
nych wsi, którym składam serdeczne
podziękowania. 

Jednocześnie informuję, że w
miarę możliwości podobne akcje będą
jeszcze organizowane na terenie na-
szej gminy.

Kierownik GOPS
Halina Kosiarczyk

500 + w Gminie Jabłonna

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiały siewnego

Producenci rolni do 25
czerwca 2016 r. mogą składać wnioski
w Agencji Rynku Rolnego o przyzna-
nie dopłat z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do
powierzchni gruntów ornych obsia-
nych lub obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany gatunków roślin uprawnych,
zakupionym i wysianym/wysadzonym
w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15
czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są gatunki
roślin:
- zboża: pszenica zwyczajna, psze-
nica twarda, żyto (populacyjne, synte-
tyczne lub mieszańcowe), jęczmień,
pszenżyto, owies,

- rośliny strączkowe: łubin (żółty, wą-
skolistny lub biały), groch siewny,
bobik, soja, wyka sienna,
- ziemniak,
- mieszanki zbożowe i pastewne spo-
rządzone z ww. roślin objętych syste-
mem dopłat z wyłączeniem ziemniaka.

Producenci rolni, którzy po-
nieśli straty w uprawach zniszczonych
w wyniku działania niskich temperatur
również mogą ubiegać się o dopłaty.
Warunkiem otrzymania zwrotu kosz-
tów za materiał siewny jest zakupienie
i zużycie do siewu lub sadzenia mate-
riału siewnego. Do wniosku należy do-
łączyć dokumenty potwierdzające
zakup materiału siewnego i wystąpie-
nie szkody w uprawach.

Wniosek o przyznanie dopłaty
wraz z wymaganymi załącznikami na-

leży przesłać przesyłką listowną bądź
złożyć osobiście w Oddziale Tereno-
wym Agencji Rynku Rolnego, 20-610
Lublin, ul. Leszka Czarnego 3. O ter-
minie złożenia wysłanego wniosku de-
cyduje data stempla pocztowego. 

Pod adresem
https://elf.arr.gov.pl dostępna jest bez-
płatna aplikacja ELF, służąca do wy-
pełnienia i drukowania wniosku o
przyznanie ww. dopłaty. Szczegółowe
informacje można uzyskać telefonicz-
nie w punkcie informacyjnym  tel. 22
661 72 72 oraz w Oddziałe Tereno-
wym ARR w Lublinie, te. 81 536 37 00
oraz na stronie internetowej Agencji
www.arr.gov.pl w zakładce Materiał
siewny.

Agencja Rynku Rolnego 
Oddział Terenowy w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie
informuje, że w dniach od 1 czerwca
do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych
gospodarstwach rolnych w całej Pol-
sce zostanie przeprowadzone badanie
struktury gospodarstw rolnych (R-
SGR).

Celem badania jest pozyska-
nie danych na potrzeby oceny zasto-
sowanych i kształtowania nowych
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz
dostarczenie informacji pozwalających

na dokonanie analizy zmian w struktu-
rze gospodarstw rolnych, a także ich
charakterystyki. Wyniki badania po-
służą również kształtowaniu polityki
żywnościowej państwa, dlatego tak is-
totne jest pozyskanie rzetelnych infor-
macji od użytkowników
indywidualnych gospodarstw rolnych.

Równolegle z badaniem
struktury gospodarstw rolnych jedno-
stki statystyki publicznej realizować
będą również dwa inne badania o te-

matyce rolniczej: badanie pogłowia
bydła, owiec i drobiu oraz produkcji
zwierzęcej (R-ZW-B) oraz badanie po-
głowia świń oraz produkcji żywca
wieprzowego (R-ZW-S). Użytkownicy
gospodarstw rolnych będą mogli prze-
kazać dane przez internet, telefonicz-
nie lub ankieterowi statystycznemu.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Informacja Urzędu Statystycznego w Lublinie
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„…Iskra, która rozpala cały świat…” - II Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Świętym Janie Pawle II dla szkół z terenu Gminy Jabłonna 

12 maja 2016 r. w Zespole
Szkół w Piotrkowie odbył się II Między-
szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym
Janie Pawle II pod patronatem Staro-
stwa Lubelskiego, Gminy Jabłonna,
Parafii W Piotrkowie. W konkursie
wzięły udział szkoły z terenu Gminy
Jabłonna: Zespół Szkół w Piotrkowie,
Zespół Szkół w Jabłonnie, Szkoła
Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Pod-
stawowa w Skrzynicach, Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie i Gimnazjum
Publiczne w Piotrkowie.

Celem konkursu było pogłębia-
nie wiedzy na temat życia i nauczania
Świętego Jana Pawła II oraz motywo-
wanie do naśladowania jego czynów.
Na konkurs przybyli zaproszeni go-

ście: Dariusz Gajo, Małgorzata Adam-
czyk, Urszula Paździor
(przedstawiciele Starostwa Lubel-
skiego), Marcin Pastuszak - Wicewójt
Gminy Jabłonna, redaktor „Niedzieli
Lubelskiej”- pani Beata Boguszewska,
dyrektorzy szkół, księża z terenu
Gminy Jabłonna oraz nauczyciele,
przygotowujący uczniów.

Konkurs składał się z II części.
Pierwsza część - konkurs wiedzy na

temat życia i nauczania Świętego
Jana Pawła II. Uczniowie rywalizowali
ze sobą w 9 konkurencjach: krzy-
żówka, losowanie zestawów z pyta-
niami zamkniętymi, pytania otwarte o
różnym stopniu trudności - za 1,2 lub
3 punkty oraz pytania do piosenek,
które zaśpiewał chórek szkolny, pro-
wadzony przez pana Grzegorz Du-
dziaka. W ostatniej konkurencji
drużyny miały możliwość wykazania
się wiadomościami na temat Świato-
wych Dni Młodzieży, które w tym roku
odbędą się w Krakowie. 
Druga część to konkurs recytatorski,
mający na celu popularyzację poezji
Jana Pawła II oraz rozwijanie zdolno-
ści twórczych i umiejętności recytator-

skim uczniów. Każdą szkołę
reprezentował wybrany w eliminacjach
szkolnych recytator. 

Nad poprawnością odpowiedzi
czuwała komisja  w składzie: ks. Pro-
boszcz Marek Chodorowski, ks. Pro-
boszcz Mirosław Flak, Urszula
Paździor i Małgorzata Adamczyk.
W wyniku uzyskanej przez uczniów
punktacji, jury ustaliło następującą kla-
syfikację drużyn w konkursie wiedzy: 

I miejsce –Zespół Szkół w Piotrkowie
(skład drużyny: Iga Woźnica, Wero-
nika Gustaw, Szymon Malec),
II miejsce -  Zespół Szkół w Jabłonnie
(skład drużyny: Patrycja Pielecha,
Paweł Tyburczyk, Bartosz Światkow-
ski),
III miejsce – Gimnazjum Publiczne w
Piotrkowie (skład drużyny: Aleksandra
Gąbka, Julia Tyburczyk, Dominika
Grzegorczyk).

Puchary oraz nagrody rzeczowe
za zajęcie I, II i III miejsca ufundowali:
Starosta Lubelski - pan Paweł Pikula,
Wójt Gminy Jabłonna - pani Magda-
lena Sałek, oraz  Radna Powiatu Lu-
belskiego - pani Urszula Paździor. 
W konkursie recytatorskim wygrały na-
stępujące osoby:
I miejsce –  Michał Welman z Zespołu
Szkół w Jabłonnie,                                                  
II miejsce - Martyna Zaborek z Ze-
społu Szkół w Piotrkowie,
III miejsce - Dominika Skalska z Gim-
nazjum Publicznego w Piotrkowie.
Fundatorem nagród w tej części kon-
kursu był Ks. Marek Chodorowski Pro-
boszcz Parafii Chrystusa Dobrego
Pasterza w Piotrkowie.

Finaliści konkursu gminnego
wykazali się ogromną wiedzą o życiu i
nauczaniu Papieża- Polaka. Rywaliza-
cja między drużynami dostarczyła
wszystkim wiele radości. Taki typ im-
prez, organizowanych na terenie na-
szej Gminy, to doskonały sposób na
integrację szkół, które są jednym z
elementów naszej „małej ojczyzny”
jaką jest Gmina Jabłonna.  Zdaniem
organizatorów wszyscy, którzy wzięli
udział w konkursie, odnieśli zwycię-
stwo, ponieważ zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom wiedzy. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dy-
plom i słodki upominek. Sponsorom
serdecznie dziękujemy, a laureatom
gratulujemy.

Po zakończeniu eliminacji
uczniowie i zaproszeni goście obej-
rzeli przedstawienie z okazji rocznicy
Chrztu Polski, przygotowane przez
panią Wiolettę Woźnicę oraz młodych
aktorów z klasy VI, a następnie zostali
zaproszeni na obiad i kremówki papie-
skie. Imprezę poprowadziły pani Alicja
Dyzma oraz pani Agnieszka Marzec.
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100 lat Szkoły Podstawowej w Czerniejowie

22 maja 2016 r. Szkoła Pod-
stawowa w Czerniejowie świętowała
jubileusz 100 – lecia swojego istnienia.
Na uroczystość przybyło liczne grono
znakomitych gości, m.in.: reprezentu-
jąca Starostę Powiatu Lubelskiego,
radna pani Urszula Paździor, pani
Magdalena Misiaszek – reprezentu-
jąca pana Krzysztofa Hetmana - posła
do Parlamentu Europejskiego, pan
Eugeniusz Pelak – wicekurator
oświaty w Lublinie, pani Magdalena
Sałek – Wójt Gminy Jabłonna, pan
Marcin Pastuszak – zastępca Wójta
Gminy Jabłonna, pan Roman Dąbek –
przewodniczący Rady Gminy Jab-
łonna, pani Ewa Maj – dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Szkół w
Jabłonnie. Obecni byli także dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych szkół, lokalni sa-
morządowcy, nauczyciele, pracownicy
szkoły, absolwenci, rodzice i ucznio-
wie.

Uroczystości rozpoczęła
msza święta w intencji szkoły konce-
lebrowana przez księdza proboszcza
Mirosława Flaka i księdza kanonika
Dariusza Kowalskiego, który wygłosił
okolicznościową homilię. 

Po nabożeństwie głos zabrała
dyrektor Szkoły Podstawowej w Czer-
niejowie – pani Maria Zarzecka, która
w swoim przemówieniu powitała
wszystkich zgromadzonych, przedsta-
wiła historię szkoły, przypomniała na-
zwiska pierwszych pedagogów,
podkreślając jak wielki wkład w rozwój
szkoły wnieśli państwo Zofia i Jan Kra-
szewscy, wieloletni nauczyciele od-
dani swemu powołaniu, którzy swoje
życie związali z Czerniejowem i tutej-
szą szkołą. To dzięki ich staraniom po-
wstała Izba Pamięci Narodowej, za

którą szkoła w 1974 roku została od-
znaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Wzruszające i ciepłe
słowa podziękowania zostały skiero-
wane do grona pedagogicznego, a
także do nauczycieli emerytów i pra-
cowników szkoły, którym wręczono
okolicznościowe statuetki. Kończąc
swoje wystąpienie, pani Dyrektor po-
dziękowała także wszystkim tym, któ-
rzy swoim wsparciem przyczynili się
do zorganizowania jubileuszu. 

Po części oficjalnej uczniowie
odśpiewali hymn Szkoły Podstawowej
w Czerniejowie, którego autorką słów
i muzyki jest nasza absolwentka, a
obecnie nauczycielka muzyki – pani
Dorota Kasprzak.

W dalszej części obchodów
uczniowie i absolwenci zaprezentowali
bogaty program artystyczny. Na po-
czątku wystąpiły przedszkolaki wyko-
nując trzy tańce współczesne.
Następnie na scenie pojawił się Duch
Szkoły, który poprowadził wszystkich
zebranych przez dzieje naszej pla-
cówki od roku 1916 do współczesno-
ści. Opowieści Ducha, w rolę którego
wcieliła się nasza absolwentka – Ewa
Kasprzak, były przeplatane pieśniami,
tańcami i pokazami akrobatycznymi.

Najpierw zaprezentowała się klasa III,
która w pięknych ludowych strojach
wykonała poloneza do muzyki W. Ki-
lara. 

W dalszej części mogliśmy
podziwiać utalentowanych wokalnie:
Martynę Mielnik z klasy VI i Marcina
Pietrzaka – absolwenta szkoły w utwo-
rze Piotra Rubika „Psalm dla Ciebie”.
Zofia Bryda – dziś uczennica gimnaz-
jum, laureatka wielu konkursów wokal-
nych na szczeblu gminnym i
wojewódzkim, wykonała utwór Anny
German - „Człowieczy los”. W pokazie
akrobatycznym udział wzięły uczen-
nice Gimnazjum Publicznego w Jab-
łonnie: Natalia Dudziak, Maja
Radecka, Martyna Pakosz. Podczas
części artystycznej chór szkolny pro-
wadzony przez panie: Mirosławę
Pruszkowską i Barbarę Sagan wyko-
nał wiele pieśni związanych z historią
szkoły. Na koniec mogliśmy podziwiać
występ absolwentów w inscenizacji „O
Teresce, która do szkoły nie chodziła”,
do której scenariusz napisała pani
Ewa Kasprzak.

Uroczystość uświetnili także
swoimi występami: kapela ludowa
OSP Czerniejów, Koło Gospodyń
Wiejskich z Czerniejowa, zespół mu-
zyczny – Adax.

Z okazji Jubileuszu przygoto-
wana została także wystawa okolicz-
nościowa poświęcona historii szkoły.
Stare fotografie i kroniki można było
oglądać w sali gimnastycznej. Szkolne
koło dziennikarskie przygotowało wy-
danie specjalne gazetki szkolnej, w
której można znaleźć wiele interesują-
cych materiałów dotyczących historii
szkoły, dziejów Izby Pamięci, losów
drużyny harcerskiej. Można tam rów-
nież zapoznać się z fragmentami twór-
czości literackiej naszych uczniów i
absolwentów.
Urszula Oberda
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7. talent z Gimnazjum w Jabłonnie
W piątek i sobotę, 15 i 16 kwietnia, od-
były się przesłuchania konkursowe w
ramach szóstej edycji Wojewódzkiego
Konkursu Artystycznego „7 Talent”, or-
ganizowanego przez VII Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Konopnickiej w
Lublinie.

W tegorocznych przesłucha-
niach wzięło udział ponad 140 uczest-
ników.  Młodzi artyści, aby
zaprezentować swoje umiejętności
wokalne, instrumentalne i taneczne
przyjeżdżali z różnych części woje-
wództwa lubelskiego, m.in. ze Świd-
nika, Lubartowa, Biłgoraja, Parczewa,
Chełma, Lublina.

Z Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie do uczestnictwa w konkur-
sie zgłosiło się 3 uczniów: Marcin Piet-
rzak, Paulina Sprawka i Aneta Vlasak.
W ich wykonaniu można było usłyszeć
utwory Marka Grechuty, Edyty Gep-
pert i Anny Jantar. Uczniowie z wielka
pasją i zaangażowaniem wykonali
swoje piosenki konkursowe.

Z całego grona, tak wielu
uczestników, główna nagrodę - Grand
Prix zdobył Marcin Pietrzak. Uczeń
pierwszej klasy gimnazjum, mieszka-
niec Czerniejowa, nie tylko zaprezen-

tował swój talent wokalny, ale także
aktorski. Swoim wykonaniem piosenki
„Nie dokazuj” z repertuaru Marka Gre-
chuty, oczarował nie tylko publiczność,
ale jak widać, również jury. Podczas
przesłuchań konkursowych z wielką
przyjemnością słuchało się jego występu. 

Uroczyste wręczenie nagród,
jak i występy laureatów tegorocznego
konkursu, miało miejsce w Studiu
Koncertowym Polskiego Radia Lublin,
29 kwietnia. Marcin Pietrzak spośród
kilkunastu laureatów zaprezentował
się ostatni - jako „wisienka na torcie”.
Wiele emocji i wspaniały nastrój udzie-
lił się każdemu. Dla laureatów był to
wspaniały czas, dzięki, któremu są bo-
gatsi o kolejne doświadczenie. 

Marcina można było również
obejrzeć w wiadomościach TVP Lub-
lin, które emitowano 29 kwietnia o go-
dzinie 18 i 21.45, jak również usłyszeć
w sobotę, w audycji radiowej „Jasiek”
w  Radiu Lublin. 
Więcej informacji na temat  tegorocz-
nego konkursu „7 Talent” można zna-
leźć również na stronach  podanych
poniżej:  
http://www.zs11.pl/strony/7talent2016/
http://www.zs11.pl/,
http://www.zs11.pl/strony/666/, 

Urszula Cękała 
nauczyciel muzyki

w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie

Sukces Kacpra Piotrowskiego!

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowo-Wschodni oraz
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Pamięci Maj-
danka w Lublinie przygotowały II
Powiatowy Konkurs przyrodniczo-pla-
styczny pt.: „Ptaki chronione Lubelsz-
czyzny”. 

Wśród wielu nadesłanych
prac dostrzeżono kompozycję wyko-
naną przez ucznia klasy IV Szkoły
Podstawowej w Czerniejowie Kacpra

Piotrowskiego. Jego ilustracja wyko-
nana pastelami zdobyła pierwsze
miejsce. 

Nie jest to pierwszy sukces
naszego kolegi. Jego praca leci w kos-
mos, a obraz na konkurs pożarniczy
otrzymał wyróżnienie na szczeblu
gminy. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Małgorzata Mikulska

Nasze prace polecą 
w kosmos!

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Czerniejowie pod opieką p. Mał-
gorzaty Mikulskiej jesienią
przygotowali prace na konkurs organi-
zowany przez Europejską Agencję
Kosmiczną ESA z siedzibą w Holandii.
Aż 10 prac z naszej szkoły zostało wy-
typowanych do wystrzelenia w 2017
roku razem z teleskopem Cheops w
Kosmos. 

Rysunki przedstawiające ba-
dania Kosmosu przez teleskop wyko-
nali: Wiktoria Puchała (kl. 4), Jagoda
Rycerz (kl. 4), Sebastian Gęca (kl. 4),
Patrycja Pawlak (kl. 5), Pamela Mac-
cioni (kl. 6), Kinga Cebula (kl. 4), Pat-
rycja Ziętek (kl. 3), Oliwia Wójcik (kl.
4), Adrian Milewski (kl. 2), Kacper Piot-
rowski (kl. 4). 

Nasze prace można obejrzeć
na stronie http://cheops.unibe.ch/chil-
dren-drawing-esa/, pod numerami
kodów 20-442 oraz 23-144.

Małgorzata Mikulska
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Z wizytą na Łotwie

Gimnazjaliści zwiedzają Rumunię z programem Erasmus+

W dniach 4 – 9 kwietnia 2016
r. na Łotwie odbyło się kolejne między-
narodowe spotkanie koordynatorów i
nauczycieli biorących udział w projek-
cie Erasmus+ „Let’s Make Music on in
the Classroom”. Gimnazjum Publiczne
w Jabłonnie reprezentowały panie:
Edyta Bork oraz Elżbieta Kochaniec. 

Podczas warsztatów nauczy-
ciele szkół partnerskich z Turcji, Hisz-
panii, Węgier, Rumunii, Włoch, Litwy,
Łotwy oraz Polski planowali kolejne
wizyty, dyskutowali nad innowacyj-
nymi metodami nauczania, w których
istotną rolę odgrywa muzyka, a także
obserwowali ich zastosowanie w prak-
tyce. Ponadto każdy kraj prezentował
wykorzystywanie nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych i komunikacyj-
nych oraz korzyści z tego płynące. 

Ciekawym doświadczeniem
dla nauczycielek z Jabłonny było prze-
prowadzenie dwóch lekcji dla łotew-
skich uczniów oraz nauka
tradycyjnych, ludowych tańców pań-
stw uczestniczących w projekcie. Or-
ganizatorzy przygotowali też piękne

występy, koncerty, a także zadbali o
to, by czas podzielony był pomiędzy
pracę nad projektem i wizyty kultu-
rowe. Wśród odwiedzonych miejsc
znalazły się m.in. Muzeum Lalek i Mu-
zeum Chleba, barokowy pałac Run-
dale, który bywa nazywany łotewskim
Wersalem. Uczestnicy spotkania
mogli też spacerować plażą i podzi-
wiać nadbałtycką Jurmałę oraz poz-
nać ciekawe miejsca w stolicy –
Rydze, która słynie z malowniczych
uliczek, secesyjnych budynków, Sta-

rego Miasta wpisanego na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.

Spotkanie na Łotwie było bar-
dzo owocne dla realizacji projektu,
gdyż niewątpliwie ułatwiło współpracę
w ciągu najbliższych miesięcy. Wpły-
nęło ono na uatrakcyjnienie programu
edukacyjnego Gimnazjum Publicz-
nego w Jabłonnie oraz zwiększenie
efektywności pracy nauczycieli. 

Edyta Bork

W dniach 16-22 maja uczen-
nice drugiej klasy Gimnazjum Publicz-
nego w Jabłonnie wraz z opiekunami
– panią Małgorzatą Zdrojkowską i
panią Iwoną Salasą uczestniczyły w
międzynarodowym spotkaniu projek-
towym w Bukareszcie w ramach pro-
jektu „ Let’smakemusic on in the
classroom”. Gospodarzem spotkania
była szkoła muzyczna Colegiul Natio-
nal de Muzica „George Enescu”. 

Podczas wizyty uczniowie i

nauczyciele mieli okazję obserwacji
pracy szkoły, uczestnictwa w warszta-
tach poświęconych metodom muzycz-
nym oraz poszerzenia swojej wiedzy z
dziedziny kultury, tradycji i folkloru Ru-
munii. W trakcie pobytu uczestnicy
projektu brali aktywny udział w festi-
walu muzycznym „Intermezzo”prezen-
tując własne utwory oraz  biorąc udział
w chórze międzynarodowym.

Podczas ceremonii pożegnal-
nej mieliśmy okazję poznania tańców

narodowych różnych państw uczestni-
czących w projekcie. Nasz polonez
cieszył się dużym zainteresowaniem,
wszyscy chętnie przećwiczyli krok
podstawowy. Uczennice gimnazjum –
Oliwia, Agata, Ola i Julka pięknie za-
prezentowały swoje możliwości wo-
kalne w piosence „Hallelujah” oraz
„Świeć miesiączku”. 

Wizyta w Rumunii była dosko-
nałą okazją do poznania życia w tym
kraju i komunikacji w języku angiel-
skim, gdyż uczennice mieszkały u ro-
dzin. Zachęcamy wszystkich chętnych
do odwiedzenia Rumunii, gdyż kraj ten
ma wiele do zaoferowania pod wzglę-
dem turystycznym. Warto zobaczyć
zamek Drakuli w Bran, czy pałac kró-
lewski w miejscowości Sinaia.  Prze-
piękne i malownicze jest też
miasteczko Brasov. 

Trudno było nam wyjeżdżać
po mile spędzonym tygodniu. Zacho-
wamy miłe wspomnienia i być może
kiedyś odwiedzimy ten kraj ponownie.

Koordynator projektu Erasmus +
Małgorzata Zdrojkowska
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Tygrysia rywalizacja
Gimnazjum Publiczne w Piotr-

kowie zaprosiło do współpracy i rywa-
lizacji o zaszczytny tytuł „Tygrysa
Ortografii Gminy Jabłonna” uczniów z
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie.
Mottem przedsięwzięcia była myśl po-
etki H. Poświatowskiej – „Oswajanie
słów jest trudniejsze niż oswajanie ty-
grysów”, a konkurs miał za zadanie
promowanie czystości i poprawności
języka ojczystego oraz podniesienie
uczniowskich kompetencji ortograficz-
nych i interpunkcyjnych. 

III etap ortograficznych zma-
gań odbył się 16 maja 2016 roku w
Gimnazjum w Piotrkowie i wyłonił fina-
listów: 
1. Katarzyna Zaborek - GP Piotrków,
2. Zuzanna Skwarzyńska - GP Piotr-
ków,
3. Gabriela Szafranek - GP Jabłonna.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Dominika Skalska – GP Piotrków,
2. Oliwia Koper – GP Jabłonna,
3. Jakub Burzak  – GP Piotrków.

Do konkursu przystąpili rów-
nież, otrzymując podziękowania:

1. Izabela Zaborek -  GP Piotrków,
2. Bartłomiej Poleszak - GP Jabłonna,
3. Dominika Migryt - GP Piotrków,
4. Julia Magdziak - GP Piotrków.

Nad przebiegiem konkursu
czuwały nauczycielki języka polskiego
z obu szkół: Jolanta Korbaś i Edyta
Bork, którym towarzyszył - jako gość
honorowy – Zastępca Wójta Gminy
Jabłonna Marcin Pastuszak. Cenne
nagrody i książki ufundowali – Pani

Dyrektor Stanisława Kozłowska i Pan
Marcin Pastuszak.

Liczymy na to, że w przyszłym
roku młodsi uczniowie, zachęceni
przykładem starszych kolegów, ze-
chcą liczniej powalczyć o nagrody i
tytuł, bo przecież to tygrysy lubią naj-
bardziej.

Jolanta Korbaś

Graj z Rodziną

15 maja 2016 roku na terenie
Zespołu Szkół w Piotrkowie odbyło się
podsumowanie gimnazjalnego pro-
jektu „Akademia Młodego Lidera dla
Społeczności Lokalnej”, współfinanso-
wanego przez Fundację Kultury
Chrześcijańskiej ARTOS, Urząd
Gminy w Jabłonnie i inne osoby pry-
watne i instytucje. 

Uczniowie klasy drugiej Gim-
nazjum Publicznego w Piotrkowie
wraz z opiekunami: p. Beatą Marci-
niak, p. Elżbietą Pasieczna i p. Beatą
Wilkołazką zorganizowali festyn „Graj
z rodziną”, po to aby uczcić święto
Matki, Ojca i dzień Dziecka. W przygo-
towanej przez nas imprezie można
było wziąć udział w wielu atrakcjach
takich jak: zawody i konkurencje spor-
towe, gry i zabawy dla dzieci. 

Największą atrakcją okazała
się loteria fantowa, w której można
było wygrać bardzo dużo interesują-
cych naród, tj.: piłki, pendrive, kubki
termiczne, słodycze, ciekawe książki
oraz wiele innych rzeczy. Niesłabną-
cym zainteresowaniem cieszyła się
kawiarenka, w której można było za-
kupić najróżniejsze ciasta upieczone

przez naszych ukochanych rodziców i
nauczycieli oraz wypić kawę. Wszyst-
kie wypieki były pyszne i bardzo przy-
padły do gustu naszym gościom. 

Imprezę rozpoczęła część ar-
tystyczna przygotowana przez nas i
naszych młodszych kolegów z klas
pierwszych, a zakończyła się fajerwer-

kami i dyskoteką. Podczas trwającego
festynu każdy znalazł coś ciekawego
dla siebie. 

Organizatorzy
klasa II z opiekunami

Iza Zaborek
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Językowe zmagania gimnazjalistów z Piotrkowa
Miesiąc marzec upłynął

uczniom Gimnazjum Publicznego w
Piotrkowie na intensywnych przygoto-
waniach i emocjonujących zmaga-
niach w konkursach z języka
angielskiego. Pierwszym z nich, do
którego przystąpiło czworo gimnazja-
listów z GP w Piotrkowie (Mateusz
Chaciewicz - IIIa, Dominika Skalska -
IIIb, Julia Tyburczyk - IIIb oraz Klaudia
Żłobicka - Ia) był konkurs organizo-
wany przez UMCS i bibliotekę brytyj-
ską British Council. Tematem
przewodnim konkursu była kultura i
historia krajów angielskiego obszaru
językowego. 

Eliminacje okręgowe poprze-
dziły trzymiesięczne przygotowania do
konkursu, w trakcie których uczniowie
pogłębiali swoją wiedzę, zapoznając
się z ważnymi dla historii Wielkiej Bry-
tanii postaciami i ich osiągnięciami.

Poznawali kulturowe ciekawostki i tra-
dycje wyróżniające mieszkańców
Wysp Brytyjskich oraz opracowywali
prezentację komputerową, w której za-
warli najważniejsze zagadnienia przy-
datne podczas rozwiązywania
konkursowych zadań. Była to świetna
okazja nie tylko do poznania tajemnic
brytyjskiej rodziny królewskiej, ale też
do rozwinięcia niezwykle przydatnej w
życiu społecznym i zawodowym umie-
jętności pracy zespołowej. 

Uczniowie pracowali na suk-
ces jako drużyna - każdy z nich miał
za zadanie wykazać się dogłębną zna-
jomością tematu i wspomóc pozosta-
łych członków zespołu podczas
zmagań okręgowych, które odbyły się
18 marca 2016 r. w XXIII Liceum Ogól-
nokształcącym w Lublinie.

W tym samym czasie do kon-
kursowych zmagań językowych w kul-

turoznawczym konkursie zorganizo-
wanym w ZS im. A. Kwiatkowskiego w
Bychawie przystąpiły uczennice kl.
IIIb: Dominika Migryt i Daria Bereza.
Dziewczęta dzielnie rozwiązywały
dwuetapowy test pełen leksykalno-
gramatycznych zawiłości językowych.
Musiały także poradzić sobie z rozu-
mieniem tekstu pisanego (fragmenty
uproszczonych lektur w języku angiel-
skim) oraz wykazać się znajomością
ciekawostek kulturowych, charaktery-
stycznych dla angielskojęzycznych
krajów. 

Wszyscy uczniowie zostali
nagrodzeni za swą aktywność i ogrom
pracy, jaką włożyli w jak najlepsze
przygotowanie się do konkursowej ry-
walizacji. 

W. Czerniak

Dzień Ziemi na UMCS
Już po raz drugi uczniowie

klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie wzięli udział Międzyna-
rodowym Dniu Ziemi organizowanym
przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej UMCS. Coroczna
akcja ma na celu propagowanie
postaw ekologicznych wśród miesz-
kańców naszej planety poprzez orga-
nizację warsztatów, wykładów o treści
popularnonaukowej, zajęć tereno-
wych, wystaw oraz licznych konkur-
sów. Ma również przybliżyć dzieciom i
młodzieży idee, zasady oraz aktualne
problemy funkcjonowania współczes-
nego świata.                         

Ze względu na dość liczną
grupę (44), podzielono uczniów na
dwa zespoły. Zajęcia odbywały się w
godzinach 9.00 – 13.00. 

Pierwsza grupa – młodsza,
uczestniczyła w zajęciach astrono-
micznych pod nazwą „Mój zodiak”. Na
mapie nieba należało odszukać ułoże-
nia gwiazd w znakach zodiaku. Na-
stępnie uczniowie uczestniczyli w grze
terenowej pod nazwą „Gdzie jest pół-
noc?”, podczas której doskonalili wy-
znaczanie kierunków geograficznych.
„Zaginiony skarb piratów” to były zaję-
cia o podobnym charakterze - z wyko-
rzystaniem głównych i pośrednich
kierunków geograficznych. Ostatnie
zajęcia dla tej grupy uczniów to pod-

chody z GIS, podczas których ucznio-
wie poruszali się wg instrukcji po bu-
dynku wydziału, ale mieli również do
wykonania zadania - rebusy i krzy-
żówki o różnej tematyce. 

Druga grupa uczniów rozpo-
częła udział w imprezie zajęciami z hy-
drologii pod nazwą „Zwykła –
niezwykła woda”. Zajęcia obejmowały
krótki wykład o znaczeniu wody w śro-
dowisku, dla organizmów roślinnych,
zwierzęcych oraz człowieka. W dal-
szej części odbyły się krótkie warsz-
taty oraz kalambury w kategorii -
przysłowie związane z wodą. Na-
stępne zajęcia dotyczyły napięcia po-
wierzchniowego, w czasie których
wyjaśniono na czym polega to zjawi-
sko oraz w jakich sytuacjach je spoty-
kamy, a wszystko to pod nazwą
„Fizyka baniek mydlanych”. 

Po części teoretycznej nastą-
piła część praktyczna – puszczanie
baniek i konkurs na największą i naj-
dłużej utrzymującą się w powietrzu.
„Geofamiliada” to następny punkt pro-
gramu - turniej, podczas którego nale-
żało wykazać się wiedzą
ogólnogeograficzną. Ostatnie zajęcia
dla tej grupy to „Wycieczka w głąb
Ziemi”, które miały charakter geolo-
giczny. Uczniowie pod kierunkiem pro-
wadzących dokonywali odwiertów
gleby w celu poznania jej profilu. Cóż

odkryli? W miejscu odwiertu urodzajna
warstwa gleby wynosiła około 30 - 40
cm, poniżej znajdował się less – gleba
charakterystyczna dla Lubelszczyzny.
Pomiędzy zajęciami można było sko-
rzystać z zajęć animacji ruchowo – ta-
necznej. 

Uczniowie odwiedzali stano-
wiska promocyjno – edukacyjne z
Roztoczańskiego i Poleskiego Parku
Narodowego. Brali udział w quizach o
parkach narodowych Lubelszczyzny
wygrywając różne gadżety z ich logo.
Aby podczas zajęć nie opuszczały
uczniów siły, sponsorzy imprezy częs-
towali uczestników jogusiami.

Na koniec niespodzianka!
Pani redaktor Telewizji Lublin popro-
siła naszych uczniów o udzielenie
krótkiego wywiadu na temat imprezy:
czy są tutaj pierwszy raz, co im się po-
dobało? W najbliższym czasie pro-
gram ukaże się w telewizji regionalnej,
o czym nas wcześniej poinformuje.

Impreza udana, nauka po-
przez zabawę. Uczniowie już czekają
na następny wyjazd. Oczywiście, że
pojedziemy!

Anna Pomarańska



EDUKACJA  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2 (6)/2016, Czerwiec 2016

12

Podsumowanie projektu 
„Hateover - klasa wolna od mowy nienawiści” 

19 marca 2016 r. w sali konfe-
rencyjnej Caritas w Lublinie odbył się
panel podsumowujący projekt „Hateo-
ver - klasa wolna od mowy nienawi-
ści”. Projekt był realizowany od
września do marca przez Stowarzy-
szenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych w
ramach programu Obywatele dla De-

mokracji, finansowanego z funduszy
EOG. Głównym jego celem było
zmniejszenie zjawiska stosowania
mowy nienawiści w Internecie wśród
uczniów gimnazjów.

Projekt oparty był na grywali-
zacji - świadomym zastosowaniu tech-
nik wykorzystywanych w grach, aby

ukierunkować działania ludzi na okre-
ślony cel. Na program „Klasa wolna od
mowy nienawiści” składały się wir-
tualna platforma grywalizacyjna,
warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i
rodziców oraz zadania dla zespołu
uczniów.

12 szkół z województwa lubel-
skiego i podkarpackiego, które osiąg-
nęły najwyższy wynik w grywalizacji
projektowej otrzymało tytuł „Lidera w
walce z mową nienawiści”. Gimnaz-
jum Publiczne w Jabłonnie zajeło IV
miejsce, uzyskując 180 pkt. 

W naszym gimnazjum do pro-
jektu przystąpiło 25 uczniów, a opieku-
nami byli nauczyciele wychowania
fizycznego: p. R. Czapska i p. E. Ko-
chaniec.  Na zakończenie projektu
zostały wręczone certyfikaty, statuetka
Lidera i podziękowania dla szkól i nau-
czycieli biorących udział w projekcie.

Elżbieta Kochaniec, 
Renata Czapska

Wieczór z poezją i muzyką

25 maja 2016 r. o godzinie
18.00 w Gimnazjum Publicznym w
Jabłonnie odbył się kolejny wieczór
poetycko – muzyczny pt.: „Wiosną mi-
łość się zaczyna”. Organizatorką była
nauczycielka języka polskiego pani
Edyta Bork, zaś uroczystość wiązała
się z projektem edukacyjnym, w który
zaangażowały się uczennice: Aleksan-
dra Banach, Oliwia Koper, Kamila Tu-
rowska, Samanta Goś oraz Zuzanna
Dudziak. Nad oprawą muzyczną czu-
wała nauczycielka muzyki – pani
Urszula Cękała, która ponadto uświet-
niła uroczystość grą na skrzypcach.

Gościem specjalnym był pan Jacek
Grykałowski, który na pianinie zagrał
m.in. skomponowaną przez siebie mu-
zykę.

Widzowie mieli możliwość za-
siąść w kawiarence przy świecach i
wysłuchać pięknych utworów o miło-
ści. Nie brakowało wzruszających mo-
mentów, ale i takich, kiedy wszyscy się
uśmiechali. Razem z uczniami gim-
nazjum swój talent wokalny i recytator-
ski zaprezentowali absolwenci i jest to
znaczące, że szkoła integruje środo-
wisko, może być miejscem, do którego
chętnie się wraca, podejmuje się

różne działania. 
Uczniowie pod kierunkiem

nauczycieli mają możliwość wyrażenia
siebie, prezentacji talentu, twórczej
ekspresji i ogromnej pomysłowości.
Odbiór uroczystości jest bardzo pozy-
tywny, a doświadczenie pokazuje, że
tego typu spotkania stanowią gwaran-
cję dobrego nastroju, czynią twórców
i odbiorców wrażliwszymi, pozwalają
miło spędzić czas.

E. B.
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W Piotrkowie świętowali 1050 rocznica
Chrztu Polski 

Zespół Szkół w Piotrkowie ak-
tywnie włączył się w obchody 1050
rocznicy Chrztu Polski. Przygotowano
gazetkę tematyczną zawierającą opisy
i ilustracje dotyczące tego wydarzenia.
Uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w
konkursie na planszę historyczną pt.
Chrzest Polski.

Laureatami konkursu zostali:
Aleksandra Poleszak (kl. IV B), Agata
Sawicka (kl. VI), Iga Woźnica (kl. VI).
Konkurs przeprowadziły panie: Anna
Glińska, Wioletta Woźnica.

28 kwietnia 2016r. uczniowie

klasy szóstej przygotowali przedsta-
wienie „Chrzest Mieszka”. Opowiada
ono o tym, jak ważnym wydarzeniem
w historii Polski było przyjęcie chrze-
ścijaństwa przez pierwszego władcę
naszego państwa. Przedstawienie
obejrzeli uczniowie szkoły podstawo-
wej i przedszkola. 

Przedstawienie zostało zreali-
zowane pod kierunkiem p. Wioletty
Woźnicy.

Wioletta Woźnica

Wir drehen einen Clip

W dniu 15 lutego 2016 r. w
Gimnazjum Publicznym w Piotrkowie
odbyło się nagranie clipu do konkursu
,,DaF- Kenner drehen einen Clip".
Konkurs polegał na zaśpiewaniu w ję-
zyku niemieckim jednej z piosenek
umieszczonych na liście konkursowej
i nakręcenia do niej clipu. 

W konkursie wzięły udział trzy
uczennice naszego  Gimnazjum: Klau-
dia Gustaw i Klaudia Mazurek z klasy
II oraz  Małgorzata Klimek z klasy IIIa.
Uczestniczki konkursu zaśpiewały pio-
senkę: „Ich habe Hunger”.

Z niecierpliwością czekamy
na rozstrzygnięcie konkursu i życzymy
powodzenia.

Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej 
w Tuszowie

Szkoła Podstawowa w Tuszo-
wie otrzymała dofinansowanie pro-
jektu „Przedszkole moich marzeń" w
ramach konkursu grantowego Kumu-
lacja Dobrej Woli organizowanego
przez Fundację Lotto Miliona Marzeń.
Projekt złożony został we współpracy
z mamą uczennicy klasy VI - Panią
Marzeną Wojcieską, pracownikiem
Lotto.

W ramach działania zorgani-
zowana zostanie akcja wolontariacka,
w ramach której odnowiony zostanie
oddział przedszkolny w Tuszowie. Z
dofinansowania otrzymanego od Fun-
dacji Lotto Milion Marzeń zakupione
zostaną nowe sprzęty i zabawki dla
dzieci z oddziału przedszkolnego.

Agnieszka Nawłatyna

Polskie Dzieci - Dzieciom na Ukrainie
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Tuszowie włączyli się w akcję
charytatywną, której celem było zebra-
nie zabawek dla dzieci przymusowo
wysiedlonych wraz z rodzicami z ogar-
niętego zbrojnym konfliktem Donbasu
na Wschodzie Ukrainy. Uczniowie
chętnie włączyli sie w akcję i przynieśli
do szkoły wiele zabawek, pluszaków
czy przyborów szkolnych.

W środę 25 maja przekaza-
liśmy zebrane zabawki na ręce pani
Marzeny Maruszak - dyrektor Między-
narodowej Humanitarnej Fundacji SI-

MILIS. Nasz miły Gość opowiedział
nam o działaniach podejmowanych
przez fundację oraz o warunkach w ja-
kich żyją dzieci i całe rodziny na tere-
nach Ukrainy objętych wojną.

Cieszymy się, że mogliśmy
okazać pomoc i uszczęśliwić poszko-
dowane dzieci z terenu Donbasu. 

Jolanta Goszczyńska

Uczniowie Zespołu Szkół w
Piotrkowie przystąpili do XVI edycji
konkursu prewencyjnego Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie pt.: „Jestem
bezpieczny”. 

Etap szkolny – test wiedzy pi-
sali  wszyscy uczniowie klas IV – VI .
Laureatami zostali  – Iga Woźnica
(kl.VI), Oliwia Klimek (kl.V) i Paweł Po-
leszak (kl.IVa).  Finał konkursu na
szczeblu Komendy Miejskiej w Lubli-
nie odbył się 14 maja i obejmował  test
wiedzy prewencyjnej oraz ocenę pro-
jektu koszulki,  zawierającego treści
promujące konkurs. Wzięły w nim
udział drużyny z 13 szkół lubelskich i
powiatu lubelskiego. Uczniowie bo-
gatsi o nowe doświadczenia zadekla-
rowali uczestnictwo w kolejnej edycji
konkursu.

Katarzyna Wierzchoń

Jestem bezpieczny
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Międzynarodowy Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Czerniejowie 

„Ziemia byłaby oazą piękna i
spokoju, gdyby nie my - ludzie. Zady-
miliśmy ją, zaśmiecili, niszczymy zie-
leń, zatruwamy wodę i glebę, nie

pozwalając żyć roślinom, zwierzętom
i sobie.” Tymi słowami rozpoczął się
apel z okazji Międzynarodowego Dnia
Ziemi, podczas którego dziewczynki z
klas V – VI przybliżyły swoim kolegom
genezę tego dnia. Następnie przed-
stawiły główny cel obchodów święta
naszej planety – protest przeciwko
niszczeniu oblicza  Matki – Ziemi.

Rok w rok niezmiernie bogata
przyroda staje się uboższa, dlatego
ochrona środowiska jest bardzo
ważna. Kończąc apel słowami: „Przy-
rodo nasza - nie giń! Żyć z Tobą
chcemy, więc składamy obietnicę, że

Ci pomożemy!”. Po tych słowach
uczniowie klas I – VI wraz ze swoimi
wychowawcami wyszli przed budynek
szkoły, aby uczcić ten dzień nie tylko
słowami, ale i czynami. 

Każda klasa posadziła swój
krzew, którym będzie się opiekować -
podlewać, oczyszczać  z chwastów.

Hasła o ochronie środowiska
są ważne, ale czyny - nasze postępo-
wanie – ważniejsze.

Anna Pomarańska

Ekologicznie w Zespole Szkół w Piotrkowie
Dnia 26 kwietnia, z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Ziemi zorganizo-
wano w Zespole Szkół w Piotrkowie
apel pod hasłem ,,Kochajmy przy-
rodę”. Apel poprzedziły szkolne kon-
kursy przygotowane przez panią A.
Młynarską. 

Uczniowie klasy V wzięli
udział w konkursie wiedzy ekologicz-
nej ,,Ekologia i ja”, natomiast dzieci
klas IV w konkursie plastycznym ,,Po-
cztówka dla Ziemi’’. Najlepsze prace
plastyczne wyeksponowano na tab-
licy.  

Na lekcjach przyrody omó-

wione zostały problemy ekologiczne
współczesnego świata i sposoby rato-
wania naszego środowiska. Podczas
tegorocznego apelu, dla uczniów na-
szej szkoły i dzieci z przedszkola za-
prezentowano przedstawienie pt
,,Ratujmy naszą planetę”, przygoto-
wane przez uczniów klasy I b pod kie-
runkiem p. Renaty Babicz.  

Mali  aktorzy poprzez żywe
słowo,  uświadomili  wszystkim
uczniom  jak dbać o środowisko, które
jest podstawą egzystencji naszego
życia. Podczas inscenizacji zaprezen-
towano także piosenki o tematyce

ekologiczno-przyrodniczej. Uczniowie
naszej szkoły czują się współodpowie-
dzialni za swoje otoczenie i pamiętają
o szacunku do przyrody. 

A .Młynarska 
R. Babicz

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Tuszowie Śmieci mniej 
– Ziemi lżej!

Światowy Dzień Ziemi wymy-
ślono po to, by miliardy ludzi pochyliły
się nad losem planety, na której żyją.
Moment ekologicznej refleksji ma nas
uchronić przed popełnianiem kolej-
nych błędów.

28 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Tuszowie odbył się uroczysty
apel z okazji Dnia Ziemi. Apel przygo-
towali i przedstawili uczniowie klas IV
- V pod kierunkiem p. Hanny Bąk.
Uczniowie zaprezentowali zabawną
scenkę „Królewna Przyroda i Krasno-
ludki”, którą zachęcali wszystkich do
dbania o środowisko naturalne. Waż-

nym elementem kończącym przygoto-
wane przedstawienie była segregacja
śmieci, które krasnoludki wrzucały do
koszy. Wszyscy zrozumieli, że tylko w
ten sposób można walczyć o czyste
lasy, podwórka, drogi, place zabaw.
W obchody włączyli się również
uczniowie klas młodszych oraz od-
działu przedszkolnego. Prezentując
piosenki o tematyce ekologicznej
dzieci zachęcały wszystkich do dbania
o środowisko naturalne i segregowa-
nia śmieci. Nie zabrakło także quizu
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej -
uczniowie wykazali się dużą znajomo-
ścią tej dziedziny.

Ponadto, z tej okazji ucznio-
wie uczęszczający na zajęcia koła
przyrodniczego wykonali przepiękne
prace „Cuda z odpadów”, które zostały
wyeksponowane na wystawie znajdu-
jącej się na korytarzu szkolnym.

Beata Gustaw

W Zespole Szkół w Jabłonnie
z okazji Dnia Ziemi odbyła się akade-
mia, podczas której uczniowie klas V
pod kierunkiem pań: Danuty Wadow-
skiej i Anny Grzegorczyk, przypomnieli
o konieczności ochrony naszej pla-
nety. Odgrywając krótkie scenki za-
chęcali wszystkich do dbania o stan
naszego środowiska. Pokazali, jak
ważna jest przyroda, która nas otacza
i jak należy o nią dbać każdego dnia. 

Spotkanie zakończył wielki
pokaz mody, w przygotowanie, którego
mocno zaangażowali się uczniowie,
wychowawcy klas oraz rodzice. Zapre-
zentowanych zostało ponad 30 orygi-
nalnych i pomysłowych kreacji
wykonanych z różnych materiałów re-
cyklingowych.

Danuta Wadowska
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Żyj smacznie i zdrowo

Jedzenie to nie tylko koniecz-
ność, ale przede wszystkim ogromna
przyjemność. To, co spożywamy,
kiedy spożywamy, w jakich okoliczno-

ściach i kto nam towarzyszy, jest nie-
zwykle ważne. To, co jednak jest naj-
ważniejsze, to fakt, że prawidłowo
zbilansowana dieta powinna dostar-
czać nam wszystkich składników od-
żywczych, których organizm
potrzebuje, aby prawidłowo rosnąć i
się rozwijać. 

Klasa IIa Gimnazjum Publicz-
nego w Jabłonnie włączyła się w tym
roku do 6 edycji programu edukacyj-
nego marki WINIARY pt. „Żyj smacz-
nie i zdrowo”  pod patronatem m.in.

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na
godzinach wychowawczych uczniowie
poznali, poznają i będą poznawać za-
sady i nawyki zdrowego odżywiania. 
Program to niezwykła przygoda, która
zachęca również młodych ludzi do po-
dejmowania pierwszych prób samo-
dzielnego gotowania. Uczniowie klasy
IIa poznali przede wszystkim zalety
wspólnych posiłków, zarówno ich przy-
gotowania, jak i spożywania. 

Sukcesy uczennic ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie
Dnia 9 maja 2016 r. uczennice

naszej szkoły wzięły udział w elimina-
cjach gminnych podczas XXXV Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego w
Gminnym Centrum Kultury w Piotrko-
wie. Jury przyznało nagrody i nomina-
cje na eliminacje powiatowe dla
dwóch uczennic Julii Ścibury z klasy I
i Aleksandry Dychy z klasy VI.  Po raz
kolejny udowodniły, że mają zdolności
recytatorskie. W dalszym etapie pod-
czas eliminacji powiatowych XXXV
Małego Konkursu Recytatorskiego w
Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lub-
linie, Julka otrzymała wyróżnienie.           

Kolejnym sukcesem, o którym
warto wspomnieć był występ wokalny
Julki Ścibury dnia 11 maja 2016 r. w VI
Festiwalu Piosenki Polskiej organizo-
wanym przez Szkołę Podstawową nr
51 im. Jana Pawła II w Lublinie pod
honorowym patronatem Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin. W festiwalu
uczestniczyło 34 szkoły z Lublina i
miejscowości województwa lubel-

skiego. Podczas występu jury wysłu-
chało 69 utworów z repertuaru wyko-
nawców polskich z lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych XX wieku. Julka zaprezentowała
piosenkę Natalii Kukulskiej pt: „Bal
moich lal” i wyśpiewała sobie wyróż-
nienie. Z tą samą piosenką wystąpiła
dnia 12 maja 2016r. podczas Powiato-
wych Eliminacji Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający

Słowik” w Gminnym Centrum Kultury
w Jabłonnie z/w Piotrkowie i również
zdobyła wyróżnienie.

Wysiłek włożony w przygotowa-
nia do konkursów się opłacił. Bardzo
się cieszymy z sukcesów naszych
podopiecznych i życzymy kolejnych
udanych występów. 

Agnieszka Lebioda

Trzymaj formę
Uczniowie Zespołu Szkól w

Piotrkowie biorą udział w Ogólnopol-
skim Programie Edukacyjnym „Trzy-
maj Formę”. Jego celem jest
kształtowanie prozdrowotnych nawy-
ków wśród  młodzieży szkolnej po-
przez promocję zasad aktywnego
stylu życia i zbilansowanej diety. 

Projekty realizowane są  w
klasach V i VI podczas zajęć pozalek-
cyjnych. Realizując zadania projektu,
uczniowie obliczali swoje BMI, zapo-
znali się z piramidą zdrowego żywie-
nia i aktywności fizycznej (2016),
zasadami zdrowego żywienia,  ele-
mentami edukacji konsumenckiej oraz

zaleceniami „Europejskiego kodeksu
walki z rakiem”. Podsumowaniem była
prezentacja „Moje drugie śniadanie”
(oceniana przez pielęgniarkę szkolną).
W ramach  promowania aktywnego
stylu życia i wspólnej zabawy ucznio-
wie zorganizowali: rozgrywki w „siat-

kówkę plażową”, kometkę, ringo i ulti-
mate frisbee. 

Odbyła się również mini spar-
takiada „na wesoło” obejmująca kon-
kurencje z użyciem przyborów
nietypowych (np. sztafeta z bananem,
rzut kaloszem).  24 maja uczniowie
klasy VI wyruszą na rajd pieszy po
okolicy powiązany z piknikiem pod ha-
słem „zdrowo plenerowo” i wizytą w
stadninie koni w Piotrkówku, gdzie
uczennice Iga i Zuzia przybliżą kole-
gom swój sposób na aktywność fi-
zyczną – jazdę konno. 

Katarzyna Wierzchoń
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Sięgać do źródeł
Przypadająca w bieżącym

roku 1050 rocznica chrztu Polski za-
chęca, by sięgnąć do źródeł polskiej
państwowości oraz związków z Ko-
ściołem, który przyczynił się do jej
sprawnego zorganizowania i umocnie-
nia.

Chrzest księcia Mieszka I z
rodu Polan w 966 roku był z pewno-
ścią najważniejszym wydarzeniem w
średniowiecznej historii państwa pol-
skiego, rzutującym na jego dalsze
dzieje. Będąc poganinem książę pias-
towski nie był równorzędnym partne-
rem w rozgrywkach politycznych z
władcami ówczesnej chrześcijańskiej
Europy. Dopiero przyjęcie chrztu
wzmocniło władzę Mieszka oraz pod-
niosło status jego państwa. Polska
znalazła się w kręgu cywilizacji chrze-
ścijańskiej, przez co nastąpił wzrost jej
wiarygodności w kontaktach między-
narodowych.. 

Duchowni posługujący się pis-
mem stali się niezbędni dla prawidło-
wego funkcjonowania zarówno dworu
władcy, jak i kształtujących się struktur

państwowości polskiej. Wraz z przyję-
ciem chrześcijaństwa w Polsce pojawił
się język uniwersalny używany w śred-
niowiecznej Europie - łacina. Powsta-
wało też oparte na Dekalogu prawo,
na podstawie którego ukształtowały
się nowe stosunki międzyludzkie i za-
sady moralne. Zakładane w kraju
pierwszych Piastów kościoły i zakony
były ważnymi ośrodkami oświaty, kul-
tury i rzemiosła. Duchowni pomagali w
krzewieniu nowej wiary, prowadzili
akcje misyjne, a także pomagali w pro-
wadzeniu kancelarii władcy, załatwia-
jąc wiele spraw wagi państwowej np.
biorąc udział w poselstwach zagra-
nicznych.

W Roku Chrztu Polski ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Skrzyni-
cach zgłębiali wiedzę dotyczącą
początków Państwa Polskiego oraz
chrztu Mieszkowego. Obejrzeli pre-
zentacje poświęcone Polsce pierw-
szych Piastów oraz przyjęciu chrztu w
966 roku. Zapoznali się również z re-
lacjami z obchodów 1000-lecia chrze-
ścijaństwa oraz rolą Kościoła w

przeszłości i czasach współczesnych.  
W ten sposób przygotowywali się do
wzięcia udziału w Szkolnym konkursie
1050-lecie chrztu Polski. Konkurs
odbył się 16 marca b.r. Uczestniczyło
w nim 12 uczniów szkoły z klas IV-VI.
Zwycięzcami zostali ex equo: Woj-
ciech Cioczek z klasy szóstej i Daniela
Radomska z klasy piątej. Uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni ocenami
celującymi z historii, wyróżnieni pod-
czas apelu szkolnego, a na koniec
roku szkolnego otrzymają pamiątkowe
dyplomy.

W czasach, kiedy wielu Pola-
ków cierpi na kompleks niższości w
stosunku do innych narodów, a młodzi
mają problem z określeniem własnej
przynależności kulturowej i narodowej,
należy przypominać wielowiekową
historię państwa i narodu polskiego,
chrześcijańskie korzenie, z których
Polska wyrosła oraz wrócić do nieza-
wodnego wychowania opartego na
chrześcijańskich wartościach.

Teresa Wrześniewska
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Jeden z najpiękniejszych mie-
sięcy w roku. Zielono, słonecznie,
ptaki śpiewają, a uczniowie Zespołu
Szkół w Jabłonnie w tym czasie uczyli
się i zdobywali laury.

II Gminny Konkurs o Janie Pawle II. 
Mocna ekipa z klasy VI: Pat-

rycja Pielecha, Bartosz Świątkowski i
Paweł Tyburczyk zajęła II miejsce w
kategorii – wiedza o papieżu. Drugie
miejsce, a różnica do miejsca pierw-
szego wyniosła zaledwie 0,5 punktu.
W kategorii – recytacja wiersza, zdo-
byliśmy I miejsce, właściwie to Michał
Welman pięknie recytując wiersz na-
pisany przez Jana Pawła II. Zwycięz-
ców przygotowała pani Zdzisława
Magdziak.

Kilka dni później zawody w
piłkę nożną w Bystrzycy Starej. Po
kolejnych eliminacjach dziewczęta za-
jęły II miejsce w zawodach powiato-
wych w piłce nożnej. Nasze piłkarki
wyprzedziła tylko drużyna z Woli Ga-
łęziowskiej.

W eliminacjach powiatowych
w piłce nożnej w Piotrkowie, drugie
miejsce wywalczyli także chłopcy. Kla-
syfikacja końcowa: I. Niedrzwica
Duża, II Jabłonna, III Mętów, IV Kieł-
czewice.

Piłkarskie sukcesy drużyny
osiągnęły pod kierunkiem nauczyciela
wychowania fizycznego pana Rado-
sława Filozofa.

I Wojewódzki Konkurs Orgiami w
Lublinie

Sprytne paluszki i fantazja
dały sukces w postaci II miejsca Dag-
marze Stefańczyk z klasy III. 

Dagmara pod kierunkiem pani
Lucyny Grzegorczyk wykonała pracę
techniką płaskiego orgiami – kwadra-
tami. Zilustrowała bajkę Henryka Sien-
kiewicza.

Na  35. Małym Konkursie
Recytatorskim reprezentowała nas w
powiecie Alicja Samborska z klasy VI.
Jej sukces, to również kolejny raz suk-
ces pani Marii Grzesiak uczącej ję-
zyka polskiego.

Zespół Szkół w Jabłonnie

Majowe sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Jabłonnie
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Książka przed Sądem
W dniu 19 maja 2016 roku w

Zespole Szkół w Piotrkowie uczniowie
obejrzeli przedstawienie „Sąd nad
Książką” w wykonaniu uczniów klasy
6. Książka stanęła przed Sądem. Zos-
tał rozstrzygnięty problem, czy we
współczesnym świecie potrzebna jest
książka, czy można ją zamknąć w ar-
chiwum, muzeum, a może zniszczyć.

W rozprawie udział brali: sę-
dzia, prokurator, obrońca. Ponadto
głos mieli świadkowie obrony i oska-
rżenia. Głos zabrała również książka,
wobec której wniesiono oskarżenie, że
w dobie komputeryzacji i nieustan-
nego rozwoju techniki jest przeżyt-
kiem, rzeczą zbędną. 

Po rozważeniu problemu Sąd
ogłosił wyrok: Książka nie może znik-
nąć z naszego życia. Jest nam po-

trzebna. „Książka to mistrz, co darmo
nauki udziela. Kto ją lubi doradcę ma i
przyjaciela.” 

Z książki nie można zrezygno-
wać, książki należy czytać i szanować!

W naszej szkole co roku ob-

chodzimy Dzień Książki. Realizujemy
różne działania, mające na celu pro-
pagowanie czytelnictwa i rozwój zain-
teresowań czytelniczych uczniów.

Maria Kłodnicka

Dzień z ulubionymi bohaterami Książek Naszych Marzeń
W bieżącym roku szkolnym

Szkoła Podstawowa w Tuszowie rea-
lizuje Program Rządowy "Książki Na-
szych Marzeń", w ramach którego
zaplanowano wiele działań zmierzają-
cych do popularyzacji czytelnictwa.
Jednym z nich jest realizacja projektu
edukacyjnego „Ulubiony bohater
książki naszych marzeń”. 

Projekt polegał na przygoto-
waniu inscenizacji prezentującej boha-
tera czy kilku bohaterów wybranej
przez uczniów książki spośród wielu
pozycji zakupionych właśnie w czasie
realizacji tego programu. 

Uczniowie poszczególnych
klas wraz z wychowawcami poznali
treść wybranej książki, opracowali

scenariusz, przygotowali dekoracje,
stroje i potrzebne rekwizyty. Zwieńcze-
niem projektu była publiczna prezen-
tacja wybranych postaci w czasie
uroczystego apelu. Dzień z ulubionymi
bohaterami książek naszych marzeń
odbył się 24 maja 2016 r. 

Widzowie z wielkim zaintere-
sowaniem oglądali przygotowane pre-
zentacje, a występujących nagradzali
gromkimi brawami. Jesteśmy pewni,
że taka forma opowieści o ulubionych
bohaterach zainteresowała uczniów i
już niebawem sięgną oni po nowe
książki i poznają nowe przygody. 

Agnieszka Nawłatyna

Na lotnisku w Świdniku

24 maja klasa III Szkoły Pod-
stawowej w Czerniejowie pojechała na
wycieczkę do Świdnika w celu zwie-
dzenia lotniska. Pomoc w zorganizo-
waniu wycieczki i atrakcje zapewniła
nam p. Magdalena Brodowska (mama
ucznia kl. III), która tam pracuje.

Uczniowie poznali pracę ludzi
różnych zawodów. Dużo cennych wia-
domości dowiedzieli się o pracy stra-
żaków, które opowiedział komendant
straży p. Wąsik. Pokazał sprzęt i sa-
mochody, którym dysponuje straż.
Chłopcy byli zachwyceni wielkimi sa-
mochodami. Niektórzy już planują zos-

tać strażakami.
Dzieci zobaczyły z bliska lą-

dujące i startujące samoloty linii Wiz-
zair, Ryanair, i Lufthansa. Wielkość
samolotu wprawiła dzieci w zachwyt.
Obejrzały terminal, miejsce zdawania
i odprawy bagażu. Widziały również
ciężki sprzęt służący do odśnieżania
lotniska i odmrażania samolotów.
Przeżyły niezapomniane chwile.

Jolanta Butryn
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Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską

Dyskusyjny Klub Książki dzia-
łający przy Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Jabłonnie, miał przyjemność
gościć w GOKSiR w Niedrzwicy Dużej
na spotkaniu autorskim z Magdaleną
Grzebałkowską – absolwentką historii
Uniwersytetu Gdańskiego, doświad-

czoną dziennikarką „Gazety Wybor-
czej” i wyjątkową pisarką. Wyjątkową,
bo po przeczytaniu jej książek nie spo-
sób pozostać obojętnym. 

Jej książki dostarczają wielu
emocji i zmuszają do refleksji. Pani
Magdalena jest autorką bestsellero-

wych „Beksińskich. Portretu podwój-
nego”, „Księdza paradoksa. Biografii
Jana Twardowskiego” oraz reporter-
skiej opowieści „1945. Wojna i pokój”.
Podczas trwającego ponad dwie go-
dziny spotkania dowiedzieliśmy się o
tym jak została reporterką i o kulisach
powstawania swoich książek. 

A jej książki potrafią zacieka-
wić. Nawet najdrobniejsza informacja
jest udokumentowana ze wskazaniem
źródła jej pochodzenia, co czyni je wy-
jątkowymi. Wszystkie książki do-
stępne są w naszej bibliotece, a w
każdej z nich znajdziecie drodzy czy-
telnicy autografy, po które staliśmy w
długiej kolejce.  

Z niecierpliwością czekamy
na kolejną książkę Magdaleny Grze-
bałkowskiej, której bohaterem będzie
Krzysztof Komeda. Dziękujemy kole-
żankom z DKK w Niedrzwicy Dużej za
niezapomniane popołudnie.

Edyta Majewska

Konkurs na najpiękniejeszy ogród Gminy Jabłonna
Wójt Gminy Jabłonna ser-

decznie zaprasza do udziału w kon-
kursie „Najpiękniejszy ogród Gminy
Jabłonna”.

Celem konkursu jest poprawa
estetyki i wyglądu oraz stanu środo-
wiska naturalnego Gminy Jabłonna
oraz wyróżnienie mieszkańców wsi,
którzy kładą nacisk na estetykę ota-
czającej ich przestrzeni.

W konkursie mogą brać
wszyscy mieszkańcy gminy Jabłonna
posiadający zadbane ogrody przydo-
mowe w dwóch kategoriach:
1. zagroda wiejska (gospodarstwo
rolne),
2. posesja (zabudowa jednorodzinna i
wielorodzinna).

Warunkiem udziału w konkur-
sie jest złożenie przez właściciela-
użytkownika posesji lub zagrody
wiejskiej pisemnej deklaracji uczest-
nictwa (do pobrania w Urzędzie Gminy
Jabłonna i na stronie internetowej
www.jablonna.lubelskie.pl) do dnia 22
lipca 2016 r. w sekretariacie Urzędu
Gminy Jabłonna.

Konkurs przeprowadzi i oce-
niać będzie komisja w składzie ustalo-
nym przez Wójta Gminy Jabłonna.

Komisja konkursowa dokona
przeglądu zgłoszonych posesji oraz

zagród wiejskich dniach 26-29 lipca
2016 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone
zostaną na stronie internetowej Gminy
Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl
oraz podczas Dożynek Gminnych w
dniu 21 sierpnia 2016 r.

Wręczenia nagród odbędzie
się podczas Dożynek Gminnych w
dniu 21 sierpnia 2016 r. 

Nagrodzone ogrody w
obydwu kategoriach (zagroda wiejska
i posesja) wytypowane będą do dal-
szego etapu konkursu – etap powia-
towy, który rozstrzygnięty zostanie
podczas Dożynek Powiatowych w Ra-
dawcu 28 sierpnia 2016 r.

Komisja dokona oceny zgło-

szonych ogrodów według następują-
cych kryteriów: estetyki, funkcjonalno-
ści ogrodu, pomysłowości, aranżacji
jak również ogólnego wrażenia, jakie
wywołuje cała posesja lub zagroda
wiejska.

Uwaga!
Do zgłoszenia można załączyć do-
kumentację fotograficzną ukazu-
jącą ogród w różnych porach roku.
Dokumentacja fotograficzna może
być załączona w formie wydruku,
zdjęć lub nagrania zdjęć na płytę
CD/DVD.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
na stronie www.jablonna.lubelskie.pl
oraz u sołtysów.
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II Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym

25 maja w Gminnym Centrum
Kultury w Piotrkowie odbył się finał II
Gminnego Konkursu Wiedzy o Samo-
rządzie Gminnym dla uczniów z gim-
nazjów. Zwyciężczynią konkursu
została Julia Tyburczyk z Gimnazjum

Publicznego w Piotrkowie.
Konkurs dla gimnazjalistów

zorganizowany został już po raz drugi
z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonna
Magdaleny Sałek. Uczniowie gimnaz-
jów, którzy wzięli udział w konkursie,

mieli do rozwiązania test wiedzy, który
składał się z 30 pytań. 

W etapie szkolnym, rozegra-
nym 20 maja w Gimnazjum w Piotrko-
wie i Gimnazjum w Jabłonnie, wzięło
udział 19 uczniów, 7 z nich, którzy naj-
lepiej napisali test, zostało zakwalifiko-
wanych do etapu gminnego.

W etapie gminnym, test skła-
dający się z 30 pytań, najlepiej rozwią-
zały:
1. Julia Tyburczyk - Gimnazjum Pub-
liczne w Piotrkowie,
2. Natalia Piotrowska - Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie,
3. Julia Kryk - Gimnazjum Publiczne w
Piotrkowie.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Anna Kulka wyróżniona
Pani Anna Kulka – wieloletni

nauczyciel w Szkole Podstawowej w
Skrzynicach – została wyróżniona na
XIII Ogólnopolskim Biennale Twórczo-
ści Plastycznej Nauczycieli. Biennale
odbyło się w kwietniu w Zamościu.

Pierwszy przegląd Twórczości
Plastycznej Nauczycieli zorganizo-
wany został w 1992 roku przez Zarząd
Okręgu Lubelskiego ZNP, Zarząd
Główny ZNP oraz Okręgowy Klub

Nauczycieli Plastyku. Od tamtej pory
Przegląd Twórczości Plastycznej Nau-
czycieli wpisał się już na stałe w kalen-
darz imprez ZNP i nabrał zasięgu
ogólnopolskiego. 

W tym roku do udziału w
Przeglądzie zaproszona została Pani
Anna Kulka – wieloletni nauczyciel
plastyki w Szkole Podstawowej w
Skrzynicach. Prace Pani Anny zauwa-
żone zostały przez Zarząd ZNP pod-

czas wernisażu malarstwa, który odbył
się w Gminnym Centrum Kultury w
Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie, zor-
ganizowanego z okazji Dnia Kobiet.
Pani Anna wyróżniona została za ry-
sunek na szkle zatytułowany „Ro-
śliny”. 

Gratulujemy!

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Morskie Opowieści, czyli Dzień Dziecka w Gminie Jabłonna
Gmina Jabłonna, Dworek

Jabłonna u Braci Mazur i Gminne
Centrum Kultury kolejny raz zorgani-

zowało Dzień Dziecka dla dzieciaków
z Gminy Jabłonna. 

W tym roku pod hasłem „Mor-

skie Opowieści” odbyły się warsztaty,
pokazy najzdolniejszych ze szkół z te-
renu naszej gminy, odganianie sztor-
mów i wielka gra terenowa, podczas
której drużyny składające się łącznie z
ponad 70 dzieciaków pod dowódz-
twem dorosłych kapitanów rozwiązy-
wały trudne zagadki, łowiły ryby,
wiązały marynarskie węzły, budowały
statki, karmiły groźnych piratów samo-
dzielnie przygotowaną strawą, a
wreszcie z pomocą silnych tatusiów
wykopały ukrytą głęboko w ziemi
skrzynię pełną skarbów.

Radości, szaleństwa, wrażeń
było niemało. Na koniec wspólne ogni-
sko i wyśpiewane szanty pożegnały
tegoroczną imprezę. Co wydarzy się
za rok? Ahoj! 

Katarzyna Krzywicka
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26 i 27 czerwca gościmy Pippi - spektakl w namiocie cyrkowym 

Pippi Pończoszanka w gronie
piratów-akrobatów przemierza całą
Polskę. Do kolejnych miejscowości
przyjeżdża namiot cyrkowy, w którym
spotkamy rudą dziewczynkę
z ogromną fantazją i mnóstwem po-
mysłów. Pippi nie siedzi prosto przy
stole, śpi z nogami na poduszce i nie
lubi, jak każe jej się coś robić. Jest sa-
modzielna, odważna i silna, ale bar-
dzo tęskni za swoimi rodzicami.

Gminne Centrum Kultury
zaprasza do niezwykłego namiotu
cyrkowego, który pomieści nawet
do 300 osób. Spektakl akroba-
tyczny, warsztaty, koncert, parada –
wszystko już 26 i 27 czerwca w na-
szej gminie. 

PROGRAM WIZYTY NAMIOTU
CYRKOWEGO: 
26 CZERWCA

15:00 – warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży Jak zostać Pippi? Dołącz do
bandy Pippi Pończoszanki: wstąp do
cyrku, zaciągnij się na piracki statek,
zamieszkaj w Willi Śmiesznotce. W
trakcie warsztatów  przejdziesz praw-
dziwy trening, który wprowadzi Cię w
świat Pippi. Pokażmy dorosłym, jak
wygląda prawdziwa zabawa! / 3 grupy
po 20 osób / szkoła w Jabłonnie.
17:00 – finał warsztatów: parada do
centrum Jabłonny. 

27 CZERWCA
18:00 – namiot cyrkowy: spektakl
„Pippi Pończoszanka” (reż. Konrad
Dworakowski) i koncert zespołu Bura
Kura / boisko za szkołą w Jabłonnie.

Na wszystko WSTĘP WOLNY 
– należy zarezerwować 

wejściówki!

Zapisy na warsztaty i wejściówki:
Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
zs. w Piotrkowie w godzinach: wt, czw,
pt: 15:00-21:00, śr, sob: 9:00-15:00;
tel. 669 792 502, 81 561 30 21.

Kawiarenki, na, na, na…Tydzień z kulturą w GCK 
W dniach 9-13 maja jedna z

sal Gminnego Centrum Kultury zamie-
niła się w klimatyczną francuską ka-
wiarenkę z lat 30 XX wieku. Małe
stoliki przykryte były kremowymi obru-
sami, z maleńkich flakoników wysta-

wały kwiaty bzu, a obok stały dzbanek
z wodą, miętą i cytryną i małe szkla-
neczki. W tle słychać było muzykę z
dawnych lat, a w powietrzu unosił się
zapach świeżo parzonej kawy i fran-
cuskich świeżo pieczonych bagietek,
podawanym gościom z dżemem. Taka
scenografia pojawiła się w GCK z racji

corocznych imprez - Małego Konkursu
Recytatorskiego i Powiatowego Kon-
kursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „Śpiewający Słowik”. 

Prowadzący (Małgorzata
Adamczyk, Edmund Kuryluk) zadbali

o atmosferę wydarzenia. W przerwach
między występami zachęcali dzieci do
wspólnych zabaw – stolikowe kon-
kursy na wskazanie jak największej
liczby nazwisk polskich poetów, roz-
grzewki dykcyjne i emisyjne. Udało się
nawet namówić jednego z jurorów,
aby powiedział wiersz, a podczas

przeglądu śpiewaczego prowadzący z
jednym z jurorów – Bartłomiejem
Drozdem dali mini koncert muzyki tra-
dycyjnej, śpiewanej otwartym głosem.

Poziom tegorocznych konkur-
sów był wysoki i wyrównany. Zwy-
cięzcy „Słowika” oprócz nominacji do
kolejnego etapu otrzymali w nagrodę
bilet na godzinne warsztaty muzyczne
z Agnieszką Jagiełło – Dyrektorem
Muzycznym Gospel Project. W Małym
Konkursie Recytatorskim zwycięzcy
oprócz nominacji otrzymali podwójne
bilety na spektakl do Teatru im. H. Ch.
Andersena w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom bar-
dzo serdecznie gratulujemy podkre-
ślając wielokrotnie, że nie zwycięstwo
jest ważne, a udział, spotkanie z in-
nymi i samorozwój! Zresztą czy trzeba
nagród kiedy można rozkoszować się
tym co najpiękniejsze na świecie czyli
muzyką i słowem?

Małgorzata Adamczyk, 
Edmund Kuryluk
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Mamy marzenia i je spełnimy...
W naszej gminie marzymy o

kursie hiszpańskiego albo włoskiego i
to tak, żeby w jednej sali dzieci miały
swoje zajęcia, a w drugiej obok czeka-
jący na młodych dorośli. Marzymy o

basenie i ścieżkach rowerowych.
Panie z KGW chętnie zapoznają się z
tajnikami kuchni włoskiej, dzieciom
marzy się duże, bezpieczne po-
dwórko, na którym będą się razem
bawić, młode mamy chcą stworzyć
Klub Aktywnych Kobiet. Te i wiele in-
nych marzeń odkryliśmy spotykając
się w ramach przeprowadzonej diag-
nozy, która jest częścią projektu Dom
Kultury +.  

Mamy wiele marzeń i potrzeb,
dysponujemy też sporym potencjałem,
który stanowią otwarci ludzie i prze-
strzeń, w której można tworzyć cie-

kawe wydarzenia, ale nade wszystko
lubimy się spotykać i wspólnie bawić,
czy to przy kawie i ciastku, czy przy
rytmach disco.

Na projekt Dom Kultury +
składają się dwie fazy: pierwsza to
zbadanie potencjału i potrzeb kultural-
nych mieszkańców gminy, druga to
konkurs na projekty, który te potrzeby
zrealizują. 

Pierwszą część mamy już za
sobą. Panie opowiadały o swoich
oczekiwaniach przy BABSKIEJ
KAWIE z MARZENIAMI w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie i w GCK w
Piotrkowie, oprócz ciekawych, kobie-
cych rozmów miała miejsce wymiana
ciuchowa, zajęcia z decoupage oraz
pokaz kosmetyczny. Do mężczyzn ad-
resowana była WYSTAWA MOTORY-
ZACYJNA zorganizowana dzięki
zaangażowaniu rodzin Kubiciów i Zo-
ników, ich przyjaciół oraz jabłońskiej
OSP. Spotkaliśmy się na placu targo-
wym, żeby podziwiać „cacka, wózki i
skarbonki”, a przy okazji porozmawiać
o tym, czego nam potrzeba w gminie,
żeby wszystkim żyło się lepiej. 

Równolegle do tych wydarzeń
odbywały się spotkania, wywiady,
przeprowadzaliśmy ankiety, które
mają wskazać charakter projektów,
które już za chwilę stworzą miesz-
kańcy naszej gminy. Finał części diag-
nostycznej projektu stanowiła szalona
POTAŃCÓWKA W STYLU LAT 80-
TYCH, która odbyła się w GCK w
Piotrkowie, jej uczestnicy z rozrzew-
nieniem wspominali dawne lata i zgod-
nie stwierdzili, że takich spotkań
trzeba nam więcej.

Przed nami faza druga pro-
jektu: podczas NIEDZIELNEGO PO-
POŁUDNIOWEGO DANCINGU POD
CHMURKĄ 5 czerwca na placu targo-
wym w Jabłonnie przedstawiliśmy wy-
niki diagnozy i zasady konkursu na
inicjatywy lokalne. Do wydania jest
ponad dwadzieścia tysięcy złotych.
Weźmy sprawy w swoje ręce, zorga-
nizujmy dla siebie i naszych bliskich
projekty, które nas czegoś nauczą,
dadzą radość, pozwolą się poznać i
wspólnie tworzyć rzeczy dobre, piękne
i pożyteczne.

Anna Łukaszczyk 

Weź sprawy w swoje ręce - zdobądź do 7000 zł!

Konkurs na inicjatywy społeczne i kulturalne mieszkańców
MAMY DO ROZDANIA DO 7 000 ZŁ NA KAŻDY POMYSŁ

Wejdź na stronę www.jablonna.lubelskie.pl
www.facebook.com/centrumkulturyjablonna

Wypełnij  prosty formularz
Odeślij go na: centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl lub przynieś do GCK

Masz czas do 19 czerwca
Nie zostaniesz sam – możesz dopytać o szczegóły pod nr tel. 669 792 502 lub 661 724 085.

Pomożemy Ci wypełnić wniosek, a gdy zdobędziesz dofinansowanie dostaniesz też opiekuna projektu.

Bank młodzieżowych pomysłów rozdaje małe granty!
YouthBank Gmina Jabłonna to młodzieżowy projekt polegający na sprawdzaniu czego chcą mieszkańcy naszej gminy

i zebraniu pieniędzy na wspólne działania młodzieży. Nasza gmina jest jedną z pięciu miejsc w całej Polsce która 
należy do międzynarodowego projektu YouthBank. 

Razem z Ewą, Olą, Żanetą i Adrianem, tworzymy zespół młodzieżowych liderów. Udało nam się pozyskać od różnych
darczyńców i organizując festiwal gier planszowych i komputerowych „Dzień Gracza” 2000 zł, które teraz chcemy 

rozdać młodzieży na ich własne działania.  
Co to znaczy? 

Dajemy do 500zł na każdy projekt młodzieżowy
Zbierz grupę min. 3 osób w wieku 13-20 lat

Wypełnij wniosek dostępny: www.facebook.com/YBGminaJablonna
Odeślij do nas ybgminajablonna@gmail.com DO 21 CZERWCA

Mamy do rozdania łącznie 2000 zł, zrealizujemy od 3 do 5 inicjatyw
I realizuj działania w wakacje! 

Szymon Wołk

21
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Badania archeologiczne w gminie Jabłonna
Od 1978 roku na terenie całej

Polski realizowane jest przedsięwzię-
cie poszukiwania, rejestrowania i na-
noszenia na mapy stanowisk
archeologicznych, tak zwane Archeo-
logiczne Zdjęcie Polski (AZP). Celem
przedsięwzięcia jest uzyskanie infor-
macji potrzebnych do celów nauko-
wych i konserwatorskich. 

Dla potrzeb badań archeolo-
gicznych cały teren Polski został po-
dzielony na prostokątne obszary o
powierzchni 37,5 km2. Długość ich
boków to najczęściej 5 i 7 km. Wszyst-
kie oznaczone są odpowiednimi licz-
bami arabskimi. 

Zadaniem archeologów jest
obejście terenu całego prostokąta i do-
kładna obserwacja gruntu. Jeśli
znajdą jakieś ślady materialnej bytno-
ści człowieka, oznaczają dane
miejsce, nanoszą je na mapy oraz
zgłaszają do archiwum.

Poszukiwania stanowisk ar-

cheologicznych prowadzone są głów-
nie metodą tzw. badań powierzchnio-
wych, czyli obserwacji powierzchni
zaoranych pól wiosną i jesienią. Do-
datkowo wykorzystuje się informacje
ze źródeł archiwalnych oraz wywiady
z mieszkańcami danej miejscowości.

Tego rodzaju badania zostały
przeprowadzone na terenie gminy
Jabłonna pod koniec lat 80. Na ich
podstawie na terenie naszej gminy za-
rejestrowano kilkadziesiąt stanowisk
archeologicznych oraz ciekawy mate-
riał ceramiczny i krzemienny. W trak-
cie badań stwierdzono, że osadnictwo
pradziejowe skupiało się głównie przy
ciekach: Czerniejówce i Skrzyni-
czance.  To właśnie wzdłuż nich
umiejscowiona jest większość stano-
wisk. Znaleziono głównie fragmenty
średniowiecznej ceramiki (np. z VII-
VIII wieku ze stanowiska Jabłonna 12,
z IX-X wieku ze stanowiska Jabłonna
I 7 lub z X-XII wieku ze stanowiska

Skrzynice 23). Za najciekawsze stano-
wisko należy uznać Kolonię Czernie-
jów 26, gdzie na powierzchni
widoczne były ciemne plamy – naj-
prawdopodobniej ślady palenisk. Od-
kryto także relikty umocnień ziemnych,
okopy, transzeje i fragmenty pocisków
z I wojny światowej na stanowisku
Czerniejów 42.  

Należy pamiętać, że wszelkie
badania mogą być prowadzone za
zgodą Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a próby niszczenia (samo-
wolne poszukiwania np. przy pomocy
wykrywacza, rozkopywanie) stano-
wisk są karane. Zgodnie z art. 117.
Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami „kto bez pozwolenia
albo wbrew warunkom pozwolenia
prowadzi prace konserwatorskie, res-
tauratorskie, roboty budowlane (…)
albo badania archeologiczne, podlega
karze grzywny”.

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Tradycja ma głos otwarty!
Przez lata spychana na bok

jako coś nieatrakcyjnego i nudnego od
kilku lat powraca do łask. Rzesze mło-
dych ludzi w całej Polsce szukają swo-
ich korzeni odkrywając na nowo
muzykę tradycyjną naszego kraju.
Główne ośrodki to Lublin, Warszawa,

Wrocław, ale to niesamowite, że w
gminie Jabłonna również mamy praw-
dziwą skarbnicę tej dziedziny kultury!
Dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich to
dziewięć niesamowitych zespołów
śpiewaczych – to prawie 100 Pań,

które rozwijają swoje pasje kultywując
to, co najcenniejsze – tożsamość re-
gionalna i narodową. 

Od stycznia w ramach współ-
pracy z Gminnym Centrum Kultury
panie z KGW podjęły pełną aktywiza-
cję głosu i czynu. Spotkania odbywa-

jące się od początku roku już
zaowocowały koncertem jubileuszo-
wym na trzydziestolecie Przeglądu Ze-
społów Śpiewaczych Kół Gospodyń
Wiejskich. A przed nami kolejne wy-
zwania – od marca Koła spotykają się

w ramach zajęć GCK „Wołamy Ewę –
czyli śpiew otwartym głosem” pracując
nad kolejnymi koncertami! Najbliższy
już 25 czerwca, na którym KGW za-
prezentują najstarsze i najmilsze
sercu pieśni z bogatego zbioru pieśni
Kół z Jabłonny. Wszystkich mieszkań-
ców zapraszamy na koncert oraz po-
tańcówkę przy muzyce tradycyjnej z
oberkami i polkami. 

Jakże to zadziwiające, że aż
tyle osób chce śpiewać i robi to bardzo
dobrze. Niesamowite jest również, że
koła zdobywają nowych członków za-
równo tych starszych jak i najmłod-
szych mieszkańców gminy, na
przykład do KGW w Tuszowie dołą-
czyły Julka lat 7 i Weronika lat 9! Nie-
zwykle to budujące. KGW idą do
przodu, także w sferze działań ku
dobru wspólnemu o czym przekonamy
się wkrótce. Panie realizują i planują
dożynki i występy poza gminą. 

Brawa dla pań, które z dumą
zakładają swój strój regionalny i poka-
zują, że czas wolny można spędzać
nie tylko aktywnie ale i twórczo! Poka-
zują, że nie trzeba tylko czekać, ale
można i należy działać, spotykać się,
szukać i tworzyć!

Edmund Kuryluk
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Turniej w piłkę nożną w Jabłonnie
11 maja na boisku sportowym

w Jabłonnie rozegrany został turniej w
piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, zor-
ganizowany przez Gminny Klub Spor-
towy Avenir Jabłonna. Turniej miał na
celu propagowanie aktywnego, zdro-
wego trybu życia, możliwości rozwija-
nia pasji i spędzania wolnego czasu,
w celu przeciwdziałania problemowi
alkoholu i narkotyków wśród młodych
osób.

W turnieju wzięły udział 4 dru-
żyny młodzieżowe (około 50 zawodni-
ków) oraz jedna drużyna składająca
się z kadry trenerskiej oraz rodziców. 
W turnieju nie było wygranych ani
przegranych, wszyscy uczestnicy zos-
tali nagrodzeni.

W czasie wolnym od gry
uczestnicy brali aktywny udział w
warsztatach z psycholożkami z Psy-
chodynamicznego Instytutu Rozwoju 

Osobowości, podczas których poru-
szane były zagadnienia z profilaktyki
antyalkoholowej oraz dodatkowo 

została poruszona tematyka dopalaczy.
Sebastian Król

GKS Avenir Jabłonna

Drużyna z Jabłonny stanęła na podium

22 maja w Bychawie roze-
grany został II Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Starosty Lubelskiego. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Progres repre-
zentująca Gminę Jabłonna.

Walka o trzecie miejsce była

bardzo wyrównana i dopiero rzuty
karne wyłoniły zwycięzcę, „jedenastki”
lepiej wykonywali gracze drużyny Pro-
gress Jabłonna, którzy zwyciężyli z ze-
społem Jutrzenka z Głuska.

Finałowy mecz zakończył się

zwycięstwem drużyny FC Perła z By-
chawy, która stosunkiem 2:0 wygrała
z drużyną Wysoczanka Wysokie.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Rafał Szwałek – z zespołu
FC Perła. Z kolei najlepszym old-
boyem wybrano Pana Mieczysława
Tracza, również z drużyny FC Perła.
Nagrody i puchary wręczał Starosta
Lubelski Paweł Pikula.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - FC Perła (Gmina Bychawa), 
II miejsce - Wysoczanka (Gmina Wysokie), 
III miejsce - Progres (Gmina Jabłonna), 
IV miejsce - Jutrzenka (Gmina Głusk).

Organizatorami Turnieju był
Powiat Lubelski oraz LGD Kraina
Wokół Lublina.

Gmina otrzymała dofinansowanie dla Lokalnych Animatorów Sportu
Gmina Jabłonna otrzymała

dofinansowanie w konkursie Lokalny
Animator Sportu na prowadzenie
zajęć sportowych na boisku Orlik w
Piotrkowie przez dwóch animatorów
sportu.

Konkurs ogłoszony został
przez Fundację Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. 

W ramach projektu na boisku

Orlik zatrudnionych zostało dwóch Lo-
kalnych Animatorów Sportu, którzy
prowadzić będą zajęcia sportowe na
boisku do końca 2016 roku. 

Fundacja dofinansowywać
będzie wynagrodzenie animatorów.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna




